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شناختی تأثیررت  وگااهأه تعسأعه بأر  ع أ        بررسی جامعه
 قعمی )مطالعه به شرعه ارتهدو تئعری ور شهرستان مهاباو(

 
 3وثوقی* منصور  2* مصطفی ازکیا 1حسن رشیدی

 چكيده  

نظریاا    رهاا  بیاااد  رربارر  ا        هستی اجتماعی جامعه ایرانی در اثر توسعه باا دررراونی  

هاا  ایات تیقاا      انا  هاه داد     یاختی متع د  به تأثارپذیر  هویت از توسعه پرداختاه  جامعه

ا  در  زمایاه   تیقا  حاضر در پی نال باه نظریاه   .ها  پساتوسعه دارد نزدیکی باشتر  با ان یشه

ها  ما انی حاهی از پاام ها  دررانه  ر نتایج داد است ارتباط با تأثارا  توسعه بر هویت قومی 

ایات تیقاا  باا اسات اد  از رر       .در ایت ارتباط است 4)تقویت ا تضعاف( هویت قومی ا هُرد   

ابااد  ن  هرساتان مه اها  ما انی در بات ساهی ها  عما  ر مشارهت تئور  ر با مصاحبه رران د

 است.  صور  ررفته

صور  ناهمگون هماه   ا اجتماعی به ها  اقتصاد  توسعه در لوا  نوساز  ر پررژ   توان ر ت می

جوانب زن ری فرد  ر اجتماعی را تغاار داد  ر ایت امر موج  ظهور نااموزرن ر ناابرابر توساعه ر    

هاا  درراناه    پ یا    هاه ا   روناه  ؛ باه است قومی )هُرد (     هایی در اجزا  هویت بررز بیران

رر در ایت ارتباط ایجااد   ا ،  رایط م اخله )تضعاف ر تقویت هویت قومی( با توجه به علی، زمایه

اهیون از ساویی   .ها  مذهور همرا  بود  است     ر با راهبردها ر پاام هایی در هریک از حوز 
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مج هعوه اایوی از   » ر از ئهیوم م وی اسوم و      قهمی از انهاع ئهیم ج عی و دارای سط ی پایتن ئهیم . 4

شوهد و    عهامل عتنی، ذئنی، فرئنگی، اجت اعی، ع تد ی و نفسانی اسم که در یک گروه انسانی متج ی موی 
ئوور جوا عتووار    (. در ایوون    تو  158: 1382)الطوایی،  « سوازد   ئووا مت وایی مووی  آ  را نسوتم هوه دیگوور گوروه   

 هه کار رفته، منظهر اطالق این مض ه  در ار تاط ها کُردئای مهرد مطالعه اسم. « کُردی و قهمی»
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باه فراخاور امکاناا  ر     ،دیگار ساو   در ابعاد مختلف در پی دا ته ر از را قومی   تضعاف هویت

در نهایات   .قومی ا هُرد  ایجاد     است  ها  نوییی برا  هویت ابزارها  جهانی   ن فرصت

« بررز توسعه ناهمگون در حات بیاران در هویات قاومی )هُارد (    »مقوله مرهز  تیقا  حول 

بررز « د (قومی )هُر توسعه نامتوازن، نابرابر ر  کل نویت هویت»ا   زمایه   کل ررفته ر نظریه

 است.  هرد 
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 مقدمه 

ئوا،   وم عنوها      رییی مت رکی از جانو  دولوم   ر ایرا  معایر ها هرنامه غتترا  اجت اعی د
ه په هی هوا جودیم هتشوتری     از دوراصهص  و ههیهر  گرفته  1 هسعه اجت اعی و اقتصادی 

چنا  در جریا  اسم و عنایر  هسعه )ئر چنود نوائ گن و    امروزه نتی ئم .اسم پتگتری شده
ارکوا    ،ئای ار تاطی نهین ئا و شتهه وزافیو  از رسانهنامهزو ( ها نات مدرنتیاسته ، ها ههره ر

  ئوای اجت واعی   و  أثرا ی ها مشخصه  أثتراین امر واجد  .اسم  ئا را در هرگرفته زندگی انسا 
ج عووی و در اینجووا   هسووعه اجت وواعی و اقتصووادی ئووم از ئهیووم    ،و هوور ایوون اسوواس اسووم 
 وها  گفوم شوائد     موی   گهنه ذارد و هدینگُ می   أثترپذیرد و ئم هر آ   می   أثترکُردی  ئهیم

  غتترا  ئهیتی متأثر از  هسعه ئستتم که مهضهع هررسی این    ت  کتفی اسم.  
ئوای اجت واعی     الشی جهم  هیتف غترک وی حوهادو و پدیوده    اغ      ت  کتفی

ئوای طتتعوی و عوادی را ارا وه      ئوا در مهقعتوم   اسم و سعی دارد  عتتر و  فستر معوانی انسوا   
معتارئووای ارزیوواهی  4،پووذیری اط تنووا  3،هاورپووذیری 2،اساسووی اعت ادپووذیریمفووائتم  .دن ایوو

ئای کتفی انجوات   یکی از روش 5گراندد   هری .(420: 1387   ت ا  کتفی ئستند )ف تک، 
ئا هنتا  نهاده  مند داده پژوئش هرای  هلتد   هری اسم که هر اساس گردآوری و    تل نظات

شوهد   موی   ئوا حایول   عامول مسوت ر هوتن گوردآوری و    تول داده     اسوم و از رئگوذر     شده
(Strauss & Corbin, 1998: 273که این    ت  از این روش ههره جسته ،)   اسم و هه پتگتوری

 201سازی  ا نتل هه اشتاع نظری هه شتهه مصواحته ع تو  در هوتن ئ وه اقشوار        مفائتم و م هله
ئوای آغوازین از    اسوم. اسوتخرام م هلوه    اتوه منط ه شهری شهرسوتا  مهاهواد پردا   5روستا و 
و ئ چنتن م ایسه و مراجعه مکورر   7کنندگا     ت  مشارکم 6ئای فردی و گروئی مصاحته

                                                                                                                                        
1. Socio-Economic Development 

2. Trustworthiness 
3. Credibility 
4. Dependability 
5. Grounded Theory 

6. Focous Group  
)فردی و ه ث گروئی(  وا رسوتد  هوه مرح وه اشوتاع نظوری )هوا         کننده مشارکم 200ئا ها حدود  . مصاحته7

 ئا( یهر  گرفته اسم.  احتساب هازنگری
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را « قوهمی   ضعتف ئهیوم »و « قهمی   هیم ئهیم»گتری دو حهزه جداگانه  ئا، شکل هه داده
 غتتورا  منوتا از   مند کنشگرا  مهرد مطالعه در قتا   در پی داشم که ئ چه   عامال  نتم

 اسم.  دهکر هسعه هروز 

 پژوهش ادبيات و پيشينه. 1

 ادبيات نظری موجود . 1-1

داری و نهسوازی را واجود  هل ود و     این    ت  هتشتر هور متوانی نظوری ا کوا دارد کوه سورمایه      
 هجوه   ا  اهعاد ئهیم سنتی و ههمی نتوی هوی    أثترداند و در روند آنها هه  ئ ییستی  اریخی می

داری، مودرنتم و   ئر چند عامل اساسی رشد سرمایه ،هر این اساس .(Moles, 1999: 6)نتسم 
این شااص در امتوداد  اما  هسعه اجت اعی و اقتصادی در رویکرد نهسازی  کنهلهژی اسم،   

پردازانی چوه    نظریه ،در این ار تاط .(Alan: 1999: 1کند ) ئای دیگر ع ل می سایر شااص
معت دنوود کووه در ح ت ووم ( 113: 2005، 37: 2003) 2و رودمتووهدو ( 11: 2005) 1اهنودکر 

جها  و م  ی شد  معطه  هه امکا  ئ ییستی و دیالکتتک عنایر جهوانی و م  وی اسوم     
شوا  هور    ی را در ااتتار جهامع م  ی در راستای هازسازی ئهیم سونتی ئای فراوان که فریم

 وها  از   اساس   فت ی از عنایر جهانی و م  ی قرار داده اسم. هر ئ تن اساس، اموروزه موی  
 & Robertson) جوای یوک ئهیوم واحود و مُنسوجم سوخن گفوم        ئای چند هُعدی هه ئهیم

Lechner, 1985: 103-105). پردازانوی   گرایش هه رویکرد  رکتتی از سهی نظریوه  ،گهنه هدین
 و رودمتوهدو   (11: 2005و  2: 2004) ندکراه(، 15: 1995 و 18: 1990) فدرسته چه  

در راسووتای ارا ووه رویکووردی   فت ووی )از ن ووش عنایوور م  ووی و ( 113: 2005 و 37: 2003)
چنوتن اسوم هاز هلتود کارکردئوای هازاندیشوی       و ئم  جهانی( در  غتترا  اجت اعی هتا  شده

از نظور   .(120-115 :1993 & 252-250 :1990)ئا در زندگی روزمره از نظر گتدنی  شده کنش
ا فراینودئایی از سوازماندئی مجودد زموا  و فضوا مشوخص       زندگی اجت واعی مودر  هو    ،وی
یاهی در عصر جدید فرا ر از دایره  نو  نهادئوا و    ( و ئهیم17الف: 1378شهد )گتدنی،  می

ئای اجت اعی ئ یما ، ئم هر کنش  ( و ساام1380)گتدنی،  3گردد عهامل سنتی مت    می
                                                                                                                                        
1. Khondker 

2. Roudometodof 
فرآینود  عریوف و هواز عریف اوهد از     »نات هرده شده کوه  « هازاندیشی». این مض ه  در نظر گتدنی ها مفههت 3

ت واعی درهواره مسوترئای م کون زنودگی اسوم. حتوی        طری  مشائده و هاز اب اطالعوا  روانشونااتی و اج  
)گتودنی،  « گترنود  شهند و دوهاره در جریوا  زنودگی فورد قورار موی      ئا ئم در جها  مدر  هازاندیشی می سنم
1384 :26 .) 
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ئ چنوتن هراسواس    .(19: 1384 )گتودنی،  1ئسوتند  گذارند و ئم نتتجه کونش انسوانی   می  أثتر
گذار هه جهانی شد  از طری  هازسوازی زموا  و مکوا ،     ئا و در عصر رسانه ،نظریا  کاست ی

سوازی  ضوعتف شوده     ئای اجت اعی، مناهع سنتی ئهیم نفهذپذیرکرد  میرئا و  هسعه شتکه
 شوا   یوم و امروزه مردت اهد را نه هر اساس اع ا  ه که هر اساس ئه (Castells, 2011) اسم

  .(29 :1389دئند )کاست ی،  ساما  می
ئایی در متانی مدرنتستی اندیشه  هسعه، پو  از جنو  جهوانی     ها  هجه هه هروز شکا 

 ,Escobarئای پساسااتارگرایانه و پسامدرنتسم مطرح شود و گسوترش یافوم )    اندیشه 2،دوت

1985, 1992, 1995; Ferguson, 1990; Kothari, 1988,1995; O’Connor, M & Arnoux, R, 

1993; Rahnema, 1997; Rist, 1990, 1997;Sachs, 1992; Seabrook, 1994).   که اغ   ایون
ئوا هوه  هسوعه و     ع ول ح  وه ایون اندیشوه     .کردنود  را رد موی  ئا مدرنتسم و مکا   آ  اندیشه
رای ئایی هو  اسم: الف( جایگیین گهنه هتا  شده ئای آ  از جان  اندیشه پسا هسعه این هرنامه

 هسعه الزت اسم؛ ب( هرای نتل هه  هسعه هاید هه دانش م  ی و ههمی  هجه شهد؛ م( مهضع 
ئوای مردموی    انت ادی نستم هه گفت ا  مدرنتستی  هسعه ایجاد شده اسم؛ د( مهضوع جنوتش  

گهنوه اندیشوه پسا هسوعه مودعی      هودین  .(Escobar, 1995: 215گرا   هیم شده اسم ) کثر 
و امروزه روشون شوده کوه      هسعه هه نتا  مهرد ادعایش دسم نتافتهاسم اندیشه مدرنتستی 

اسم و ریشه در یک فراروایم دارد و منافع دسوم انودرکارا      هسعه یک مفههت اهدسرانه
از طور  غورب    عتتور دیگور، ایون رویکورد      هه .(Rapley, 2004: 350کند ) می  آ  را هرآورد

یوهر    ( و هوه Constantino, 1985)اسوم   4در جهم ئ گون کورد  فرئنگوی    ، شده 3   تل
کوه هنتادئوای اقتصوادی  هسوعه فرضوی هسوتار        ای گهنوه  ؛ هوه اسوم   دین جدید غرب درآمده

هر ایون   (Sachs, 1992 & rist, 1990و از نتایا آ   خری  م تط زیسم اسم. ) گرایانه    تل
رسوی کونش   مراجعه ئ دالنه هه جامعه و هر ،هرای مطالعه ع  ی یک پدیده اجت اعی ،اساس

 اجت اعی در حالم زنده و پهیای آ  مط ح نظر این    ت  اسم.  

 تحقيقات دیگران. 2-1

م    در ایون  اما  ،ئر چند درهاره مهضهع مهرد مطالعه    ت  دیگری یهر  نگرفته اسم
                                                                                                                                        

 پردازی کرده اسم.  نظریه« دوگانگی ساام». گتدنی این مض ه  را   م عنها  1
2. Post World War 2 

3. Westernization 
4. Homogenization 
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ر جامعووه مووهرد مطالعووه( ظووهخووش هووه    ت ووا ی نیدیووک )ئووم از نظوور مهضووهعی و ئووم از ن
 پردازد:  می

درک و  فستر هازاندیشی پتامدئای ورود نهسازی »ها عنها   ،(1387پهر )مطالعه م  د
ای آ   هخشی از م هال  ئسوته در   هری یهر  گرفته اسم و  دها روش گراند« هه اوراما 

هخشوی اسوم،    که   م عناوین ار  ای معتشتی، رئوایی، افویایش امتود هوه زنودگی،  سوهتل      
امووا ئ یمووا  هسووتاری از  ،هخشووتده اسوومسووااتارئای جدیوودی هووه جامعووه ئرچنوود  غتتوورا  

ئا درپی  ئای زهانی، فرئنگی و  ضعتف شتکه سااتارئای سنتی را دچار افه  کرده و چالش
 داشته اسم.  

ئوای   أثترمطالعوه  »هوا روش  رکتتوی هوه     ،(1387م  دپهر، یادقی، رضایی و پر هی )
و ذئنوی و معنوایی در    نهسازی هر نظات اانهاده و اهیشاوندی در دو سطح عتنی و سوااتاری   

و هر هروز  غتترا  و ایجاد ه ورا    اند پردااته« متا  ایال  منگهر و گهرک شهرستا  مهاهاد
اانهاده در هتن ایال  موذکهر ئوم از نظور سوااتاری و کوارکردی و ئوم از نظور        »ئ چه : 

سوه عنصور شهرنشوتنی، آموهزش     » ؛«معنایی و  فستری در معرض  غتترا  نسوتی هوهده اسوم    
ئای ار تاطی هر  ضعتف اهعاد اانهاده سنتی و پتدایش شوکل مودر  آ  مو ثر     و رسانهمدر  

ای از سااتار اانهاده و اهیشواوندی در هوتن ایون دو اجت واع      ئنهز هخش ع ده»و « اند ههده
 . اشاره دارند« کند سنتی مانده و در هراهر  غتترا  م اومم میو ای ی 

کوه   استدال  کرده«  هسعه هر ئهیم فرئنگی ثتر أ أم  ی در »( در    ت  1388ئرا ی )
 یئوا و فرئنو  آ  هوا ئهیوم فرئنگو      دلتول نوائ گهنی ارزش   زا، هوه   هسعه هوا الگوهی هورو    

ئای ئوهیتی را در فرآینود  هسوعه ایجواد و ایون       کشهرئای واردکننده الگهی  هسعه، چالش
 .  کرده اسمفرائم هرای  تدیل شد  هه ه را  ئهیم را ئا هستری  چالش

شونااتی پتامودئای ورود       تول جامعوه  »هوا عنوها     ،(1391رساله دکتری اح ودرش ) 
هوا روش   «موهرد مطالعوه جامعوه روسوتایی مهکریوا       ؛عنایر مدر  )نهسوازی( هوه کردسوتا    

حواکی از وقوهع   ایون    تو    نتوایا   .اسوم    هری در روستائای مهکریا  انجات شده دگراند
ئوا و   از زمتنوه  .فورد کُورد اسوم   « زیسوم و جهوا    »در « ذئنی و عتنی » غتترا  متعدد و متنهع 

قرارگرفتن در نهار مرزی و مجاور  هوا دو کشوهر عوراق و    »شرایط هارز مهرد اشاره در آ  
ئوای معنوهی و    هاورئوا و ارزش »، «شرایط  اریخی، ستاسی و فرئنگی ااص منط وه »، « رکته

ایون پوژوئش   از نتوایا   .اسم هههد« ستک زندگی»و « ار تاط و پتهندئای اجت اعی»، «مذئتی
اموروزی و نوهین شود  هراوی     »از یوک طور  و   « ئای اموروزی و نوهین   ایجاد هرای سنم»
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 اسم.   از طر  دیگر « ئای قدی ی سنم
ئوای   شونااتی زمتنوه   مطالعه و هررسی جامعوه »ها عنها   ،(1392رساله دکتری عتدالهی )

ر روی ئهیوم قوهمی در کردسوتا     و م  ی شد  و پتامدئای آ  ه   فرئنگی و اجت اعی جها  
، هووا نگرشووی «ئهرامووا   خووم ی مووهردی: منط ووه  مطالعووه ؛ایوورا  هعوود از ان ووالب اسووالمی 

رواهوط مت اهول و   : »موهارد موهرد هررسوی   شونااتی و هوه روش کتفوی انجوات شوده و از       جامعه
و « مهاجه شد  الگهئوای فرئنگوی و ئوهیتی هوا چوالش     »، «روزافیو   عنایر م  ی و جهانی

، ئ چنتن نتوایا آ   «ئای مهرد  هدید،  تعتض و م اومم  هسط فرایند م ی و جهانی زشار»
هازسوازی  »، «هخشی هوه رفتارئوای هازاندیشوانه    مشروعتم  هازاندیشی در ئهیم سنتی، درعتن»

ئوای   پوذیری م لفوه   أثتر»و ئ چنوتن  « ئهیوم پتهنودی  »، «هازپتکرهندی سنم»، «ینایع م  ی
 .اسم «هانیئای ج ئهیم قهمی از ارزش

 1ها تجزیه و تحليل داده. 2

ئای متکثر اسوم و در یودد اسوم     ها اینکه اهد دارای مائتتی هستار متنهع و ها زمتنه ، هسعه
ئای واالی انسانی ئ چه  ی ح، رفاه، عدالم، آزادی و اهشتختی را هورای هشوریم    ارزش

متکثر هوهده و اجورای آ     واقعتم اجت اعی و فرئنگی جهامع متفاو  و  ، اماهه ارمغا  هتاورد
 .اهرد می  ئایی در ار تاط ها جامعه م  ی پتهند ئای مخت ف ها اقتضا ا  و هایسته در فرئن 

متفواو ی   ئایپتامود  ،ا ی هور ئهیوم قوهمی هوهده     وأثتر ئای  هسعه که واجد  گهنه پروژه هدین
  تو  چنوتن   این   گا کنند )دیگرگهنه و هعضاً متضاد( در پی داشته اسم. یکی از مشارکم

 ور شوده    مرا   اوهب  امروزه هه ل اظ درآمد و امکانا ، وضعتم مردت هه» :کرده اسم هتا 
اسم. مردت دارای روحتوه شوادی    مثتم نداشته  أثتراسم؛ اما این وضعتم در روحتا  مردت 
ای که فورد ئرچنود هوه ل واظ      گهنه هه ؛کاری اسم نتستند. یکی از دالیل، عدت قناعم و ط ع

 و  )مرد، روستا، لتسوان  « نالد کند و از مشکال  می   ند هاشد، هاز اظهار نداری میمالی ثرو
  .سا ( 44روحانی، 

انوود )از مائتووم  هسووعه و از   کننوودگا  هووه دو نووهع ناآگووائی اشوواره کوورده   مشووارکم

                                                                                                                                        
ئوای   نظورا  و مط عوتن حوهزه    ئای اکتشافی و ه ث و نظرئای یواح   . پ  از مطالعا  متدانی و مصاحته1

ئوای آغوازین پدیودار شودند. سوگ  کدگوذاری        فرد و یا گروئی، م هله ئای فردهه مهردمطالعه در مشارکم
مفهوهت،   253رح ه انجات شد که شوامل  شده در این م ئا و در نهایم  عداد مفائتم سااته ج ال  و پاراگرا 

 اسم.  هندی شده حهزه شناسایی و استخرام و ج ع 2م هله ع ده و  عداد  11م هله جیء و  80حدود 
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گتووری  ناسوو  ئووهیتی هووا  غتتوورا ( کووه ئووم مووردت و ئووم عنایوور موودر  ناکارآموود    شووکل
 ورین نهادئوای    هخشند. یکی از مهم ...( آ  را  داوت می هادگی و)سااتارئای آمهزشی، اان

دین اسم که در دوره ااتر هه ع  ی ئ چه  هه روز نتهد  روحوانته  در   ، اریخی کُردستا 
را  آ  یشوهروند  .اسوم  هرونودادئای  ندروانوه دینوی را   هیوم کورده      ،جامعه مهرد مطالعه

ئوای  نودرو هتشوتر شوده و      ط منط ه، فعالتم جریوا  ها  هجه هه شرای»اسم:  کرده  اینگهنه هتا 
 .سواله(  35دار،  )ز ، شوهرمهاهاد، دانشوجه و اانوه   « اسوم  ئوا را در پوی داشوته    ظههر  کفتوری 

گردد و هتانگر عدت  هانوایی   هرمی  هستاری از این مسا ل هه عامال  و مجریا   هسعه ،شک هی
عودت آگوائی و   »که در این حهزه م اسئای  هسعه  ئا و پروژه اندرکارا  اجرایی طرح دسم

 ؛« هسوعه نواهراهر  »  ؛«اشکا  نواقص  هسوعه  » ؛« هانایی مجریا  هر امکانا  و م دورا   هسعه
 اند.  و... هروز کرده« جانته  هسعه یک» ؛«یافته  هسعه    تل»

 گانه موردمطالعه تعداد مفاهیم، مقوالت جزء و عمده به تفکیک ابعاد پنج. 1جدول 

 مورد مطالعهحوز   ردیف
تع اد م اهام 

     استخراج

تع اد مقوال  جزء 
     استخراج

مقوال  عم   
     ادغام

 7 60 190 قومی  سلطه هویت غربی بر عیاصر هویت 1

 4 ۲0 63 قومی  تقویت هویت ۲

 11 ۸0 ۲۵3 جمع 3

و    تول  ئوا   ای، کار مراجعه هوه متودا ، انجوات مصواحته     زمتنه  ها  هجه هه ایجاب روش نظریه
طهر مداوت و مست ر در جریا  ههده و روند فوهق  وا    ئ یما  آنها  ا آارین مراحل    ت  هه

 نتل هه اشتاع نظری ادامه یافته اسم.

 سازی )کدگذاری باز(  فرایند مفهوم. 2-1

رود کوه هوه مووهرد    اولوتن قودت در  جییوه و    تول هوه شو ار موی        ،ئوا  پوردازی از داده  مفهوهت 
ئا یوا   که هه ئر کدات از حهادو، ایده ای گهنه ، ههای، پاراگرافی اشاره دارد ای، ج  ه مشائده

نشوتند   اسوم یوا هوه جوای آ  موی      هرچسوتی کوه یوا نشوانه آ  پدیوده      ؛نهوتم  می  رادادئا نامی
در واقع این حالم رفم و هرگشم هوه متودا   وا آاورین      .(63: 1385)استراوش و کهرهتن، 

 ئا نتی ادامه داشم.   ل ظه
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 تضعيف عناصر هویت قومی بر اثر سلطه هویت غربی . 2-1-1

ص و ااقووووووووووووه یک فعالتم االو حد وانفسانی   هر یک حتادا  سم انی اعنه ،بغر»
: 1382 ، « )ئهسرآ هه ط مرههی ئادنها  و  أستسا، ئا حطرئوووا،  ندیشهموووی امشخص ها   ا

ا  و  ه سوا  هوا   ئاتر   اید سارچهادر شد  ها  مدعی  میسم که »این ز انچه م رآ .(63
هوه شورق   فتایی اجغرب غرنتوی از  آ  ع  ی و فرئنگی غرب،  وها  و قودر    ستاسی ر  قد

ئ اننوووود سووووایر جهامووووع  .(6: 1376، کانی)داوری اردسم« ه اعالم منت ل شدجغرافتووووایی 
سهمی در جامعه مهرد مطالعه نتی س طه فرئنگی و  کنهلهژیک در جریا  اسوم و ایون    جها 

 33، م  وهد  .ئای مخت فوی اهوراز شوده اسوم     یهر  کنندگا  هه رکممهضهع از طر  مشا
در یک کالت ک رن  شود   » :شاغل در هخش اصهیی معت د اسمو کرده    صتل ساله،
ئوا ماحصول    فرئن  ئای اجت اعی و ناههدی ارده شد  ارزش ئای ههمی، ئتچ انگاشته ارزش

ئای مشارکم کنندگا  در ایون   و هه نهعی اج اعی از دیدگاه« اسم غ ته فرئن  غرهی ههده
ئوای هود    متأسوفانه هودعم  »گهیود:   چنوا  کوه یوک راننوده  اکسوی موی       .ار تاط وجوهد دارد 

اصهیاً در مهاهاد را زیر س ا  هرده اسم  ،ای، فرئن  غنی این مرزوههت ئای مائهاره شتکه
ک افراد جامعه موا شوتته یو    یما  از مراس ا ، اهراک، پهشاک و رفتارئا ئای و ئ ه سنم

ئوای فوراوا     ئ چنتن داده .ساله( 31دیگ م،  )مرد، شهر مهاهاد، فهق« انسا  اروپایی شده اسم
   اسم. دیگر متتن این نگرش
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هاي اولیه و مفاهیم حاصل از آنها در حوزه تضعیف عناصر هویت قومی بر اثر سلطه  داده هایی از نمونه .2جدول 

 هویت غربی

 مقوال  خرد ه  م اهام ها فته از مصاحبهها  ارلاه یا خام بررر داد  ردیف

1 

ها  بومی، هاچ انگا ته   ن  همرنگ   ن ارز 
ها در  فرهیگ ها  اجتماعی ر نابود  خرد  ارز 

 فرهیگ غربی. 

سمت  هویت به
   ن جهانی

1 
  ن  جهانی
 قومی  هویت

۲ 

در حقاقت دناا  م رن مسائل را می رد هرد  ر همه را 
 قرار داد ،... در زمام ر اختاار خود 

به نظر مت زن ری نویت در حوز  فرهیگی در دناا  
ها هم یگر  پاون د ر بای  همه فرهیگ می  سیتی به رقوع

 را قبول هیی  تا بتوانی  با هم زن ری هیی . 

از بات رفتت 
 تکثرها  هویتی

1  

3 

دلال نااز به الگوها  ج ی  رفتار ،  م رنازاساون به
برد.   ها  قومی را پاش می ویتمسئله ادغام ر تضعاف ه

س ا  ،  فضایل اخالقی چون ریش ،در فرهیگ ج ی 
رآم  خویشارن   ر حتی پو ش ر... جا  خود را  رفت

 دهی .  ها می ها  بررز ایت حوز  به م ل

 ۲ غلبه دناا  م رن

  از  باگانگی
 فرهیگ

 قومی 

4 

هیی  هه از  می  دانی  ر فکر می  ... امررز  دیگر همه
ها ر هشورها  پاشرفته همترن  ر آنها ناز با دی   یغرب

جویان   ما به ایت پیا  .هیی  می  تیقارآماز به ما نگا 
 نگا  هیا . 

  ۲ تیقار قوماتی

۵ 

اما به نظر مت در  ،رذار بود  استتأثاردر بیث پو اک 
مهاباد نسبت به برخی میاط  دیگر تأثر همتر  دا ته 

ر می ی اش مردم تأثاست؛ اما در هل در نیو  پو 
بایام هه تع اد همی از  است. ارر توجه هیام، می دا ته

 مردم دارا  پو ش هُرد  هستی . 

همرنگ   ن 
 پو اک هُرد  اصال

3 
غربی   ن 
 سبک زن ری

6 

سختی در  است. امررز  ما به لباس هُرد  از بات رفته
هم  بایام. دلال آن ماان مردم لباس هرد  می

... یعیی لباس هرد  تیها مختص چشمی است رهم چشم
است. بساار  از آن غذاهایی هه  برخی از میاسبا     
ان ؛    ن ، امررز  هیار نهاد      دررذ ته خورد  می

خوانی ن ارن . خالی از  یعیی با ذائقه مردم امررز  هم
هاربرد خود را در  ناز حبوبا  هه بساار م ا  هم هستی 
 ان ...  داد   دست مواد غذایی خانوارها از

همرنگ   ن 
پو ش ر خوراک 

 هُرد 

3  
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هاي اولیه و مفاهیم حاصل از آنها در حوزه تضعیف عناصر هویت قومی بر اثر سلطه  هایی از داده . نمونه2ادامه جدول 

 هویت غربی

 مقوال  خرد ه  م اهام ها ها  ارلاه یا خام برررفته از مصاحبه داد  ردیف

7 

اما تعصبا  در ،    باشتر    به لیاظ مذهبی تعصبا
است. بیرانی هه  خصوص مسائل فرهیگی سست    

به رجود آم   ایت است هه پسران ر دختران ما آ یایی 
 فرهیگ خودمان ن ارن .  زیاد  با

همرنگ   ن تعصب 
 فرهیگی

4 

ناآراهی 
به نسبت 
 قومی هویت

۸ 
است. همتر هسی به  امررز  تاریخ از یاد مردم رفته

 ده .  ود اهمات میرذ ته خ

به نسبت ناآراهی 
 تاریخ قومی

4  

9 

مردانی در هر طای ه بودن  هه  دررذ ته بزرگ
ها  بزرری بر عه   دا تی  ر چه بساار  ولاتئمس

 هردن .  را به صلح میتهی می ردعواها اختالفا  ر جیگ

  ن  اهمات  هم
 س ا ان ریش

۵ 
تغاارا  در 
 خانواد 

10 

ع سیتی ا هُرد  خبر  ناست ر دیگر از هیرها ر صیای
مثالً بافی ران، حصاربافان، سازن ران هال  ر موارد  

 ان .  دست از بات رفته  ایت از

مشاغل    ن  هم
 بومی

6 
تضعاف 
 اقتصاد قومی

11 

اعتماد  ر  بارر  ر بی سمت بی     به جامعه امررز به
 ود ر معلوم ناست هه در آیی   چه  اخالقی پاش می بی

 در انتظار فرزن ان ما خواه  بود. عواقبی 

  در  اعتماد  بی
 اقتصاد  ها   فعالات

7  

1۲ 

ارر به زبان ص سال قبل هُردستان بررردیم، معیا  
بسا  بساار  از هلما  برا  ما ناآ یا خواهی  بود ر چه

 نتوانام میظور یک یگر را ب همام. 

   ن زبان همرنگ
 هرد   اصال 

۸ 
تضعاف زبان 
 قومی

13 

اشتر هودهان ر جوانان با زبان هُرد  باگانه هستی  ر ب
توانی  با ایت زبان بیویسی  ر حتی معلمان ر  نمی
  . نها  زیاد  هم به ایت صور  رجود دار بزررتر

ع م آراهی به 
 ادباا  هرد 

۸  

ئوای   ای در مستر  هسعه قورار گتورد، انوهاع اایوی از دگرگوهنی      وقتی جامعه» ها  گفم  می
ئایی مانند کائش متیا  مهالتد، افیایش متویا    شهند، دگرگهنی می  فرئنگی م ت لارزشی و  

ائ توم   ئای موذئتی و کوم   ای،  ضعتف ارزش امتد هه زندگی، افیایش مشارکم ستاسی  هده
زمتنوه  غتتورا     ،و هور ایون اسواس    .(3: 2004)نهری  و اینگ هوار ،  « ئای سنتی شد  ارزش

ئوای   داده .گوردد  ئای نهینی هر جامعه مستهلی موی  شهد و ارزش یهنتادین افکار و افعا  مهتا م
گوذارد کوه در پروسوه  غتتورا       این    ت  هر  غتترا  فرئنگی و عنایر ئهیتی انگشوم موی  

اگور هوه زهوا  یود سوا  قتول کردسوتا         : »طوهر مثوا    هوه اسم،  و اقتصادی ایجاد شده اجت اعی
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هسوا نتوهانتم منظوهر     ا اهائنود هوهد و چوه   هرگردیم، معنای هستاری از ک  وا  هورای موا ناآشون    
از ایون دسوم م یود     یمهارد .ساله( 43)مرد، شهرمهاهاد، دیگ م و دامدار، « یکدیگر را هفه تم

 هیتفا  مکت  نهسازی در ادهتا   هسعه اسم که هه سه مکت  فکری در ایون هواب اشواره    
مکتو  فکوری    ؛کنود  موی    أکتدئا در نتتجه نهسازی  مکت  او  هر ئ گرایی ارزش» :شهد می

   أکتود اقتصوادی   و ئای سنتی هه رغوم وقوهع  غتتورا  ستاسوی     هر دوات و ماندگاری ارزشدوت 
ئوای سونتی و مودر      ا خاذ رئتافم  عام ی و حضهر ئ یما  ارزش همکت  سهت ه و ؛کند می

و  ئای کالسوتک  آنچه که   ریتاً در   ات نظریه .(20: 2000)اینگ هار  و هتکر، « معت د اسم
این ادعاسم که گذر از جامعوه موا قتول یونعتی هوه یونعتی،        ،اسم  معایر نهسازی مشترک

اسوگایر،   ؛1973شوهد )هول،    می  هتنی حاکم منجر هه  غتترا  اساسی در  جارب روزمره و جها 
یهری از اشکا  سونتی  هه شکل  ،جامعه مهرد مطالعه .(31: 2000؛ اینگ هار  و هتکر، 1996

یهر ی مجویا از   هتا  و  هیتف شکل امروزی واقعتم اجت اعی هه ، اماهدههه مدر  را طی ن 
 این نهع متانی فکری نتاز دارد که این    ت  در یدد آ  اسم.  

 حوزه توسعه ناهمگون و تقویت هویت قومی. 2-1-2

ئای نهینی متتنوی هور ع النتوم و     ها اینکه مدرنتته و در اینجا  هسعه اقتصادی و اجت اعی شتهه 
 ،اموروزه از یوک طور     ، اموا گتورد  موی   نهد و از  ع  ا  سنتی فایو ه  می  هگری را هنتا حسا

اهیارئا و امکانا   هسعه اقتصادی و اجت اعی هه نهعی در اودمم   هیوم و هرجسوته شود       
آگوائی هور    یئوا هاعوث ار  وا    گسترش انهاع رسانه ،از طر  دیگر و اند قهمی هرآمده ئهیم
و مهجتا    هیوم و  ع  وا  هتشوتر      لعه )شهرستا  مهاهاد( شدهقهمی جامعه مهرد مطا ئهیم

ئوای ایون    تو  هودا  اشواره       اسم و هخشی از مفائتم استخراجی از داده هدا  را مهتا کرده
اند ولی  ها وجهد اینکه پهشش، مراس ا ، سنن و... کُردی  ضعتف شده: »طهر ن هنه هه .دارد

)مرد، روستایی، « اسم   کُردی و...   هیم شدهزهاح  ناستهنالتستی کردی، ئهیم قهمی، 
در مهارد زیادی شهائد دا  هر حفظ جامعه سنتی  ،از نظر ویساله(.  29دار،  لتسان  و مغازه

نگوار هوا    در کُردستا  شد  هتشتری نستم هه سایر ن واط ایورا  داشوته اسوم. یوک روزناموه      
ئوا و   گائی مردت از طری  رسوانه آ» :گهید ئای روشنفکری )مرد، ساکن شهرمهاهاد( می داعته

ئوا   اسم و ها  هجه هه اینکه سطح   صتال  و شهرنشتنی و رسانه مناهع در دسترس هتشتر شده
)مورد،  « اسوم  رشد پتدا کرده، نهعی آگائی و ائت ات هرای یادگتری زها  مادری هتشتر شوده 

ئد    تو  اسوم   از مفائت ی قاهل ردیاهی در شوها « جهانی شد  فرئن » .ساله( 32لتسان ، 
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« ئوایی هورای   هیوم ئهیوم قوهمی      فریم»که هر اساس آ  امکانا  و شرایط جهانی شد  
ی مودنی، فرئنگوی و ادهوی هوه     ئا فعالتماسم و کنشگرا  مهرد مطالعه در قال   ایجاد کرده

 کنند.   می  هرجسته شد   ع  ا  کُردی ک ک
 یار  وا »اسوم  مشوائده  کنندگا  قاهول   ئای مشارکم اغ   دادهدر مفههت دیگری که 
اسم که وقایع ااتر در کشهرئای منط ه م ید آ  اسم و اموروزه  « جایگاه کُردئا در منط ه

اسوم و هوه     ور شوده   در ئر چهار کشهر ) رکته، عراق، سهریه و ایورا ( مسو  ه کُورد هرجسوته    
  فعاال ،هر این اساس .اند ای هراهردار گشته ال   ی و منط ه ئای هتن نستم گذشته از ح ایم

ئای  هسوعه   گتری از پتانستل ها ههره ،ستاسی که گرایشا  هرجسته شد  ئهیم کُردی دارند
« ریتوهار »ال  ل ار  اء دئند.  اند جایگاه کُردئا را در سطح منط ه و هتن و اهیارئای آ   هانسته

ها مُودر  شود  و پتشورفم،    » :گهید از ائالی روستائای مستر سردشم )از عشتره منگهر( می
مردت غتر ههمی هه دااول شوهر و هور     یو رفم و آمدئا  ار تاطا  آسا  و رواهط  سریع شده

 .رواهط کُردئای کشهرئای ئ سایه نتی هتشوتر شوده اسوم    ،عالوه ههاسم، عک  هتشتر شده 
افراد زیادی هرای دیود و هازدیود   و الخصهص از کُردستا  عراق  امروزه کُردئای زیادی ع ی

  .ساله( 33)مرد، ستکل، « آیند می  شهر ما و یا  جار  و کار هه

 بستري براي تقویت هویت قومی .هاي اولیه و مفاهیم حاصل از آنها در حوزه توسعه داده هایی از نمونه .3جدول 

 مقوال  ه  م اهام ها ها  ارلاه یا خام برررفته از مصاحبه داد  ردیف

1 

توجه به جهانی  رس  با به رجودآم ن  رایط ج ی  به نظر می
رقص هرد   ر مباحثی چون زبان هُرد ، لباس هُرد ، هیرهُرد 

 است.  زیاد    

پررنگ 
   ن هویت

 قومی 

1 
تقویت 
 قومی  هویت

۲ 

تر از قبل برخورد هرد  ر لباس  اییکه مردم در زن ری امررز رسمی
 دلال بر بازار  از فرهیگ مردم هُرد ر نادی   ررفتت ،پو    می

ارر امررز برا  مراسماتی چون عررسی زمان  ،به عالر  ناست.
دلال مسائل اقتصاد  ر اییکه مردم  به ، ود همتر  رذا ته می

 ها زیاد     است.  همانی  ق یم ارقا  فراغت زیاد  ن ارن ، ر مشغله

ح ظ هویت 
با رجود 
تغاار در 
عیاصر 
 هویت

1  

3 

فرهیگ بومی  اه  اصطالحا  ر  ،ها  توسعه بر اثر برنامه
توان ر ت ریجایه لغا   در زبان هُرد      ر می  ها  ج ی   ژ را

 ادباان ایت زبان رستر  یافته است. 

تقویت زبان 
 هرد 

1  
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 هاي اولیه و مفاهیم حاصل از آنها در حوزه توسعه. بستري براي تقویت هویت قومی هایی از داده نمونه. 3ادامه جدول 

 مقوال  ه  م اهام ها ز مصاحبهها  ارلاه یا خام برررفته ا داد  ردیف

4 

از بساار  ا  باعث     نوع پو ش ر تأثاردرست است هه ایت 
تر  ود، دلال بر بازار  از فرهیگ مردم  رنگ مراسما  مردم هرد هم

ررز مردم برا  مراسما   جا  ه ت  بانه هُرد ناست ر ارر امررز به
مسائل اقتصاد  دلال  به ،هیی  عررسی به چی  ساعت باشتر اهت ا نمی

 ر اییکه مردم همانی  ق یم ارقا  فراغت زیاد  ن ارن . 

تغاار هویت 
)مراسما  

علت  ر...( به
 اقتصاد 

1  

۵ 

است.  ها ر میابع در دسترس باشتر     آراهی مردم از طری  رسانه
ها ر   پا اهرد  ر  سطح تیصاال ،  هرنشایی ر است اد  از رسانه

 است.  یادرار  زبان مادر  باشتر     نوعی آراهی ر اهتمام برا 

ارتقا  
آراهی 
تاریخی ا 
 قومی

۲ 

  ارتقا
آراهی 
 قومی

6 

ها  قومی ر زبانی  در درران معاصر با باال رفتت تیش بات ررر 
ر حتی فعالات   ررایش به عیاصر هویتی هُردها ناز باشتر   

نظر له از ئر ایت مسیافته افزایش در  هر مهاباد  ها ناساونالاست
 مذهبی ناز رخ داد  است. 

تقویت 
ناساونالاسم 
 هُرد 

1  

7 

بایام هه افتخارا  هشور   بساار  از هیرها  بومی ا هُرد  را می
 یویم هه رقص هُرد   مثالً خالی می .آررن  المللی به دست می ر بات

 هی .  هسب می  المللی مقام ارل را ها  بات در بساار  از فستاوال

  ن  جهانی
 یگفره

4 

  ن  جهانی
فرصتی 
  برا  هویت
 قومی

۸ 

هه هر ررز هزاران خبر دربار  مسائل میطقه ر جهان ا   در زمانه
ایت مردم هم به  ،رارن  می  ها حقشان را هه چگونه ملت یویم  می

 رحقوق خود را بگارن .  افتی  هه ح  می  ایت فکر

تمایل به 
هسب 
 ق ر 

6  

9 
ها  هیی  ر خالی می  اق ر حتی ترهاه هارافراد زیاد  از مهاباد در عر

 ررن .  به آنجا می  هم برا  هارها  فرهیگی ر ادبی

با   ارتباط
هُردها  
دیگر 
 هشورها

6 

  ارتقا
 جایگا 
ا   میطقه
 هُردها

10 
ا   ها  تلویزیون ماهوار  ها ر هانال  بکه ، تأثاردر یک دهه اخار
راق ر ا  هُردستان ع رار  حکومت میطقه هُرد ،  کل

   فرهیگی آنها به تمایال  هُرد  دامت زد  است. ها فعالات

هُرده فعالات
 ا در میطقه

7  

ئوا را   داده« پردازی م هله»ئای مشاهه،  هر متنای ار تاط پدیده ،اشتراوس  أکتدم    هر اساس 
هد و داده، التته در این مرح ه ئر نهع راهطه ارا ه شده هاید مهقتی و آزمایشی    ی ش  یهر 

مفائت ی و  ر از اسامی  انتیاعی دم، هایتکن می  ئا انتخاب نامی را که در این مرح ه هرای م هله
 .(65: 1385 دئنوود )اشووتراوس و کووهرهتن، هاشوود کووه مج هعووه آنهووا م هلووه را  شووکتل مووی 

گهنه ها مراجعه مجدد و پتگتری س اال     ت  هرای از م هال  متهم و نوائ خها  و   هدین
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حذ  کرده  ا هه م هله یا م هال  ع وده و در نهایوم م هلوه     یا سازی ضاد را شفا گائاً مت
   .یمهای    ت  نیدیکتر ش ئسته

 استخراج شده به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی، پیامدي  مقوالت عمده .4جدول 

 ردیف
حوز  مورد 
 مطالعه

 مقوال  جزء
مقوال  
 عم  

ا ،  نوع مقوله )زمایه
 تعاملی، پاام  ( 

1 

تضعاف 
عیاصر 
 قومی   هویت

قومی )غلبه هویت غربی ر   جهانی   ن هویت
 تضعاف هویت قومی( 

تضعاف 
عیاصر 
 قومی   هویت

 ا  زمایه

 پاام   باگانگی از فرهیگ قومی ر غلبه هویت غربی

 پاام   همرنگ   ن سبک زن ری قومی )غربی   ن( 

 پاام   قومی   به هویتنسبت ناآراهی 

 ا  زمایه ها  خانواد   هم اهمات   ن بیاان

 تعاملی تضعاف اقتصاد قومی

 پاام   تضعاف زبان قومی

۵ 
تقویت 
 هویت قومی

 ...( هویت قومیر تقویت عیاصر )زبان
توسعه 
بستر  
 برا  تقویت

 پاام  

 پاام   آراهی قومی  ارتقا

 ا  زمایه جهانی   ن ر فرصت برا  هویت قومی

 ا  زمایه جایگا  هردها در میطقه  ارتقا

 هاي تحقیق و مقوالت آنها مربوط به حوزه. 5جدول 

 مقوال   حوز  مورد بررسی

 ( 1قومی )  عیاصر هویت

 قومی ر غلبه هویت غربی ر تضعاف هویت قومی  . جهانی   ن هویت1

 . باگانگی از فرهیگ قومی ر غلبه هویت غربی۲

 بک زن ری قومی )غربی   ن( . همرنگ   ن س3

 قومی  به هویتنسبت . ناآراهی 4

 ها  خانواد   . هم اهمات   ن بیاان۵

 . تضعاف اقتصاد قومی6

 تضعاف زبان قومی

  (۲تقویت هویت قومی )

 ...( هویت قومی . تقویت عیاصر )زبان، پو ش، هیر ر1

 آراهی قومی  . ارتقا۲

 صت برا  هویت قومیفرافزایش . جهانی   ن ر 3

   جایگا  هردها در میطقه. ارتقا4
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 فرایند ساخت مقوالت اصلی و فرعی )کدگذاری محوری( . 2-2

  مشخص کرد  یک م هله، شرایطی که هه هروزآ  م هلهدرواقع مائتم کدگذاری م هری 
م هلوه  اسم، رائتردئای کنتر  ونظار  هورآ    ای که م هله درآ  واقع شده انجامد، زمتنه می

دو اسوترا ژی   ،در این مرح ه» .(98: 1385و پتامدئای آ  رائتردئاسم )اشتروس، کهرهتن، 
 ای از ایوم. مج هعوه   طوهرمنظم موهرد اسوتفاده قورار داده     را هوه «کرد  م ایسه»و « کرد  س ا »

ئا و زیرم هال ، اروجوی مرح وه کُدگوذاری هازاسوم. ار تواط       مفائتم، م هال ، اصتصه
ئوا( در مرح وه کُدگوذاری م وهری      ئایش )نه ار تواط متوا  م هلوه    ا زیرم هلهمتا  ئرم هله ه

س سو ه رواهطوی اسوم کوه متوا        ،الگوهی پوارادایم   .(63: 1381)ذکوایی،  « گترد می  یهر 
: مج هعوه شورایطی اسوم کوه سوت       1شهد. شرایط ع ی می ئا و م هله ای ی هرقرار زیرم هله

: ایده، حادثه یا رادادی اسم که مفوائتم و  2 هریشهد. پدیده یا م هله م می  پتدایش پدیده
ای  دئنده شرایط ویوژه  : نشا 3گر شهند. زمتنه یا شرایط مداا ه می  ئا هر م هر آ  ایجاد م هله

شوهد. شورایط    موی   اسم که پدیده درآ  قراردارد. زمتنه شامل اصایص م هله )پدیوده( نتوی  
 هوور و دئوود مووی  )م هلووه( درآ  ر  پدیوودهاسووم کووه ای  : زمتنووه سووااتاری گسووترده4متووانجی

: دریوک  5اسم. رائتردئای کونش م ثرچگهنگی واکنش نشا  داد  هه آ ، یا پتامدئای آ  
 پوذیر  رائتردئوا یوا اقوداما  امکوا      شرایط متانجی مشخص، مج هعه مشخصی از ها زمتنه و

ئای  مد  ،هدر این مرح  .(97)ئ ا : « اقدامی، پتامدئایی دارد ئرکنش و 6 شهد. پتامدئا: می
 شهد:   ئای مهرد مطالعه هتا  می پارادای ی حهزه

  

                                                                                                                                        
1. Causal Conditions 
2. Core Category 

3. Intervening Conditions 

4. Context Conditions 
5. Strategies 
6. Consequences 
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 . مدل پارادایمی مربوط به تضعیف عناصر هویت قومی بر اثر سلطه هویت غربی1نمودار 

 

 رر: رایط راسط یا م اخله
 ها  سیتیافول ارز 

 مقبولات جهانی فرهیگ غربی
 ها  ج ی  رررد تکیولوژ 

هاربرد  بودن عیاصر هویت غربی ع م 
 از به ر هارآیی عیاصر هویت قومیان

  رایط علی:
ها،  تکیولوژیک ر ابزارها  فیی ر صیعتی، تغاار ارز ا  ها  ارتباطی، تغاارها ر ابزاررررد عیاصر م رناته، رستر  رسانه

 ر... درلتی ر غاردرلتی ها  رهت ها، ر  سازمانترستر  آموز  ر پررر  ر آموز  عالی، تثبات ق ر  هویت غربی،رس

 ا : رایط زمایه
 جامعه  هر  ر ررستایی مهاباد

 مازان
    

می درر  زمانی بع  از انقالب اسال
13۵7 

 پ ی  :
تضعاف عیاصر هویت 
قومی بر اثر سلطه 
 هویت غربی 

 پذیر / مقارمت

 راهبردها:
 قومی در بات جوانان هاهش مقبولات عیاصر سیتی هویت

 ع م است اد  از زبان هُرد  به صور  رسمی
 فرهیگیی ر سلطه علم ر فت غربی در مراهز آموز 

 انه   ن مردم اقتصاد  ر حسابگر -ها  عقالنی سلطه هیش
 ها  غربی رر  رسانهه ایت

 پاام ها 
قومی )غلبه هویت غربی ر تضعاف هویت   ن ...( هویت  ن )هالنجهانی

 قومی(
 باگانگی از فرهیگ قومی ر غلبه هویت غربی

 غربی   ن سبک زن ری ر همرنگ   ن سبک زن ری قومی
 قومی به هویتنسبت ناآراهی 

 انواد  ها  خهم اهمات   ن بیاان
 تضعاف اقتصاد قومی
 تضعاف زبان هُرد 
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 مدل پارادایمی مربوط به توسعه ناهمگن و تقویت هویت قومی .2نمودار 

 رر: رایط راسط یا م اخله

 ها ر تمایزا  هویتیت ار 

 احساس نابرابر  در مقایسه با اقوام
ریز  توسط ع م م یریت ر برنامه

 بوماان جمعات جوان

  رایط علی:

مقارمت،  ها، هویتاحزاب ر تشکل ها را  هُردها،  او  تعامل درلت رایط میطقه
 قوماتی  هرستان-عوامل تاریخی، سرزمایی

 ا : رایط زمایه

 جامعه  هر  ر ررستایی مهاباد

 مازان
    

 ۵7درر  زمانی بع  از انقالب اسالمی 

 پ ی  :

توسعه ناهمگت، 
نابرابر ر تقویت 
 هویت قومی

 پذیر / مقارمت

 راهبردها

 ح ظ جامعه سیتی با رجود تغاار در عیاصر هویت

 اقتصاد  متمایزا  اجتماعی فرهیگ
 ارتقا  آراهی تاریخی، قومی ر زبانی

 فعالات افراطی
 جهانی   ن اقتصاد ر فرهیگ

 توسعه ارتباطا  ر  یاخت با هُردها  دیگر هشورها

 پاام ها     

 ...( هویت قومیر  زبانتقویت عیاصر )

 آراهی قومی  ارتقا
 جهانی   ن ر فرصت برا  هویت قومی

   هردها در میطقه  جایگاارتقا
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 ای )کدگذاری انتخابی(  زمينه  فرایند ساخت و ارائه نظریه .2-3

ئا، م هله م وهری   در آارین مرح ه از کدگذاری، یعنی کدگذاری انتخاهی، از متا  م هله»
هوه وجهدآموده از د     هشهد. نظریو  می  ای هرآمده از د     ت  ارا ه و حه  آ  نظریه  انتخاب

 :شوهد. داسوتا       صوهیری و داسوتا  ارا وه موی    یوهر  مود   ئا، حه  م هله م هری، هه داده
 .(118: 1387)اشوتراوس و کوهرهتن،   « ایو ی    تو  اسوم   ه پدیود ه روایتی  هیتفی درهار»
ئا و ن هدارئا مانند یک آینه پتچتدگی وع و   فکوری را کوه هاعوث      دراین مهقع یادداشم»

پو  از   .(217: 1385)کوهرهتن و اشوتراوس،   « دئنود  موی   شوهد نشوا    موی   پدیدار شد  نظریه
ئای فرعی هاید طت  مد  پارادای ی، هوه م هلوه    روایم داستا  و کشف م هله مرکیی، م هله

 هاند کار مر و    می  عنها  رائن ا، م    مرکیی    ت  مر تط شهند. ها استفاده از داستا  هه
تا  منطت  ئای پارادایم را  ا مهقعی که هه نظر هرسد ها داس م هلهکرد  کرد  و دوهاره مر   

ئوا ف وط    اسم، شروع کند و شرحی    ت ی از داستا  ارا ه دئد. در غتر این یهر ، م هلوه 
 مانند.  می  ئا هاقی یهر  فهرستی از یادداشم هه
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قومی تأثیر توسعه بر هویتمدل نهایی پارادایمی  .3نمودار 

 پیامدها:

سلطه هویت غربی ر تضعاف عیاصر هویت 
 ر...(  زن ری  قومی )اقتصاد، زبان، سبک

 اهمات   ن  کل خانواد  سیتی، هم
 ها، اختالل در ررابط درلت ر قومات
آراهی  افول اخالقاا ، معیویت ر دیت، ع م
 صیاح با م اهام توسعه

جانبه ر... توسعه، هم  ناموزرن، یک  ا کال
   ن عقالنات، علم ر آراهی

ارتقا  آراهی قومی ر تقویت عیاصر هویت 
 هُرد -قومی

عیاصر توسعه ناموزرن، ایجاد  ظهور
هایی برا  هویت قومی، ارتقا   فرصت

 جایگا  هردها در میطقه

 شرایط علی:

المللی  ا  ر بات   رایط ج ی  میطقه
 هُردها

ها ر تضادها  هویت هُرد  با  ت ار 
 الزاما  توسعه

ها، آموز  م رن،  غل، هار ر  سازمان
 رایط آن، تکیولوژ  م رن ر 

ها  جهانی   ن ابزارها  باشتر  ایجاب
 ها برا  سلطه درلت

 ها تغاارا  بیاادیت ارز 
ها ر رسایل ارتباطی نویت                     انهرس

 ها  ترباتی تغاارا  خانواد  ر ناهمخوانی

ا     ا  مهابادا مازان  هر ر ررستایی   جامعه :زمینه
 13۵7انقالب اسالمی  از پاررز   زمانی پس  درر  

 

 راهبردها:

اقبال جوانان به عیاصر هویت  هاهش
 قومی 
 یغاربوم  ر فت  سلطه علم

 ظهور توسعه ناهمگون
تیصال جهت ح ظ جامعه سیتی در عات 

 تغاارا  هویتی
 ا قومی  تاریخی  آراهی  ارتقا 

ررایانه )ناساونالاستی،  ها  افراط فعالات
 مذهبی(

ارتقا  ارتباط ر  یاخت با هُردها  دیگر 
 هشورها

 گر شرایط مداخله

 مذهبی( -ها  سیتی ) قومی افول ارز  
 مقبولات ر هارآیی باشتر فرهیگ غربی

 تاریخی،  رایط اختصاصی  هرستان :
 مرزنشایی، تیوال  هُردها در میطقه،

 ها  درلت در قبال هُردها سااست
 تغاار سبک زن ری

اعتقاد ناصیاح به عیاصر توسعه )دموهراسی، 
 مشارهت ر... (

 پدیده:

بیاادیت  بررز توسعه ناهمگون در حات تغاارا  
 در هویت قومی
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 توصيف اجزای مدل نهایی تحقيق. 2-3-1

ئووای فرعووی در موود  پووارادای ی نهووایی )شوورایط ع  ووی، زمتنووه،    شووریح ئوور یووک از م هلووه
 : آید میگر، رائتردئا و پتامدئا( در زیر  مداا ه شرایط

 شرایط علی مربوط به مقوله مرکزی. ۲-۳-۱-۱

قوهمی هور اثور عنایور       هسوتاری از عنایور ئهیوم    ،(3گهنه و هر اساس ن وهدار شو اره )   هدین
ا   هسعه هر ئهیوم در جامعوه موهرد مطالعوه      أثتراسم و از ع ل   غتتر کردهورودی  هسعه 

اسوم   قهمی هه اوهد دیوده    که جهان  ارزشی ئهیمکرد  ها  اشاره  را می«  غتترا  هنتادین»
 ورین   از ج  ه مهم« اهدهااتگی فرئنگی»ئای متعددی اسم که  هروز ه را  ،و ماحصل آ 

ازدیوواد »، «ک رنوو  شوود  دینووداری »ای ئ چووه   ئووا و مسووا ل عدیووده  پدیووده .آنهاسووم
کوه ریشوه در عوهام ی    از ج  وه پتامودئای آ  اسوم    و... « گری دینی و ناستهنالتستی افراطی
ئا و وسایل ار تواطی   رسانه»دارد و  هسط « ضعف روحانته  م  ی» و«ضعف نختگا »چه  
شوائد  نتوی  ایجاد شده  « غتترا  اانهاده و نائ خهانی  رهتتی»شهد؛ در هاب  ئدایم می« نهین

 و... ئستتم.  « عدت انطتاق اانهاده ها شرایط جدید»

 زمینه. ۲-۳-۱-۲

و   وم    جامعه مهرد مطالعه از نظر جغرافتایی در جنهب استا  آذرهایجا  غرهی واقوع شوده  
شوهر مهاهواد از گذشوته     .اسوم   نات شهرستا  مهاهاد ع د اً از مردمانی کُردنشتن  شکتل شوده 

غرهوی و شو ا  اسوتا      در جنهب اسوتا  آذرهایجوا   و  اداری و فرئنگی ههده واجد مرکییم
وقوایع   ، وئای فرئنگوی ئ چوه  یداوسوت ا    گتری دیرینه سازما  شکلقرار دارد. کُردستا  

ئای اقتصوادی از   ئای ینعتی و طرح ستاسی، فرئنگی و  اریخی متعدد در کنار وجهد پروژه
شد  آ  در  واقع ،هه عالوه 1.اسم ئای ئ جهار هدا  دادهای نستتاً مت ایی ها شهر گذشته چهره

گذاری ستاسی، داا وی،   أثترپذیری و  أثتر ،م دوده مرزی سه کشهر ایرا ، عراق و  رکته
 اسم.   ال   ی را مهج  شده ای و هتن منط ه

 

                                                                                                                                        
 هلتودی    و هلتدی مانند سود مخینوی، شورکم کشوم و یونعم و چنودین طورح یونعتی        . از ج  ه: مراکی  1

  ها  نات هرد.  کشاورزی و دامداری و... و ااتراً شرکم پتروشت ی مهاهاد را می
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 قومی  پدیده: بروز توسعه ناهمگون در حین تغییرات بنیادین در هویت. ۲-۳-۱-۳

« قوهمی   هسعه نوامتهاز ، نواهراهر و شوکل نوهین ئهیوم     »ه نظریه  ساز ارا ، زمتنه1ای ئسته  م هله
ئوای   دگرگوهنی » وها  شوائد وقوهع پدیوده      ی    تو ، موی  ئا یافتهاسم، لذا ها  هجه هه  شده

 غتتورا  اساسوی    ،که در این    ت  ها عنها   هسعه مشخص شوده ههد « اجت اعی و اقتصادی 
اسوم و مهجود فضوای اجت واعی، زیسوتی و       ایجواد کورده  ئوای ئهیوم قوهمی     را هر شااصوه 

و ئ یموا  شوائد   اسم ئای ئهیم قهمی  ئایی در عریه فرئنگی نهینی شده که قرین ه را 
 در اشکا  فرئنگی و اجت اعی ئستتم.  اصهص  ههقهمی   ئای ئهیم   هیم مشخصه

 گر کنش شرایط مداخله. ۲-۳-۱-۴

« یا عدت پذیرش یک یا چنود عامول  غتتور ئسوتند    در واقع هستر و متنای پذیرش »این شرایط 
( کوه در ایون    تو  شوامل موهارد زیور اسوم: انگواره غالو  هور اذئوا             65: 1384)طال ، 

کوه ریشوه آ  در   « ئوای غرهوی   ائ تم ارزش»و « ئای سنتی افه  ارزش»کنشگرا  اجت اعی 
« ئا ری رسانهگ ئدایم»، «ئای جذاب ورود  کنهلهژی»، «کارآیی هتشتر عنایر ئهیم غال »

اعت واد نایو تح هوه مفوائت ی     »هوه عوالوه    .هتوا  شوده اسوم   «  هجهی هه احکات مذئتی کم»و 
  و وجهد منازعه در هتن روشنفکرا ، کنشگرا  و فعاال« ئ چه : دمهکراسی، مشارکم و...

مدنی م  ی در کنار ا فاقا   اریخی و ستاسوی، اقتضوا ا  مرزنشوتنی،   وهال  کُردئوا در       
آفرینوی   در ایون زمتنوه ن وش     ئای ئهیتی ها جهاموع مجواور   نط ه و وجهد  فاو کشهرئای م

 اند.  کرده

 راهبردهای تعاملی کنش. ۲-۳-۱-۵

 هسوعه هور ئهیوم قوهمی )  وهیتی و         وأثتر نهعی دوگانگی رائتردئای کنشوی در ار تواط هوا    
افوه   »، «ه ورا  ئهیوم قوهمی   »گهنوه   شوهد؛ هودین   ئوا اسوتخرام موی     ضعتفی( از نتوایا داده 
رویووه و  مهوواجر  هووی»و « ه وورا  در اووانهاده و رواهووط اجت وواعی»، «ااالقتووا  و معنهیووم

مشههد اسم. وضعتم دوگانه کنشی رائترد کنشوگرا  در مهاجهوه هوا شورایط     « نشتنی حاشته

                                                                                                                                        
کند: الوف( مرکییوم یوک م هلوه نسوتم هوه        ای هتا  می . اشتروس معتارئای زیر را هرای  عتتن م هله ئسته1

ئا؛  (  ئا. پ( جامعتم و سههلم رهط آ  هه سایر م هله وقهع آ  م هله در داده م هال  دیگر. ب( فراوانی
ئا ئنگامی که جی توا    س م قدر  نظریه ئای آ  هرای یک نظریه عامتر؛ و( حرکم آ  هه روشنی داللم
ئوا، شورایط، پتامودئا و     شوهد؛ و م( اجوازه هورای حوداکثر  نوهع هرحسو  اهعواد، ویژگوی         موی   م هله آشوکار 

 (. 132: 1390ئا )ازکتا و ئ کارا ،   ژیاسترا
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  عنایر ئهیوم هرای م تهلتم »ئای اجت اعی در عتن حا  که  جدید اسم و در اغ   حهزه
ئای دیگر ئهیم قهمی هه اشکا   ئ ا  عنایر و یا حهزه ،یافته کائش« قهمی در هتن جهانا 

. در عوتن حوا  عنایور    1اسمپتدا کرده شرایط اجت اعی  داوت ها نهین و یا  غتترا ی متناس  
 . 2اند ئهیم غرهی ها اقتا  مهاجه شده

 پیامدهای به کارگیری راهبردها. ۲-۳-۱-۶

ا خواذ رائتورد    ،عنوها  مثوا    هه .در پی دارد ئر یک از رائتردئا، پتامدئای مرههط هه اهد را
منجر هه کائش ار تاطا  اجت اعی و در نتتجه پایتن آمود   « کم شد  زما  انجات مراس ا »

ئوا و   نگورش ئ چنوتن  اسوم.   اعت اد اجت واعی و در نهایوم کوائش سورمایه اجت واعی شوده      
ارکوا  زنودگی افوراد    ای  گهنوه  داری غرهی هه نگرانه متتنی هر فرئن  سرمایه ئای مادی کنش

اسم که جایگیین فرئن  سنتی در این زمتنوه شوده اسوم و در     مهرد مطالعه را در هر گرفته
جوهیی و   گرایوی، رفواه   چشو ی، مصور    ئوم  ناپوذیر، چشوم   حالم ک ی نتازئای مادی سوتری 

در ار تواط هوا پدیوده     گهنه اسم. هدین هتا  شده  پروری از اصهیتا  جامعه مهرد مطالعه  ن
ئایی متتنی هر پتامدئای  هسعه اقتصوادی   جامعه مهرد مطالعه واجد  فاو سهیی از  ،م هری

ئوای ئوهیتی در پوی     پتامودئایی در زمتنوه ایجواد ه ورا      ،دیگور سوهی  و از شوده  و اجت اعی 
 اسم.   داشته

و « جهوانی شود  ئوهیتی   »ای آ   ئوای مجوازی و امکانوا  شوتکه     گتری از رسانه ها ههره
ئر چند ایون  غتتورا  کنشوگرا      ؛قهمی و کُردی در حا  وقهع اسم   غتترا  متناس  ئهیم

اسوم و موهاردی     دهکور مهاجه « غ ته ئهیم غرهی»یا « هتگانگی از فرئن  قهمی»را ها نهعی 
یوا  « غرهوی شود  سوتک زنودگی    »، « ضعتف زهوا  قوهمی  »، « ضعتف اقتصاد قهمی»ئ چه  

ئوای      هجوه هوه هنتوا    کوم ائ توم شود   »، «ک رن  شد  سوتک زنودگی قوهمی و کُوردی     »
 . 3را در پی داشته اسم« ئا ااتال  در رواهط دولم و قهمتم» و «اانهاده

                                                                                                                                        
 شهد.  می  گرفته ک تر ههره« زها  کُردی»طهر مثا ، از  . هه1
ارج توم ارزشوی ئهیوم    »اند و هه نوهعی    ر شده «ع النی و حساهگرانه»ئای اقتصادی  . از آ  ج  ه، عریه2

 مشههد اسم. « غرهی
، «رویوه  مهواجر  هوی  »، «کوائش رواهوط اجت واعی   »، «اوانهاده ه را  در »اند:  گهنه . هرای از پتامدئای دیگر این3
سوتک زنودگی نامتناسو  یوا     »، «نتهد ظرفتم و  هان نودی اسوتفاده از امکانوا   هسوعه    »، «ناآگائی هه دمهکراسی»

ئا و ح ل  گسترش رسانه»، « کثر مناهع اشتغا  و درآمد»، «ع را  و آهادانی»و در ئ ا  حا : « ... متعارض ها  هسعه
 و... « قهمی )زها ، پهشاک، ینایع دستی و... کُردی(    هیم عنایر ئهیم»، «حضهر اجت اعی زنا »، «لو ن 
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 گيری   نتيجهبندی و  جمع

هه هعد در چهوره شوهر هوه معنوای      1300شهرستا  مهاهاد نتی مانند سایر شهرئای ایرا  از دئه 
پو  از  یافوم.  ش داری در آ  گسوتر  امروزی آ  ظائر و رواهط اقتصادی و اجت اعی سرمایه 

 1 هسعه این شوهر مسوت ل از موازاد روسوتایی     ،ایالحا  ارضی و ها گذر از شهرنشتنی سنتی
ئای  هسعه   ها  اذعا  داشم که هرنامه می .(21: 1383یهر  گرفم )حسامتا  و دیگرا ، 

و ارکوا  اجت واعی و فرئنگوی جامعوه      2 ئایی در جریا  هوهده  و مدرنتیاسته  ها کش و قهس
 . 3یاهی را ها  غتترا  جدی ئ راه کرده اسم العه را مت ه  و مناهع ئهیممهرد مط

 ،ا   هسعه هر ئهیوم قوهمی )کُوردی(    أثترئای مهرد  هجه در هررسی   رین عریه از مهم
هروز نتایا مت اهل )متنی هر   هیوم ئهیوم قوهمی از جوانتی و  ضوعتف آ  از جانو  دیگور( از        

ر اسواس آ  در حوتن هوروز روهنوایی عنایور  هسوعه در       کنندگا  اسم که هو  ئای مشارکم داده
رغوم    هوه جامعه مهرد مطالعه، عنایر ئهیوم سونتی )کُوردی( نتوی هوه حتوا  اوهد اداموه داده و         

لذا  .ئا و امکانا   هسعه   هیم شده اسم ئا، ئهیم قهمی ها ههره از شرایط، زمتنه پنداشته پتش
ئوای   هنودی شوده از داده   دسوته  یگر و رائتردئوا  ئا، شرایط ع  ی، مداا ه مفائتم، م هلههراساس 
 شکل گرفته اسم: ( 4پتامدئای کنشی مطاه  ن هدار ) ،کنندگا  این    ت  مشارکم
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 اند.  هه  دریا ینایع دستی و سایر  هلتدا  و ئنرئای مردمی ناههد شده. 1
اه ئا از دوره یفهیه شروع شد و ایالحا   وا دور  قاجاریوه هوه  وأاتر افتواد و در دوره رضاشو       . این هرنامه2
گرفته شود. در دوره ج هوهری اسوالمی نتوی هوا       آغاز و در دوره م  درضاشاه پی  و جدی  یهر  منسجم هه

ئوای   مهارد زیر ئ راه شود: دولتوی کورد  اقتصواد؛ وقوهع جنو     ت وی؛ اوارم شود  هخشوی از سورمایه           
 ئای اقتصادی.  اصهیی و نتروی انسانی متخصص؛ و   ریم

ئا، جهان  فرئنگوی و ستاسوی و    و م م داری و ناستهنالتسم و دولم نی سرمایه.  غتترا ی که هه  تع رشد جها3
ط توی و   اهائی، ئهیوم  فدرالتسم 1320-24ئای  اجت اعی شهرستا  مهاهاد را در نهردیده و اوم آ  طی سا 

و  151: 1373؛ یو دی،  220: 1373؛ کهچرا، 83: 1385پهر،   شکتل حکهمم را در پی داشته اسم )جالیی
 (. 55: 1379ه ه، 
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 اي تحقیق زمینه  ساز نظریه هاي زمینه . مؤلفه4نمودار 

نتوادین  هروز ظائری عنایر  هسعه در حتن  غتتورا  ه »و در نهایم پدیده ای ی    ت  یعنی 
قوهمی   نظریه  هسعه نامتهاز ، ناهراهر و شکل نهین ئهیم»و یافته نظری یعنی « قهمی در ئهیم
 اسم.   متج ی شده« و کُردی

ای و ههمی هورای نتول هوه     ئای م  ی، منط ه  ها  گفم که  هجه هه هایسته گهنه می هدین
عوه موهرد   قوهمی، سوااتار ج عتتوی جام      هسعه ضروری اسم و فرئنو  اجت واعی، ئهیوم   

مطالعه هروز متفاو   هسعه را در شهرستا  مهاهواد رقوم زده اسوم. موردت ایون شهرسوتا  هوا        
ئای ئهیتی و فرئنگی )زها ، دیون،  واریو و...( هوه رائتردئوای         سک هه   اییا  و  فاو 

انود و هوروز وضوعتم دوگانوه )  هیوم و       متفاو ی از  عامل ها عنایر  هسوعه متوادر  کورده   
 ئای آ  اسم.   قهمی )زها ، پهشاک، اهراک و...( از نشانه ئهیم  ضعتف( عنایر

  

 سلطه هویت غربی ر تضعاف هویت قومی )اقتصاد، زبان، دیت، سبک زن ری ر ...( -
 ها  خانواد  هم اهمات   ن بیاان -
 ر عیاصر م رناته: عمرانی، اقتصاد ، تکیولوژ ، رسانه، زنان ر ...ظهو -

 ع م آراهی صیاح از م اهام م رناته چون دموهراسی ر ...
 ا کال ناقص توسعه -
 هم   ن عقالنات، علم ر آراهی -
 ارتقا  آراهی قومی -
 ها  نویت برا  هویت قومی ایجاد فرصت -
 ارتقا  جایگا  هردها در میطقه -

ه توسعه نامتوازن، نظری

نابرابر و شکل نوین هویت 

 قومی )كُردي(
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