مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم/شماره اول /زمستان 5931
Journal of Iranian Social Development Studies 2017 (winter), Vol. 9, No.1
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چکیده
در فرایند جهانی شدن در خصوص امکان همزیستی فرهنگ محلی با فرهنگ جهانی نظریهپردازنی نظیر رونالد رابرتسون و آنتونی گیدنز بر
دیالکتیك فرهنگ محلی و جهانی تأکید دارند .در این مقاله با الهام از رویکرد مذکور به تحلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی در هورامان
پرداخته میشود و پرسشهای محوری این پژوهش عبارتند از؛ آیا در هورامان میتوان از همزیستی و ترکیب فرهنگ جهانی با فرهنگ محلی
سخن گفت؟ ساکنان این منطقه در خصوص دیالکتیك فرهنگ محلی با فرهنگ جهانی چطور فکر میکنند؟ و چه برداشتی از رفتارهای
عامگرایانه و خاصگرایانه دارند؟ روششناسی این مقاله مبتنی بر روش کیفی است و در گردآوری دادهها از فنون مختلفی از قبیل تاریخ
شفاهی ،تحلیل محتوا ،مشاهده و مصاحبه میدانی استفاده شده است .دادههای جمعاوری شده نیز با استفاده از فنون تحلیل موضوعی و
تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که تغییر در صنایع دستی هورامان به منظور افزایش فروش و کارایی این محصوالت
صورت گرفته که از این امر میتوان تحت عنوان احیای امر محلی در چارچوب قواعد جهانی یاد کرد .در همین راستا جوانان هورامانی با
بازنمایی فرهنگ محلی در رسانه درصدد تقویت صنعت توریسم و عام شدن فرهنگ محلی هستند .زنان از ورود به فعالیتهای اقتصادی به
مثابه رفتاری فرصتآفرین و رهاییبخش تعبیر میکنند .که این عامل جنسیتزدایی در فعالیتهای اقتصادی و اشاعه نسبی ارزشهای جهانی
مثل افقی شدن ساختار قدرت در خانواده را بدنبال داشته است .همچنین مردم هورامان با خوانشی محلی از قواعد عام ،مثل حفاظت از
محیط زیست ،دیالکتیك امر خاص و عام را رقم زدهاند و از این طریق زمینههای نهادینه شدن نگرشهای توسعهمحور و عامگرا را فراهم
نمودهاند .در چنین شرایطی ضروری است که مصلحان توسعه در برنامهریزیهای خود به بسترهای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی توجه
داشته باشند و با تلفیق متناسب فرهنگ جهانی با فرهنگ محلی مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.
واژگان کلیدی :فرهنگ محلی ،فرهنگ جهانی ،دیالکتیك عام و خاص ،توسعه ،هورامان.
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مقدمه

در ادبیات توسعه به روند تغییرات کشورهای ژاپن ،چین ،کرهجنوبی ،مالزی ،تايوان و سنگاپور تحت عنوان معجزه شرق

آسیا3

تعبیر

شده است(آمسدِن3551:؛ پَیج3551:؛ استیگلیتز و يوسف .)1333 :استفاده از چنین اصطالحی ناظر بر تجربه موفق مدلهايی بود که
متقاوت از مدلهای پیشنهادی رايج در نظريههای توسعه بودند و اين مدلها توسعه اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را در اين
کشورها رقم زدند .تجربه اين کشورها بیانگر رد مدلهای خطی که بر غربمحوری و بويژه امريکا محوری مدلهای توسعه تأکید
داشتند ،بود .رويکردی که به طور سنتی در ادبیات توسعه رايج بود حکايت از اين داشت که تفاوتهای فرهنگی بدنبال فرايند گريز
ناپذير جهانی شدن همگون شده و رنگ میبازند .نظريهپردازانی مثل رونالد رابرتسون و آپادورای ضمن اينکه به پیامد فرايندهايی
از جمله مکدونالديزاسیون ،کوکاکوالنیزاسیون و ....واقف بودند ولی در کنار اينچنین روندی بر نوعی همزيستی و ترکیب عناصر
جهانی با عناصر محلی و خاص تأکید میکنند .در اين خصوص رابرتسون معتقد است که «بخش عمدهای از کنشها و واکنشهای
فرهنگی در جهان معاصر برگرفته از ديالکتیک عام و خاص میباشند .به نظر او نیروهای ادغامگر و همگونیآفرين ،مکمل نیروهای
تفاوتزا هستند ،و از همديگر جدايیناپذيرند» (رابرتسون 371 :3551،به نقل از گل محمدی.)310 :3003،
تغییرات صورت گرفته در کشورهای شرق آسیا باعث شد تا در ادبیات توسعه رويکردهای مختلفی در خصوص سرنوشت
فرهنگهای محلی در رويارويی با فرهنگ عام جهانی مطرح شوند .يکی از رويکردهای غالب که در اين رابطه مطرح شد حکايت
از آن دارد که فرهنگهای خاص با فرهنگ عام جهانی وارد داد و ستدی پیچیده میشوند تا در عین حفظ خاصیت خود ،از مزايای
فرهنگ جهانی نیز بهرهمند شوند .عرصهی فرهنگی جهان صرفاً عرصهی تحمیل ،تسلیم ،تهاجم ،همگونی و يا گاهی مقاومت
مسالمتآمیز نیست ،بلکه عرصه ی داد و ستد ،فصل و وصل ،همگونی و ناهمگونی نیز هست ( لِچنِر 013 :1333،به نقل از گل
محمدی .)311-319 ::3003،مطالعات تاريخی نشان میدهد که در رفتار فرهنگی ايرانیان رويکردی جهانی و مسالمتآمیز وجود
دارد که باعث شده آمادگی پذيرش و جذب فرهنگهای ديگر و رابطهی متقابلِ اثرگذاری و تأثیرپذيری با ديگر قومیتها را داشته
باشند ،اقوام و فرهنگهای ديگر را با خود بیگانه نشمارند و بهجای دفع و ردِ آنها و سر در الکِ خود فروبردن ،به همدلی و سازگاری
با آنان گرايش داشته باشند .دوری گزينی از جهان بزرگ و ستیز با آن ،خصلتِ ذاتی ،اساسی و همیشگی فرهنگ ايرانی نبوده است
(ثالثی . )39-33 :3005،در همین رابطه ،اشاره به آثار شاعرانِ ايرانی از جمله اشعار سعدی و حافظ به درک ما از ريشههای فرهنگی
و تاريخیِ کثرتگرايی فرهنگی در بین ايرانیان کمک میکند:
غالم همت آنم که زير چرخ کبود

زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون نديدند حقیقت ره افسانه زدند (حافظ)

آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است

با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا (حافظ)

بنیآدم اعضای يکديگرند

که در آفرينش ز يک گوهرند (سعدی)

همچنین منشور کوروش بهعنوان اولین بیانیه حقوق بشر و يکی از بزرگترين نشانههای روحیهی تعامل در فرهنگ ايرانی ،هويتی
جهانی به ايران و ايرانیان داده است و امروزه به مثابه میراثی همگانی از سوی ساير فرهنگهای دنیا از آن ياد میشود .و اما وقتیکه
از فصل و وصل و داد و ستد فرهنگهای خاص با فرهنگ عام جهانی سخن میگويیم پرسشی که مطرح میشود آن است که در
جامعه مورد مطالعه ،يعنی هورامان که از ويژگیهای فرهنگی و اجتماعی خاصی برخوردار است ،آيا میتوان از همزيستی و ترکیب
عناصر فر هنگ جهانی با فرهنگ محلی سخن گفت؟ آيا در زندگی روزمره ساکنان اين منطقه میتوان مصاديقی از قبیل بازتولید
فرهنگ محلی در قالب قواعد عام و جهانشمول يافت که بتوان از آن تحت عنوان احیای امر محلی در چارچوب قواعد جهانی ياد
کرد؟ با توجه به ورود عناصر مدرنیته به اين منطقه در جامعه هورامان چقدر امکان همزيستی و ترکیب عناصر فرهنگی مختلف وجود
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دارد؟ آيا مردم هورامان آمادگی و امکان اين را دارند که عناصر فرهنگیِ خود را به گونهای بازنمايی کنند که در قالب منطقی
عامگرايانه امکان مطرح شدن در سطوح فرامحلی ،محلی و فراملی را داشته باشند؟
طی يک دهه اخیر مطالعات مختلفی در خصوص ورود عناصر نوسازی و پیامدهای آن در ساختار اجتماعی و اقتصادی هورامان
صورت گرفته است .در همین رابطه محمدپور و رضايی ( )3007در يک مطالعه کیفی به درک معنايی پیامدهای ورود نوسازی به
منطقه اورامان در کردستان ايران ،با کاربرد نظريه زمینهای ،پرداختهاند بر اساس نتايج اين مطالعه ،مردم اورامان پیامدهای نوسازی را
به مثابه ساختاربخش و ساختارشکن دريافته اند که در آن نوسازی از يک طرف ساختارهای جديدی به جامعه آنان بخشیده است اما
همزمان بسیاری از ساختارهای سنتی آنان را نیز دچار افول کرده است .نتايج مطالعه ازکیا و همکاران ( )3051نیز نشان میدهد که
هويت زنان در زمینه گرايش به تحصیالت و مشاغل خانگی ،تحت تأثیر ارزشهای جهانی متحول شده است ،ولی در خصوص اشتغال
بیرون از منزل و داشتن استقالل رأی ،هنوز ارزشهای محلی و سنتی تسلط نسبی خود را بر هويت زنان حفظ کرده است .همچنین
مطالعاتی ديگر در جامعه مورد مطالعه صورت گرفته که نتايج آن همسوی با مدرنیتهی بازانديشانه مورد نظر گیدنز و آلريشبک
است .در همین رابطه نگارنده در مطالعهای تحت عنوان « جهان -محلی شدن و هويت قومی در هورامان» به اين نتیجه رسید که
بازانديشی در هورامان دربرگیرنده اين واقعیت است که عناصر سازنده هويت قومی پیوسته باز سنجی میشوند و در پرتو اطالعات
تازه ،اصالح میشوند .بنابراين در هورامان هويت قومی در پرتو کشفهای تازهای که به خورد آن داده میشود ،پیوسته دگرگون
میشود .و اين تنها در عصر مدرنیته است که تجديدنظر در هويت ،در همه ابعاد آن صورت میگیرد (گیدنز.)17 :3077 ،
مردم هورامان به زبان کُردی و گويش هورامی تکلم میکنند .هورامی گويشی است رايج در ناحیهی کوهستانی هورامان در غرب
ايران ،در شمال شرقی استان کرمانشاه و جنوب شرقی استان کردستان که از شمال به مريوان ،از مشرق به سنندج ،از جنوب به
اسالمآباد غرب و قصر شیرين و از مغرب به شهرزور در کشور عراق محدود شده است(سلطانی 93 :3073 ،به نقل از بختیاری:3053،
 .)90در منابع کُردشناسی به برخی از ويژگیهای اجتماعی و فرهنگی جامعهی مورد مطالعه ،يعنی هورامان ،مبنی بر متمايز بودن اين
منطقه از ساير نقاط کردستان اشاره شده است .مطالعات اکتشافی نگارنده نشان داد که همین ويژگیهای فرهنگی و اجتماعی میتواند
زمینه کاربرد منطق جهانی را در راستای خاص شدن در عین عام شدن به دنبال داشته باشد .در همین رابطه میتوان به تالشهای
صورت گرفته برای به ثبت رساندن برخی از سنتهای محلی از قبیل «کوتهکوته »3و «کالوه روچنی »1و «گويش هورامی» به عنوان
سنت ها و نمودهای شفاهی جامعه هورامان در موزه میراث معنوی کشور اشاره کرد .0توجه به اين نکته که در بین پنج اثر ثبت شده
 .3اصطالح کوته کوته در گويش هورامی ،به معنای دنبال هم به راه افتادن است .در زمان اجرای مراسم تمام کسانی که به نوعی از روستا مهاجرت کردهاند به
روستا برمی گردند و همديگر را مالقات کرده و به اجرای مراسم میپردازند .از دو سه روز قبل از مراسم ،همه اهالی روستاهای هورامان برای روز مراسم
مژدهگانی از قبیل گردو ،بیسکويت ،انواع شکالت ،کشک ،کشمش و میوههای خشک از قبیل گالبی و الوچه میخرند ،تا برای روز مراسم آماده باشد (موزه
مجازی میراث معنوی ايران ،خرداد .)3051
« .1کالو روچنی» از دو کلمه «کالو» به معنای کاله و «روچن» به معنای نورگیری (فضای پنجاه در پنجاه سانتیمتری) است ،که روستايیان منطقه هورامان تخت
جهت روشنايی بر بامهای خود می ساختند .اين مراسم در اواخر هفته دوم بهمن ماه (روز پنج شنبه ساعت چهار صبح الی ساعت هفت صبح) برگزار میشود.
شیوه اجرای آن بدين صورت است :در زمانهای گذشته هنگام مراسم ،کودکان و نوجوانان روستا برای گرفتن مژدهگانی بر باالی خانههای همديگر میرفتند
و کاله خود را که به صورتی به شال خود میبستند را از درون روچن (نورگیر) به درون خانههای همديگر میانداختند و صاحبخانه هم مژدهگانی خود را از
قبیل کشک ،کشمش ،شیرينی و میوههای خشک شده و ...درون کاله میانداخت و فردی که مژدگانی دريافت مینمود ،کاله خود را به وسیلهی شال باال
میکشید .اما در چند سال اخیر که بافت خانهها تغییر نموده و نورگیری در کار نیست ،اهالی روستا در حالی که بانگ " کالو روچنی کالو روچنی" سر میدهند
در کوچهها و پس کوچهها میگردند و از در و پنجره خانهها وارد می شوند و مژدگانیِ خود را دريافت میکنند (موزه مجازی میراث معنوی ايران ،خرداد
.)3051
 0در مورد قدمت اين آداب و رسو ِم سنتی سند مکتوبی در دست نیست ولی با توجه به روايتهايی که پی در پی و سینه به سینه از بزرگان نقل شده است
حدود ده قرن سابقه دارند (موزه مجازی میراث معنوی ايران ،خرداد .)3051
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متعلق به استان کردستان در موزه میراث معنوی کشور سه تا از اين آثار به منطقهی هورامان اختصاص دارند اهمیت اين تالشها را
بیشتر نمايان میسازد .در ادامه چنین تالشهای است که  11اثر که شامل  93درصد آثار معنوی هورامان است به ثبت ملی رسیده و
منطقه هورامان به عنوان پیشنهاد ايران در يونسکو برای ثبت جهانی در سال  3059مطرح شده است .بر اين اساس ،هدف اصلی اين
مطالعه پاسخ به پرسشهايی از اين دست است که؛  .3آيا در تحوالت صورت گرفته در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعهی
هورامان ،میتوان نشانههايی از داد و ستد و تعامل فرهنگی را يافت؟  .1آيا میتوان از وقايع تاريخی که بر گرايش مردم هورامان به
تعامل فرهنگی داللت داشته باشد نام برد؟  .0ساکنان اين منطقه در خصوص ديالکتیک و تعامل فرهنگ محلی با فرهنگ جهانی
چطور فکر میکنند؟ آنها چه برداشتی از رفتارهای عامگرايانه و خاصگرايانه دارند؟ از نظر آنها تعامل با فرهنگ جهانی چطور
میتواند تحوالت فرهنگی توسعهمحور را بدنبال داشته باشد؟
چارچوب نظری

تغییرات اجتماعی و ارتباط آن با ساختارهای فرهنگی و اجتماعیِ جامعه توسط نظريه پردازانی مثل ماکس

وبر،3

امیل دورکیم

( ،1)3557تالکوت پارسونر ( ،0)3553دانیل لرنر ( ،1)3590بريتگتون مور( 9)3570آندرو وبستر( ،1)3501کارل دويچ(،7)3513
گیدنز( 0)3553هريسون و هانتینگتون ( 5)1333به انحاء مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در رابطه با وضعیت فرهنگهای
محلی در رويارويی با فرهنگ عام جهانی رونالد رابرتسون از عام شدن امر خاص و خاص شدن امر عام سخن میگويد .بزعم
رابرتسون «جهانی شدن در درجه نخست پديدهای فرهنگی است ،چرا که بستری برای جهانی شدن فرهنگهای خاص و بومی و
محلی شدن عناصر فرهنگی جهانی را فراهم میکند(».بییر 10 :3551،به نقل از گل محمدی .)310 :3003،زيگموند باومن نیز در
مقالهای تحت عنوان «جهانی شدن بعضی مردم و محلی شدن بعضی ديگر» همسو با ديدگاه رابرتسون معتقد است که «همبستگی و
دو پارگی جهانی شدن و سرزمینی گشتن ،فرايندهای مکمل يکديگر هستند .به اين دلیل است که به گفتهی رابرتسون ،بهتر است،
بهجای «جهانی شدن» از واژه جهان -محلی شدنِ فرايندی گفتگو کنیم که در آن توافق و درهم بافتگی تار و پود و ازهمگسیختگی،
و همبستگی و پراکندگی امور ،عَرَضی و حتی رفع شدنی است .اما تقارن و اختالف /ارتباط اجتماع -جامعه تنها بُعد تأثیر متقابل
جهانی شدن و محلی شدن نیست .مهمترين و اصلیترين بُعد هم نیست .گو اينکه تأکیدهای مشترک در متون اصلی مربوط به جهانی
شدن حاکی بر اين امر است .چرا که آن را ،معموالً در محور اصلی رويارويی نبردهايی نشان میدهند که به دنبال جهانی شدن در
میگیرد» (باومن .)93 :3071 ،همچنین گیدنز معتقد است که در بستر جهانی شدن نمیتوان نیروها ،گرايشها و فرهنگهای جديد
احیاء شده را در قالب های سنتی همچنان با روابط سنتی حفظ کرد .حفظ و تطبیق آنها نیازمند نگرش جديد و بازسازی است .از
اينروست که گیدنز میکوشد اين نگرش جديد را در قالب نظريه «راه سوم» ارائه کند (گیدنز 1 :3555،به نقل از سلیمی173 :3001 ،
) .از مصلحتگرايی يا پراگماتیسم فرهنگی میتوان به عنوان جوهره اصلی استداللهای نظری فوق ياد کرد .در جوامع مدرن بر
پراگماتیسم به معنای تأکید بر جنبه های عملی افکار ،عقايد و نتايج کارها تأکید زيادی میشود .ماکس وبر در اين رابطه معتقد است
که در جامعه مدرن استداللهای عقلی و يا مصلحت ناشی از آن ،روابط اجتماعی را شکل میدهد.
بر اين اساس انتظار میرود که در جامعهی هورامان در حوزههای مختلفی نظیر ساختار قدرت در خانواده ،تأثیرپذيری اشتغال از
بازارهای فرامحلی ،فعالیت های اقتصادی زنان ،بازنمايی عناصر فرهنگی و جايگاه رسانه در اين بازنمايی و همچنین توجه به تغییرات
1 Max Weber
2 Émile Durkheim
3 Talcott Parsons
4 Daniel Lerner
5 Barrington Moore Jr.
6 Andrew Webster
7 Karl Deutsch
8 Anthony Giddens
9 Samuel Phillips Huntington
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زيستمحیطی به مثابه يک مسئله جهانی تغییراتی قابل توجه رخ داده باشد و در خالل اين تغییرات زمینههای عام شدن فرهنگ محلی،
مثل صنايع دستی هورامان ،و همچنین محلی شدن ارزش های جهانی ،مثل ورود زنان به حوزه اشتغال ،فراهم شده باشد .بنابراين در
اين مقاله با الهام از رويکرد نظريه پردازنی نظیر رابرتسون و گیدنز ،که بر ديالکتیک فرهنگ محلی و جهانی در فرايند جهانی شدن
تأکید دارند ،به تحلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی در هورامان پرداخته میشود.
روش شناسی

روششناسی اين مقاله مبتنی بر روش کیفی است و در گردآوری دادهها از فنون مختلفی از قبیل تاريخ شفاهی ،مشاهده و مصاحبه
میدانی استفاده شده است .تاريخ شفاهی 3به عنوان اولین فن مورد استفاده ،جهت گردآوری اطالعات در تحقیقاتی است که با کمبود
منابع مکتوب و بهويژه دانشگاهی مواجهاند و حکايت از بازسازی آکادمیک روايتهای تاريخی از موضوعی خاص دارد (داناوَی و
باوم3501 :؛ تامسون .)1333:در همین رابطه بررسی پیشینهی تحقیق نشان داد که موضوع مورد مطالعه با محدوديتهای قابلتوجهی
در خصوص منابع علمی مواجه است .از اينرو ،تاريخ شفاهی يکی از تکنیکهايی بود که در اين مطالعه جهت گردآوری اطالعات
تاريخی مورد استفاده قرار گرفت .مطالعهی اسنادی 1يکی ديگر از فنون جمعآوری داده در اين مطالعه بود .استفاده از اين فن امری
اجتنابناپذير است چرا که بهمنظور شناخت زمینههای اجتماعی و فرهنگی جهان -محلی شدن ،مطالعهی منابع اسنادی و تاريخی
ضروری بود و بدين منظور از فن فیشبرداری که در مطالعات اسنادی از اهمیت ويژهای برخوردار است جهت گردآوری و طبقهبندی
اطالعات موجود استفاده شد .همچنین فیشبرداری از منابع اينترنتی و فصلنامههای تخصصی در زمینهی موضوع مورد مطالعه ،بخشی
از فنون بکار رفته جهت گردآوری مطالب در بخش اسنادی مطالعه بوده است.
مشاهده 0از مهمترين ،طبیعیترين و پرکاربردترين شیوهها و ابزار تحقیق است که در همه دانشها جای دارد اما در دانش انسان از
اهمیتی خاص برخوردار است و به تعبیر وب 1تمامی تحقیقات اجتماعی با مشاهده آغاز میشوند و با آن نیز پايان میپذيرند
(رابسون1331:؛ پاتون3553:؛ .)1339از اينرو ،محقق به طور مداوم با جامعهی مورد مطالعه در ارتباط بوده و از طريق عکسنگاری
داده های ديداری برآمده از مشاهدات میدانی را ثبت و ضبط نموده است .به بیان ديگر ،بهدرستی بايد گفت ،مشاهده جزئی
اجتنابناپذير از هر مطالعه د ر باب هر پديده اجتماعی است ،مشاهده شخصی ،امری عمدی و مستمر است و از اين مشاهده است که
محقق به نکتههای بسیاری میرسد (ساروخانی .)370-371 :3000 ،ذکر اين نکته الزم است که بسیاری از دريافتهای حاصل از
مشاهده به هیچ طريق ديگری ممکن نبودند .انجام مصاحبههای عمیق ،آخرين فن مورد استفاده در فرايند گردآوری دادهها بود.
مصاحبه به ويژه نوع عمقی آن کمتر ساختمند است و به آزمودنی مورد مصاحبه برای هدايت جريان گفتگو آزادی بیشتری میدهد
(دنزين1333:؛ فِری و فونتانا3553:؛ ماکووبی .)3591:لذا از آنجاکه محقق تجربهی زيستهی مشترکی در جامعهی مورد مطالعه دارد
لذا با اتخاذ رويکرد امیک (نگاه از درون) از تکنیک مصاحبهی عمیق جهت دستیابی به شناختی نسبتاً جامع از درک و تعبیر جامعهی
مورد مطالعه از عناصر جهانی و نحوهی ترکیب آنها با عناصر محلی استفاده شد .کارايی اين تکنیک زمانی بیشتر نمايان میشد که
جو دوستانه در میدان مطالعه منجر به شکلگیری پیوستار همدلی و همزبانی بین محقق و مصاحبهشوندگان میشد و با شکلگیری
محیطی آرام ،فضای اعتماد و اطمینان برای مصاحبهشوندگان فراهم میشد .با استفاده از اين فن نیز با  19نفر از ساکنان جامعه مورد
مطالعه مصاحبه عمیق صورت گرفت .دادههای جمعاوری شده نیز با استفاده از فنون تحلیل موضوعی و تحلیل محتوا تجزيه و تحلیل
شدند.

1 Oral history
2 Documentary study
3 Observation
4 Webb
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یافتههای اسنادی

در پاسخ به بخشی از سؤاالت مطرح شده در اين مقاله ،نگاهی اجمالی به زمینههای تاريخیِ تعامل فرهنگی در جامعه هورامان
می پردازيم .بررسی مختصر وقايع تاريخی در هورامان تصويری تاريخی از تعامل فرهنگی را در بین مردم هورامان بهدست میدهد.
زمینههای تاریخی عامگرایی و تعامل فرهنگی در هورامان

در رابطه با وقايع تاريخی که بر گرايش مردم هورامان به تعامل فرهنگی داللت داشته باشد و نشاندهنده داد و ستد فرهنگی در
هورامان باشد شواهد تاريخی نشان میدهد که نوعی رويکرد مسالمتآمیز که آمادگی پذيرش ساير فرهنگها و تعامل با آنها را
داشته باشد در رفتار تاريخی مردم هورامان وجود دارد .به طوری که مردم هورامان هنگام روبرو شدن با شرايط فرهنگی جديد بر
اساس منطقی عملگرا 3با آن به تعامل پرداختهاند .در همین رابطه میتوان به زمینههای تاريخی شکلگیری آيین «اهل حق »1در
هورامان اشاره کرد .در اين خصوص ،بررسی های میدانی نشان داد که قبل از اسالم در هورامانِ تخت آيین زرتشتی و در يکی ديگر
از روستاهای منطقه هورامان ،روستای ديوزناو ،آيین میترايی رواج داشته است .همچنین بررسیهای صورت گرفته نشان داد که دو
آيین مذکور در طول حیات خود ،مجادالت و درگیریهای بسیاری با همديگر داشتهاند؛ اما با ورود سپاه اسالم به هورامان بزرگان
آيین زرتشت ،مشهور به شالیارها ،و آيین میترايی ،مشهور به میرزابنوسها ،بهمنظور جلوگیری از ادغام شدن در آيین اسالم ،آيینی
جديد را بر اساس اشتراکاتشان ابداع میکنند و اسم آن را «اهل حق» به معنی پیروان راستی و حقیقت میگذارند .در همین رابطه
يکی از سازوکارهای پیروان اهل حق در راستای حفظ بقا و باز تولید آيینشان از يک سوی ،و اجتناب از ادغام شدن در دين اسالم
توجه به برابری حقوق زن و مرد است .همچنین بهمنظور ترويج و نهادينه شدن اعتقاداتِ خود در بین پیروانشان کتابی تحت عنوان
«کالمِ سرانجام »0را تدوين کردند و بر اين اساس بود که مردم ساير نواحی کردستان لقب «گوران »1را به آنها دادند .چنین تغییری
را میتوان عام گرايی فرهنگی نام .به اين معنا که تالش برای درک کردن ديگران و درک شدن شدن توسط ديگران از طريق يافتن
اصول مشترک (گلمحمدی .)317 :3005،اگرچه بعدها به دلیل تبلیغات فردی به نام «گُشايش» مردم هورامان به آيین اسالم روی
آوردند و آموزههای اسالمی نیز به تدريح به آيین اهل حق راه يافت ولی آموزههای آيینِ اهل حق به منطقه هورامان محدود نشد و
به داليل مختلف تاريخی و سیاسی پیروان آن در داخل و خارج از ايران پراکنده شدند و هم اکنون پیروان اين آيین را «يارسان»
مینامند .در شکل شماره  3نمايی شماتیک از زمینههای تاريخی رفتارهای مسالمتآمیز و تعامل فرهنگی در هورامان نشان داده شده
است.

شکل ( :)1نمایش شماتیک زمینههای تاریخی رفتارهای مسالمتآمیز و تعامل فرهنگی در هورامان

1

Pragmatist
Ahl-e Haqq
3
Kalâm-e Saranjâm
4
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یافتههای میدانی

نتايج يافتههای میدانی نشان داد که تحوالت فرهنگی قابل توجهی در جامعه مورد مطالعه از قبیل حوزه خانواده ،الگوی اشتغال،
فعالیتهای اقتصادی زنان و رسانهها و پیامدهای آن بر روی عناصر فرهنگی و همچنین رفتار زيستمحیطی مردم هورامان صورت
گرفته است .در شکل شماره  1به نمايهسازی مهمترين مقولههای استخراج شده از دادهها اشاره میشود.
« درگذشته بیشتر مردان به کار گیوهبافی مشغول بودند و اين کار اساساً شغلی مردانه تلقی میشد .اما امروزه با تقسیم کار در تولید و بافت اجزای مختلف گیوه ،اين نگاه جنسیتی
به شدت تضعیف شده و زنان نیز در چرخه تولید گیوه نقش آفرينی دارند» (مرد  13ساله ،متأهل و مشغول به گیوهبافی).
« در کنار گیوهبافی میخوام دار قالی و نخ بخرم .قالی ببافم و بفروشم وبه هدفهايی که دارم از طريق پولی که بدست میارم برسم .تا کی بايد منتظر شوهرم باشم» (زن  17ساله،
متأهل و مشغول به گیوهبافی و قالیبافی).
« در گذشته مصرف صنايع دستی از قبیل گیوهبافی و چوخه رانک محدود به مردم خود هورامان بود ،به همین دلیل تولید اين صنايع نیز بسیار محدود بود و امکان تبديل شدن
به منبع درآمد برای زنان وجود نداشت .ولی امروزه با توجه به عرضه اين صنايع در بازارهای فرامحلی ،زنان گرايش معناداری به تولید اين صنايع پیدا کردهاند و وضعیت پیش
آمده تأثیر زيادی در دستیابی زنان به درآمدهای ناشی از گیوه بافی و ساير صنايع دستی داشته است» (مرد  09ساله ،متأهل و فروشنده صنايع دستی).

« گران شدن گیوه انگیزهی ما را برای بافتن آن
« من هر وقت که بخواهم در امور خانواده اقدامی
بکنم بچههايم از من میخواهند که بیشتر از گذشته
به نظر همسرم توجه کنم ،حمايت بچههايم از
مادرشان روز به روز بیشتر میشود .االن ديگر نمی-
توانم به تنهايی تصمیم بگیرم و يا همسرم را به انجام

اشاعه نسبی
ارزشهای
جهانی

« بله ،غالب زنان سواد دارند و از آنجا که اکثر
خانوادهها به وسايل ارتباطی مجهز شدهاند از طريق
مردها نمیتوانند مثل گذشته حرف اول و آخر را در

کمتری به آن اختصاص می دادم ولی االن که
قیمتش باال رفته وقت بیشتری برای آن میذارم»
(زن  35ساله ،متأهل و مشغول به گیوهبافی).

پراگماتیستی
شدن الگوی
اشتغال

کاری وادار کنم» (مرد  93ساله ،متأهل و کشاورز).

ماهواره خیلی چیزها را ياد گرفتهاند...االن ديگه

جنسیت زدایی
فعالیتهای
اقتصادی

بیشتر کرده قبال که قیمت آن کمتر بود وقت

رسانهای کردن
امر محلی

تصمیمگیریهای خانوادگی بزنند» (زن  17ساله،

« وقتی که گیوه گران بشه سعی میکنم بیشتر ببافم.
ولی وقتی ارزون شده مواد اولیه آن را خريدم و
بافتم .و سعی هم کردم اونا رو نفروشم تا قیمتشون
باز باال بره» (زن  00ساله ،متأهل و مشغول به
گیوهبافی).

متأهل و مشغول به گیوهبافی).

توجه به بازار مصرف در بازتولید صنايع محلی از جمله تغییراتی بود که مصاحبه شوندگان اذعان داشتند اين تغییرات به دنبال گسترش وسايل ارتباطی صورت گرفته است .در
اين زمینه يکی از افراد مورد مصاحبه عنوان میدارد:
« صنايع محلی هورامان از جمله رانکو چوخه و کالش (گیوه) در ابتدا به اين شکل نبودند و اين صنايع در طول زمان و با توجه به سبک زندگی مردم هورامان تغییر شکل
يافتهاند .حتی اين اواخر ديده میشود که جهت فروش بیشتر کالش «تغییراتی در طراحی ظاهر و رنگ» آن داده شده است و به نظر من اين راهکار خوبی است» .يکی ديگر از
مصاحبهشوندگان نحوه تغییر شرايط موجود را چنین توصیف میکند « :تا قبل از گسترش زيرساختهای ارتباطی ،مردم کمتری به اينجا میآمدند ولی با گسترش راهسازی و
آسفالت شدن راهها زمینه های تردد مردم از نقاط مختلف به هورامان فراهم شد و قطعاً با ورود افراد مختلف ،فرهنگهای مختلف نیز به اين جامعه نفوذ کردهاند و تأثیراتی را
در فرهنگ ما داشته اند .اين ارتباطات در نحوه بازتولید صنايع محلی هم اثر گذاشته است».

شکل ( :)2نمایهسازی دادههای مرتبط با مقوالت جنسیت زدایی فعالیتهای اقتصادی ،اشاعه نسبی ارزشهای جهانی ،پراگماتیستی شدن الگوی
اشتغال و رسانهای کردن امر محلی
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در مقايسه با گذشته طراحی کالش
به عنوان يکی از پرطرفدارترين
صنايع محلی هورامان خیلی فرق

کرده.


ما سعی میکنیم به مشتريان غیر
محلی نشان دهیم که میتوانند
کالش را به جای کفشهای معمولی



استفاده کنند.
وقتیکه تغییر در طراحی و رنگهای
مورد استفاده در کالش باعث فروش
بیشتر آن شده حتماً به اين کار ادامه
میدهیم .و سعی میکنیم نظر مشتريان
را جلب کنیم.



ما جوانان به دنبال آن هستیم که در
اينترنت عناصر فرهنگی منطقه

هورامان را به نمايش بگذاريم.


هدف ما از اين کار اين است که
فرهنگامان از بین نرود.



به اشتراک گذاشتن فرهنگ محلی
در فضای مجازی بر جذب
توريستها به هورامان تأثیر گذاشته
است.



اگر به نحوه زندگی کردن مردم نگاه
کنید میبینید که چقدر سبک زندگی
مردم تغییر کرده....
قبالً کشاورزی و دامداری منبع عمده
درآمد مردم بود و زنان برای تأمین
مخارج خانواده ناچار بودند که کمک
حال آنها باشند.



االن با کم شدن کارهای کشاورزی



و دامداری زنان وقت بیشتری دارند
به گونهای که امروزه تولید کالش
در هورامان به منبع درآمدی،ولو
ناچیز ،برای زنان تبديل شده است.

شکل ( :)3نمایی از عام کردن فرهنگ محلی و رسانهای شدن آن در جامعه مورد مطالعه (منبع :یافتههای میدانی)
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گرایش به حفظ محیط زیست به مثابه ارزشی جهانشمول

طی سالهای اخیر فعالیتهای زيست محیطی و گرايش به حفظ محیط زيست به مثابه ارزشی جهانشمول به طور قابل توجهی گسترش
يافته و انجمنهای فعال درصدد رسانهای کردن فعالیتهايشان و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زيست هستند .انجمن سبز زردويی
يکی از انجمنهای فعال در امور زيست محیطی است .در تصوير شماره  1به بخشهايی از مصاحبه خبرگزاری ايرنا با برخی از اعضای
اين انجمن و همچنین برخی از فعالیتهای زيست محیطی در جامعه مورد مطالعه اشاره میشود.



برنامههای پاکسازی محیط زيست
جزو فعالیتهای مستمر انجمن سبز
زردويی است.



فرهنگ نريختن زباله در محیط در
حال نهادينه شدن است.



فعالیتهای زيست محیطی با استقبال
بسیار خوب مردم روبرو شده است.



رسانهای کردن فعالیتهای زيست
محیطی نمادين هستند.



اين اقدامات با هدف جلب مشارکت
مردم انجام میشوند.



اين فعالیتها بر اهمیت امانتداری از
طبیعت و انتقال آن به نسل بعد و توجه
به تشکلهای مردم نهاد تاکید دارند.

شکل ( :)4نمایی از فعالیتهای زیست محیطی در جامعه مورد مطالعه (منبع :یافتههای میدانی؛  www.irna.ir؛ )www.salampaveh.ir

شکلگیری سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای حفاظت از محیطزيست را میتوان تالش برای همسو شدن با تغییرات نگرشی نسبت
به محیطزيست در جوامع مختلف تعبیر کرد .يکی از زنان مورد مصاحبه تمايل خود را به عضويت در انجمنهای حفاظت از
محیطزيست چنین توصیف میکند:

«درست است که من يک زن هستم ولی تا به حال چندين بار در مهار آتشسوزیهای اطراف روستا مشارکت داشتهام و اصالً برايم
مهم نیست که مردم درباره اين کار من چی فکر میکنند ....اين مسئله با آينده فرزندان ما در ارتباط است و نبايد نسبت به اين
آتشسوزیها بیتفاوت باشیم».
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بحث و نتیجهگیری

وقتیکه از داد و ستد فرهنگهای خاص با فرهنگ عام جهانی سخن گفتیم يکی از پرسشهای محوری را اينگونه مطرح کرديم
که آيا در جامعهی هورامان می توان مصاديقی از قبیل بازتولید فرهنگ محلی در قالب قواعد عام و جهانشمول يافت که بتوان از آن
تحت عنوان احیای امر محلی در چارچوب قواعد جهانی ياد کرد؟ بر اساس يافتههای پژوهش مشاهده شد که مردم هورامان به اين
واقعیت پی برده اند که برای فروش بیشتر صنايع محلی خود نه تنها بايد در طراحی و ظاهر آنها تغییراتی را ايجاد کنند که ساليق
مختلف را نیز در اعمال اين تغییرات در نظر بگیرند .بنابراين میتوان گفت که زمینههای عام شدن نسبیِ فرهنگ محلی ،مثل صنايع
دستی هورامان ،در حال هموار شدن است .در همین رابطه پیترس معتقد است جوامعی که میکوشند کاالهای فرهنگی خاص خود
را به گونه ای نوسازی و يا بازسازی کنند که در عین خاص بودن ،مصرف جهانی داشته باشد ،در راستای عام کردن امر خاص عمل
میکنند (پیترس 3551 :به نقل از گلمحمدی .) 311 :3005،تحوالتی از اين دست همسوی با نتايج مطالعه ازکیا و همکاران ()3051
و همچنین اين استدالل نظری است که بازسازی عناصر تاريخیِ هويتبخش و سنتگرايیِ آگاهانه بدون توسل به منطق جهانی و
بازانديشی درباره عناصر تاريخی و سنتی میسر نیست.
عامگرايی فرهنگی بر خالف خاصگرايی فرهنگی؛ بر انطباق ،انعطاف ،آمیزش ،تعديل و تفاهم استوار است و مناسبترين و
عملیترين موضعگیری را هنگام برخورد با اطالعات ،افکار ،ارزشها و ديدگاههای جديد توسل به گفتگو ،همپذيری و دست کم
همزيستی میداند (گلمحمدی .)317 :3005،در اين مطالعه نیز مشاهده شد که نحوهی شکلگیری آيین اهل حق در هورامان میتواند
بیانگر گرايش مردم هورامان به رفتارهای مسالمتآمیزی باشد که ضمن اجتناب از نزاع فرهنگی ،نوعی هويت ترکیبی را نیز به دنبال
داشته است .تغییر در آيین و مذهب مردم هورامان به حدی قابل توجه بوده که از سوی مردم کردستان لقب «گُوران ،»3گرفتند .امروزه
در ادبیات کُردشناسی نیز اصطالح گُوران برای معرفی مردم هورامان استفاده میشود .همچنین گرايش به عامگرايی و تعامل فرهنگی
را میتوان در ضربالمثلهای رايج در فرهنگ هورامان نیز مشاهده نمود .در همین رابطه يافتههای مطالعه وثوقی و عبدالهی ()1330
نشان داد که اکثريت ضربالمثلهای رايج در فرهنگ هورامان درصدد ترويج ارزشهای عامگرايانه هستند.
يکی از ديدگاههای رايج درباره جهانی شدن ،بويژه در خصوص فرهنگ عامه ،عبارت است از فرو کاستن دنیا به يک دهکدهی
جهانی آمريکايی .در اين رويکرد پیشفرض آن است که وارد شدن ابزاری مثل اينترنت مترادف فرهنگ در نظر گرفته شده است و
بر اين اساس از عرضه شدن کااليی معیّن در جايی ،میتوان درباره چند و چون فرهنگ نیز در آنجا صحبت کرد (تاملینسون.)3555:
بر خالف اين رويکرد يافتههای اين مطالعه بیانگر آن است که مردم هورامان از اينترنت به مثابه ابزاری برای بازنمايی عناصر فرهنگی
هورامان استفاده میکنند و آنچه را که در فضای رسانه به اشتراک میگذارند عناصر فرهنگ محلی است نه عناصر فرهنگ جهانی و
يا امريکايی .تاملینسون 1نیز ضمن انتقاد از رويکرد مذکور معتقد است که اگرچه نحوهی استفاده ما از کااليی میتواند موجب ترويج
سرمايهداری به عنوان سبکی از زندگی شود ولی اين موضوع را نمیتوان با اين فرض ثابت کرد که نفوذ يک کاال به بازار برابر است
با نفوذ يک ايدئولوژی به مصرفکنندگان آن .بنابراين ورود ابزاری مثل تلگرام ،به عنوان امری جهانی ،نه تنها موجب زوال امر محلی
در هورامان نشده است که زمینه های بازتولید و ترويج آن را نیز فراهم نموده است .در همین رابطه تاملینسون در اثر خود تعت عنوان
«جهانی شدن و فرهنگ عامه» به مطالعه آين انگ 0در هنگ کنگ اشاره میکند که چگونه فیلمسازان چینی با نمايش آمیزهای از
روايتهای وسترنی و ارزشهای کانتونی در فیلمهای کونگفويی موجب احیای اين صنعت در چین شدهاند و با اين کار نیز به
صنعت رو به زوال فیلمسازی چینی کمک کردند(همان.)3555:

 3به معنای کسانیکه آيین و مذهب خود را تغییر دادهاند.
John Tamlinson
Ien Ang
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از ديگر نتايج قابل توجه اين مطالعه استقبال زنان از رفتارهای عامگرايانه است .از آنجا که به طور سنتی زنان از محدوديتهای
فرهنگی و اجتماعی زيادی رنج میبرند لذا از ورود به فعالیتهای اقتصادی به مثابه رفتاری فرصتآفرين و رهايیبخش استقبال
میکنند .اين امر از يک سوی ،جنسیتزدايی در فعالیتهای اقتصادی را برای زنان به دنبال داشته و از سوی ديگر اشاعه نسبی
ارزش های جهانی مثل توجه به حق و حقوق زنان در خانواده را نیز بدنبال داشته است .اگرچه که تغییرات صورت گرفته در نحوه
معیشت مردم بهتدريج تساهل اجتماعی و فرهنگی را برای اشتعالِ زنان موجب شده است .ولی گرايش زنان به فعالیتهای اقتصادی
بیشتر از تعامالتِ زنان با عوامل بیرونی ،مثل گسترش ارزشهای برابری جنسیتی و استقاللطلبی زنان ،تأثیر پذيرفته که اين امر پذيرش
فرهنگی" هنجارمند شدن فعالیت اقتصادی زنان " را فراهم نموده است .امروزه حفاظت از محیط زيست در جوامع مختلف ضرورتی
اجتناب ناپذير برای رسیدن به توسعه پايدار است و به مثابه ارزشی جهانشمول در حال اشاعه است .در اين رابطه مشاهده شد که در
هورامان گرايش به حفظ محیط زيست و گسترش انجمنهای فعال در امور زيستمحیطی در خالل ديالکتیک امر خاص و عام
صورت گرفته است و مردم هورامان «خوانشی محلی» از «قواعد عام» دارند .بدين معنا که عامه مردم بر اساس آموزههای دينی حفاظت
از محیطزيست را امری ضروری می دانستند و با اشاره به تأکید دين اسالم بر حفظ محیط زيست به عنوان موهبتی الهی خود را ملزم
به حفاظت از آن میدانستند .جوانان نیز با رويکردی زيبايیشناختی و توسعهمحور به اين موضوع واکنش نشان میدادند و توريستی
شدن منطقه هورامان را در گرو سالم نگه داشتن طبیعت و بکر ماندن آن میدانستند .در همین رابطه هلنا حلوه ( )1333معتقد است که
ارزشهای فرامادی ساختار ارزشی کنشهای محیط زيستگرايان را تشکیل میدهد به طوریکه حاضرند با پرداخت هزينه از هر
گونه زيان احتمالی به طبیعت جلوگیری کنند .پس میتوان گفت که تغییرات صورت گرفته در نگرش مردم هورامان ،بويژه جوانان،
زمینههای نهادينه کردن رفتارهای زيستمحیطی ،توسعهمحور و عامگرا را فراهم نموده است.
همچنین بر اساس يافتههای پژوهش می توان گفت که مردم هورامان آمادگی و امکان اين را دارند که عناصر فرهنگیِ خود را به
گونهای بازنمايی کنند که در قالب منطقی عام گرايانه امکان مطرح شدن در سطوح فرامحلی ،ملی و فراملی را داشته باشند .همچنین
مشاهده شد که چطور مردم هورامان در بازتولید صنايع دستی به سلیقههای مختلف توجه میکنند و با تغییر در طراحی گیوههای
محلی به دنبال فروش بیشتر آن هستند .در واقع تغییرات در صنايع دستی هورامان به منظور افزايش کارايی ،به مثابه منطقی جهانی ،اين
محصوالت اعمال شده است و از اين تغییرات میتوان تحت عنوان احیای امر محلی در چارچوب قواعد جهانی ياد کرد.
سوالی که اينجا قابل طرح است اين است که چرا با وجود فراهم بودن نسبی بستر فرهنگی متناسب با شاخصهای توسعه در هورامان،
هنوز هم اين جامعه توسعه نیافته است؟ در اين خصوص می توان گفت که توسعه نیافتگی هورامان ريشه در ناهماهنگی برنامههای
توسعه با بسترهای فرهنگی و اجتماعی اين جامعه دارد و در واقع جواب اين سوال در نحوه برنامهريزی و اجرای برنامههای توسعه در
هورامان نهفته است چرا که مصلحان توسعه در ايران با الهام از مکتب نوسازی همواره کوشیدهاند تا شیوه برنامهريزی از باال به پايین3
را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند .به عبارتی ديگر طراحان برنامههای توسعه در ايران مدعیاند با اين روش میتوان ارزشهای
توسعهمحور را در جوامع سنتی مثل هورامان نهادينه کرده و بستر پذيرش اين ارزشها را فراهم کرد .شرايط فعلی جامعه هورامان و
نتايج مطالعات صورت گرفته دال بر شکست مدل خطی توسعه و مدل های غیر مشارکتی در نقاط مختلف ايران دارند .ظهور
گفتمانهای پساتوسعه و مدل های مشارکتی توسعه ريشه در نتايج تحقیقات مختلف مبنی بر شکست ايدههای مکتب نوسازی در
دستیابی جوامع محلی به توسعه پايدار است (رهنما و باوتری3557:؛ اسکوبار3551:؛3559؛ .)1333لذا پیام سیاستی اين مقاله آن است
که مصلحان توسعه در برنامهريزیهای خود به بسترهای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی توجه الزم را داشته باشند و با تلفیق متناسب
فرهنگ جهانی با فرهنگ محلی مسیر توسعه پايدار را هموار سازند.
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