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شناسه دیجیتال )10.22059/jrd.1396.67450 :(DOI

واکاوی مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی در راهبری توسعۀ اجتماع
محلی (مورد مطالعه :اجتماعات روستایی شهرستان سردشت)
1

حسین ایمانی جاجرمی* و جمال عبداله پور

D
I

2

تاریخ دریافت - 3131/40/13 :تاریخ پذیرش3131/40/14 :

چکیده:

نخبگان سنتی روستایی در مناطق کردنشین از جمله ظرفیتهای اجتماع محلیاند که با توجه به دارا بودن دانش

S
f

بومی و اقتدار در ادارۀ امور ،در راهبری اقدامات توسعهای نظیر بسترسازی ،برنامهریزی ،توجیه و متقاعدسازی،
کسب موافقت و جلب مشارکت ،نقش دارند .در این پژوهش با تأکید بر این تجارب در روستاهای شهرستان
سردشت ،منشأ مشروعیت اقتدار آنها در راهبری اقدامات توسعهای در پرتو رویکرد نظری اقتدار وبر و توسعۀ

o
e

محلی و با تکیه بر روششناسی کیفی در گردآوری و تحلیل دادهها واکاوی شده است .بر اساس یافتهها،
روحانیون به عنوان نخبگان سنتی با داشتن شخصیتی مردمدار و معنوی ،از مشروعیت کاریزماتیک برخوردارند.
ضمن آنکه پشتوانۀ دینی ،مبنایی برای مشروعیت ارزشی آنها فراهم کرده و باعث شده در طول تاریخ اجتماع
محلی ،از مرجعیت برخوردار باشند و به عبارتی دیگر مشروعیت سنتی در اقتدار داشته باشند .ریشسفیدان نیز با

v
i
h

توجه به سنت تبعیت از بزرگان در اجتماع محلی ،مشروعیت سنتی دارند .نتایج بیانگر وجود ترکیبی از مشروعیت
نخبگان سنتی است که ریشه در نظام دینی و فرهنگی حاکم بر اجتماع دارد .قانون در اجتماع محلی مبنایی برای
مشروعیت محسوب نمی شود .اتکای شوراهای اسالمی و دهیاران در مدیریت جدید توسعۀ روستایی ،به

c
r

مشروعیت ناشی از سنتهای اجتماع محلی میت واند آنها را در راهبری توسعه تقویت کند و به اقتدار آنها در
راهبری امور که در وضعیت ضعیفی قرار دارد بینجامد.

کلیدواژهها :اقتدار ،توسعۀ محلی ،رهبری ،مشروعیت ،نخبگان سنتی.

A

 .3دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)imanijajarmi@ut.ac.ir .
 .2دکتری جامعهشناسی توسعه اجتماعی روستاییjamalabdollahpour@gmail.com .
مقاله مستخرج از رساله دکتری است.
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مقدمه و بیان مسئله
توسعۀ محلی 3به مثابۀ ایدۀ بهبود عرصههای متعدد زیستجهان افراد در مقیاس اجتماع محلی

2

با محوریت مشارکت اجتماعِ هدف است .تجربۀ توسعۀ محلی دولتمحور در ایران و دیگر
کشورهای جهان سوم ،بیانگر نگرش برنامهریزی و اجرای توسعۀ مبتنی بر نگاه مهندسی و
تخصصی متولیان توسعۀ بدون حضور مردم اجتماعات محلی است و در جایی که مشارکت
اجتماع هدف نیز وجود داشته ،نگرشی ابزاری حاکم بوده است .بنابراین مردم اجتماعات
روستایی در اقدامات توسعهای دولتمحور بیشتر دریافتکنندۀ توسعه بوده و در فرایند پیشبرد

D
I

آن چندان دخالتی نداشتهاند .این در حالی است که خود مردم اقدامات گوناگونی را با
محوریت ظرفیتهای اجتماع خود در جهت بهبود و توسعه به عمل آوردهاند.

S
f

بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایههای اجتماعات روستایی با هدف مشارکت در فرایند

اقدامات توسعهای که با محوریت مردم و دولت انجام میشود ،ضمن بسترسازی و عملیاتی
کردن رویکرد مردمگرای توسعۀ پایین به باال؛ بر ناهمواریها و موانع غلبه کرده و عملکرد

o
e

مناسبی در تحقق اهداف پیش رو در بر خواهد داشت .سهیم شدن مردم در توسعه ،به کاهش
هزینه های متفاوت ناشی از عدم مشارکت و مقاومت سنتی در برابر تغییرات و پیامدهای جانبی
آن خواهد انجامید.

v
i
h

نخبگان و گروههای مرجع روستایی به عنوان سرآمدانی که در عرصههای مختلف روستا
صاحب ایده و دانش نوین و یا بومی هستند .آنها از اقتدار 1و مشروعیت 0در پیشبرد امور
روستا برخوردارند ،یا توانمندیهای دیگری فراخور نیاز روستا دارند که در واقع نوعی برتری

c
r

برای دارندگان آن به حساب میآید .آنها از جمله سرمایهها و ظرفیتهای روستا در پیشبرد
فرایندهای گوناگون اقدامات توسعهای محسوب میشوند .شوراهای اسالمی روستا و دهیاران
به عنوان نخبگان و گروههای مرجع جدید در اجتماع محلی و روحانیون ،بزرگان طوایف،

A

کدخدایان و ریشسفیدان به عنوان گروه مرجع و نخبگان سنتی در این نوع اجتماعات از جمله
نیروهاییاند که در راهبری و ادارۀ امور عمومی اجتماع محلی نقش دارند و محل رجوع مردم
در پیگیری و انجام اقدامات و امور مختلف اجتماع روستاییاند.

1. Community development
2. Local community
3. Authority
4. legitimacy
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مناطق کردنشین از جمله اجتماعات روستایی شهرستان سردشت ،3جزو مناطقی از کشور
به شمار میروند که نخبگان سنتی نظیر روحانیون و ریشسفیدان به تعبیری دیگر معتمدین
سنتی ،در راهبری امور اجتماع روستایی از مشروعیت و اقتدار برخوردار میباشند .این
موضوع ،بیانگر وجود ظرفیتها و سرمایههایی در اجتماعات روستایی این مناطق است که
میتوان از آن به عنوان داراییهای اجتماع محلی در راهبری اقدامات توسعهای بهره گرفت.
تجارب پروژههای توسعهای (نظیر برقرسانی ،آبرسانی ،ساخت مدرسه و خانۀ بهداشت) که
توسط جهاد سازندگی در مناطق روستایی این شهرستان و بعداً توسط دستگاههای اجرایی

D
I

ذیربط انجام شده و یا میشود و اقدامات توسعهای عمرانی و غیر عمرانی مردممحور ،بیانگر
نقش این نخبگان در راهبری این اقدامات با استفاده از مشارکت مردم روستاهاست .نقش

S
f

روحانیت در راهبری امور و اقدامات توسعهای به لحاظ اقتدار و نفوذ اجتماعی آن و میزان
التزام مردم به دین در روستاهای شهرستان سردشت ،بسیار پررنگ است .در کنار آن نیروهای
ریشسفید نیز از اقتدار خاصی برخوردار بوده و به راهبری در امور و اقدامات توسعهای

o
e

مشغول میشوند .این موضوع به معنای ناکارآمدی مدیریت جدید توسعۀ روستایی نبوده بلکه
آنها نیز در امور مربوطه فعال بوده و نقش بسزایی دارند ،لیکن نخبگان سنتی به دلیل دارا بودن
اقتدار و نفوذ ،نقش اصلی رهبری امور را ایفا میکنند که شوراهای اسالمی و دهیاران به اندازۀ
کافی این ظرفیت را ندارند.

v
i
h

با توجه به اقدامات گوناگون توسعهای دولتمحور و مردممحور که در اجتماعات
روستایی شهرستان سردشت و تجارب نخبگان سنتی در راهبری اموری نظیر بسترسازی

c
r

(تعامل با مردم ،نخبگان محلی و دستگاههای اجرایی به منظور زمینهسازی جذب اعتبارات و
امکانات دولتی ،شناسایی ظرفیتهای محلی و بهرهگیری از آنها و آگاهسازی و ارائۀ ایده)،
تصمیمگیری و برنامهریزی مبتنی بر خرد جمعی ،توجیه و متقاعدسازی (برمبنای آموزههای

A

دینی ،شیوههای کدخدامنشانه و بیان کارکردهای مثبت و منفی اقدامات) و در نهایت اخذ
موافقت مردم (موافقت با رفع موانع ،مشارکت در امور ،پذیرش اقدامات) و جلب مشارکت
آنها (مشارکت مالی و تأمین نیروی انسانی) (عبدالهپور2)3131 ،؛ پژوهش حاضر به واکاوی
منشأ مشروعیت اقتدار این دسته از نخبگان پرداخته است .اهمیت اقتدار اجتماعی گروههای
مورد مطالعه با توجه به کارکردها و تجاربی که داشتهاند ،انجام تحقیق در خصوص شناخت

 .3واقع در جنوب استان آذربایجان غربی.
 . 2برای توضیحات بیشتر در خصوص کارکردها و تجارب به گزارش رساله ،مراجعه شود.

www.SID.ir

232

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

مبانی مشروعیت اقتدار آنان را ضروری میسازد .ضمن اینکه میتوان با شناخت منشأ اقتدار
نخبگان سنتی ،بسترهای الزم را با هدف ارتقای اقتدار شوراهای اسالمی و دهیاران جهت
رهبری اقدامات توسعهای فراهم کرد .در مجموع چنین شناختی ،زمینهای برای بهرهگیری از
تجارب این نوع از نخبگان در توسعۀ محلی و تلفیق آن با روشهای جدید مدیریت توسعۀ
روستایی است .رهبری امور ،مدیریت مبتنی بر نفوذ در مردم بوده و پیروی از دستورات
رهبران بدون توجه به مبانی مشروعیت آن امکانپذیر نیست.
به منظور فهم نظری و تجربی موضوع ،تحقیق در پی پاسخ به این سؤاالت است که با

D
I

توجه به تبعیت مردم از دستورات نخبگان سنتی روستایی در پیشبرد و راهبری توسعۀ محلی،
مشروعیت گروههای مزبور از کجا نشأت میگیرد؟ نخبگان یا مدیریت جدید روستایی با توجه

S
f

به نبود مشروعیت و یا ضعف آن در راهبری اقدامات توسعهای ،از چه سازوکاری برای کسب
موافقت و جلب مشارکت مردم در این فرایندها بهره میگیرند؟
ادبیات تحقیق

o
e

رویکردهای نظری توسعۀ محلی نظیر توسعۀ مشارکتی ،پساتوسعه ،دانش بومی و توسعۀ محلی
داراییمبنا بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید

v
i
h

دارند .این ظرفیتها مواردی نظیر مشارکت ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فیزیکی ،سرمایههای
فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی را شامل میشود (بهزاد و احمد2432 ،؛ اسکوبار،
2441 ،2444 ،3331؛ ماتی و کونینگهام2441 ،؛ سکات و دیگران2441 ،؛ کرتزمان و مکنایت،

c
r

3331؛ محمد و سیلونگ2434 ،؛ رحمان .)3331 ،نخبگان و معتمدین محلی با توجه به اقتدار
اجتماعی و توانمندیهایشان میتوانند اجتماع هدف را به صورت داوطلبانه و خودجوش با

A

اهداف توسعۀ محلی همسو سازند و بستر توسعۀ مبتنی بر زمینههای فرهنگی ،تاریخی و بومی
را فراهم کنند ،از اینرو جمله ظرفیتهای مهم اجتماع محلی در راهبری اقدامات توسعهای
محسوب میشوند .در تحقیقات و سیاستگذاری برخی کشورها بر ظرفیت نخبگان محلی به
ویژه نخبگان سنتی در راهبری توسعۀ محلی تأکید زیادی شده است (برای نمونه بیکم و
چاکویزیرا2430،3؛ تلهواله2432 ،2؛ سکات و دیگران2441 ،؛ محمد و سیلونگ2434 ،؛ اوزور
و نوانکوو .)2442 ،آنچه در رهبری امور اجتماع محلی مدنظر است این است که بتوان با
استفاده از نفوذ افرادی که عهدهدار رهبری میشوند ،توسعۀ مبتنی بر خواست مردم را به وجود
1. Peter Bikam & James Chakwizira
2. Clement Timase Tlhoaele

www.SID.ir

233

ایمانی و عبداله پور /واکاوی مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی ...

آورد .به باور محمد شتر 3صبران ( ،)2441رهبری و توسعۀ محلی ،بسیار به هم مرتبط و
نزدیکاند .تالش برای دستیابی به توسعۀ اجتماعات محلی با حضور رهبران در آن اجتماعات
محقق میشود .بدون رهبران ،توسعۀ محلی ممکن است به ندرت به نتیجۀ معطوف به هدف
برنامههای توسعه منجر شود (محمد و سیلونگ .)2434 ،رهبران محلی در بستر اجتماع محلی
از طریق نفوذی که بر پیروان خود دارند ،اجتماع محلی را برای دستیابی به اهداف توسعهای آن
هدایت میکنند (سیلونگ .)2443 ،آرنشتاین ( )3313نیز به رهبران و گروههایی سازمانیافته در
داخل اجتماع محلی اشاره میکند که به طور مؤثری میتوانند مشارکت را تسهیل کنند

D
I

(گرشمن.)13-11 :2431 ،2
صرفنظر از شیوهها و الگوهای رهبری 1در اقدامات توسعهای ،آنچه اهمیت دارد،

S
f

برخورداری نخبگان از مشروعیت الزم برای همراهسازی مردم است .به باور وبر اقتدار داللت
بر حق مشروع افرادی دارد که انتظار دارند دیگران به میل خودشان به فرمان آنها تن دهند
(کوزر .)133 :3124 ،از نظر وبر اینکه چرا برخی انسانها از مشروعیت در فرماندهی

o
e

برخوردارند و دستورات آنها بدون مقاومت و از روی میل پذیرفته میشود ،از بستر جامعه،
سنتها و ویژگیهای آن ناشی میشود ( .)213 :3110وبر در اقتدار مشروع سه نوع خالص
اقتدار عقالیی ،اقتدار سنتی و اقتدار کاریزماتیک را تشخیص داده است.

v
i
h

مشروعیت در اقتدار قانونی بر اساس ضوابط و قواعد منطقی به دست میآید که شخص
دارای این نوع اقتدار ،در صورت عدول از این ضوابط منطقی ،مشروعیت خود را از دست
خواهد داد (رفیعپور .)014 :3120 ،اطاعت مبتنی بر قانونیت صوری دستورها و در محدودۀ

c
r

صالحیت آنها قرار دارد (وبر .)210 :3110 ،مشروعیت اقتدار سنتی ،مشروعیتی است که مردم
در طول زمان در محیط اجتماعی خود به آن عادت کردهاند ،چه مشروعیت یک سلطان یا شاه
باشد و چه مشروعیت یک ارباب و یا خان که رعایا او را میپذیرند و خود را به او وابسته

A

میدانند (رفیعپور .)014 :3120 ،در اقتدار سنتی از سرور و رئیس که مقام ریاست و رهبری
خود را مدیون سنت بوده و به آن مقید است ،پیروی میشود (وبر .)210 :3110 ،مشروعیت
کاریزماتیک وقتی به دست میآید که مردم یک جامعه ،به صاحب اقتدار ،به علت شخصیت

1. Shatar
2. Gershman
 .1رهبری فرهمند (وبر3301 ،؛ هاوس ،)3311 ،رهبری مشارکتی (وروم و یتون ،)3311 ،رهبری خدمتگزار (گرینلیف )3311 ،و رهبری
معنوی (براون و ترینو )2441 ،به نقل از (ترکزاده و جعفری)3133 ،؛ از جمله الگوهای رهبریاند.
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پرجاذبه و خارقالعادهاش (مثالً از ابعاد مذهبی یا قهرمانی) عالقهمند میشوند و اقدامات او را
تأیید کرده و موجه میدانند (رفیعپور .)003 :3120 ،در اقتدار کاریزماتیک ،از شخص رهبر بنا
به اعتماد به شخص ،وحی نازلشده ،یا قهرمانی و سرمشق بودن او در محدودۀ اعتقاد به
کاریزمای وی اطاعت میشود (وبر .)210 :3110 ،اقتدار کاریزماتیک نه به خدمتگزاران نیاز
دارد و نه به کارمندان ،بلکه تنها و تنها به هواداران و مریدانش سرسپرده است (فروند:3112 ،
.)201
از نظر وبر هیچیک از سه نوع اقتدار به طور واقعاً خالص وجود ندارد ( .)210 :3110در

D
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واقعیت تجربی آمیزهای از انواع مشروعیت اقتدار را میتوان یافت (پلگرینو2434،3؛ سامر،2
 .)2433صاحبنظران و محققان ،انتقادات چندی را بر دیدگاه اقتدار وبر وارد کردهاند که
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می تواند قدرت تبیینی دیدگاه وبر را تکمیل کند .یکی از انتقادات وارده ،جایگاه اقتدار نوع
چهارم در نظریۀ اقتدار وبر است .محققان و نظریهپردازانی نظیر (آرون ،)3114 ،ویلر،)3311( 1
ساتو ،)3311( 0ناس ،)3321( 1گوزمان )2441( 1و پارسونز ( )3301بر این باورند که در

o
e

سنخشناسی وبر ،جای خالی اقتدار مبتنی بر مبانی ارزشی احساس میشود که با کنش عقالنی
معطوف به ارزش و مشروعیت عقالیی – ارزشی همخوانی دارد .این نوع اقتدار را میتوان به
منزلۀ اقتدار ایدئولوژیکی ،حرفهای و یا ارزشی تلقی کرد .اطاعت در اینجا ،مرهون شخص
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خاصی نیست بلکه نسبت به نهایت ایدئولوژی است .محتوای فرمانها در این نوع اقتدار ،به
وسیلۀ ارتباط آن با نهایت ایدئولوژی مشروعیت یافته است (ویلر .)310 :3330 ،مشروعیت
روحانیت ،فرماندهان در جبهههای جنگی و مشروعیت در سازمانهای حرفهای میتواند

c
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مصادیقی بر این نوع اقتدار باشد .انتقادات دیگری نیز به نظریۀ وبر نظیر شکست در تمیز دادن
ناکافی بین اقتدار شخصی و اقتدار نهادی (مک اینتوش3314 ،1؛ بال3311 ،2؛ فردریک3313 ،3
و الزارسفلد و اوبرشال)3311 ،34؛ مردانه بودن اقتدار در دیدگاه وبر (مک اینتوش)3314 ،؛

A

تداوم اقتدار کاریزماتیک و روزمره نشدن آن در سنتهای مذهبی (بروکوپ )2441 ،33و

1. Anthony M. Pellegrino
2. Michael Sommer
3. Willer
4. Satow
5. Nass
6. Guzman
7. McIntosh
8. Blau
9. Friedrich
10. Lazarsfeld and Oberschall
11. Jonathan E. Brockopp
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کمتوجهی وبر به افکار عمومی به عنوان یکی از بنیانهای مشروعیت اقتدار (فوردی)2433 ،
وارد شده است.
بر اساس مباحث مطرحشده ،در رویکردهای نظری توسعۀ محلی بر اهمیت و جایگاه
رهبری و نسبت آن با توسعه در اجتماعات محلی تأکید شده که بیانگر وجود ظرفیتهایی
است که مردم با تبعیت از دستور آنها به طور داوطلبانه در فرایندهای توسعۀ محلی درگیر
میشوند .نظریۀ اقتدار وبر با تأکید بر انتقادهای وارده بر آن ،بنیانهای مشروعیت اقتدار رهبران
را تبیین کرده است .هدف از انتخاب این رویکردها ،بازشدن ذهن پژوهشگر و یا ایجاد
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حساسیت نظری و آشنایی با ابعاد و مشخصههای موضوع مورد پژوهش و هدایت عمومی
فرایند تحقیق به تبعیت از پژوهشگران کیفی است.
روش تحقیق

S
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3

از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رهیافت مردمنگاری برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش

o
e

استفاده شده است .در گردآوری دادهها از تکنیک مصاحبۀ عمیق و در تحلیل آنها از تکنیک
تحلیل موضوعی 2استفاده شده است .از آنجا که امکان پژوهش در تمامی اجتماعات روستایی
شهرستان سردشت 1وجود نداشت ،تحقیق در شش روستا واقع در دهستان بریاجی بخش
مرکزی انجام شد.0

v
i
h

روش کار واکاوی منشأ مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی در راهبری توسعۀ
محلی در دو مرحله به شرح ذیل بوده است:

c
r

بروکوپ به نقل از دباشی ( ،)3323اشاره میکند که به نوعی از دستهبندی بین شکل کاریزمای خالص و روزمرهشده نیاز است به ویژه اینکه

A

اقتدار ک اریزماتیک در مذهب شیعه ،روزمره نشده بلکه از کاریزمای خالص به کاریزمای خالص ادامه دارد؛ همان نیروی کاریزماتیکی که در
زمان پیامبر اسالم (ص) ،شکل گرفته و خودش را در دوره تاریخ اسالمی جاودانه و همیشگی کرده است.

1. Ethnography
2. Thematic analysis
 .1این شهرستا ن در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد که کردنشین (لهجه کردی سورانی) بوده و ساکنان از نظر مذهبی اهل سنت پیرو
امام شافعی هستند .در حدود  01درصد جمعیت این شهرستان در مناطق روستایی و  11درصد در مناطق شهری زندگی میکنند .شهرستان
سردشت به مرکزیت سردشت ،دارای دو شهر دیگر به نام ربط و میرآباد و  211روستا دارای سکنه ( 22روستا سه خانوار و کمتر) است (مرکز
آمار ایران – سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .)3131شهرستان سردشت دارای دو بخش مرکزی و وزینه و شش دهستان گورک سردشت،
گورک نعلین ،باسک کولسه ،ملکاری ،بریاجی و آالن است.
 .0در این دهستان دو منطقه روستایی منتهی به مرز کیله (شامل روستاهای نشکوالن ( 313نفر) ،بیوران سفلی ( 3143نفر) ،بیوران علیا (114
نفر) و کنهمشکه ( 232نفر)) و مرز قاسمرش (شامل روستاهای بنوخلف ( 022نفر) و گلکنگ ( 110نفر) انتخاب شد که انتخاب آن به دالیلی
چند از جمله تجربۀ زیسته پژوهشگر در این منطقه و آشنایی کامل با روندهای توسعه آن و نقش نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای
در سطح آن اجتماعات ،بوده است .آمارها بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  3131است.
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مرحلۀ اول :شناسایی کلیۀ افراد و گروههای اجتماع محلی در روستاهای انتخابشده که
به طور دائم در روستا مستقر بوده و به نحوی با راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه
اقدامات توسعهای در ارتباطاند یا به تعبیری دیگر در این زمینه گروه مرجع محسوب میشوند.
پس از بررسی و جستجوی کافی مبتنی بر روش گلوله برفی در روستاهای مورد پژوهش چهار
گروه روحانیون ،3ریشسفیدان ،شوراهای اسالمی و دهیاران شناسایی شدند .روحانیون و
ریش سفیدان در زمرۀ نخبگان سنتی روستا بوده که از گذشته در راهبری امور در روستاها
نقشآفرینی میکنند .منظور از ریشسفید در عرف محلی صرفاً افرادی با شرایط سنی باال و

D
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ظاهر خاص نیستند بلکه آن دسته از بزرگان محلیاند که مورد اعتماد مردم بوده و با توجه به
عالقهمندی آنان به درگیری و مشارکت داوطلبانه در فعالیتها و امور اجتماع محلی ،از اقتدار
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و نفوذ باالیی در راهبری و مدیریت برخوردارند .در واقع میتوان آنان را معتمدین سنتی نام
نهاد که از گذشته در اجتماع محلی با توجه به چارچوبهای عرفی و سنتی ،امور عمومی را
راهبری کردهاند .در پژوهش حاضر از عنوان ریشسفید 2برای اشاره به نام این دسته از نخبگان

o
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سنتی روستا استفاده شده است .همان طور که در مقدمه نیز بیان شد و با توجه به پژوهشی که
در این زمینه انجام شده (ر.ک :.به عبدالهپور ،)3131 ،اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران
نقش راهبری را در پیشبرد اقدامات توسعهای که مدیریت مبتنی بر نفوذ و اقتدار است ،ایفا
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نمیکنند بلکه در این زمینه از ظرفیت نخبگان سنتی بهره میگیرند .از این رو این دو گروه ،به
لحاظ مرجعیت در ادارۀ امور روستا ،مطابق با قوانین و مقررات کشوری ،انتخاب شدهاند.
شوراهای اسالمی و دهیاری ،نخبگان جدید در ادارۀ امور تلقی میشوند.

c
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 .3الزم به ذکر است در اکثریت قریب به اتفاق اجتماعات روستایی این شهرستان ،روحانی به صورت دائمی در سطح روستا مستقر بوده که
توسط ریشسفیدان روستا انتخاب شده و حقوق وی توسط خود مردم پرداخت میشود .بنا بر اعالم نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت

A

استان آذربایجان غربی شعبه شهرستان سردشت ،این شهرستان دارای  224باب مسجد بوده که  23مسجد در شهر سردشت 2 ،مسجد در شهر
میرآباد 1 ،مسجد در شهر ربط 1 ،مسجد در روستای نالس 2 ،مسجد در روستای بیوران سفلی 2 ،مسجد در روستای ساوان و مابقی 311
مسجد در دیگر روستاهای شهرستان بوده که سهم هر روستا یک مسجد است .بر این اساس 34 ،روستا به دلیل جمعیت کم مسجد و در نتیجه
روحانی ندارند .تعداد روحانیون تحت پوشش نهاد مذکور 214 ،روحانی بوده که با احتساب روحانیون فاقد تحت پوشش این نهاد ،میتوان
تعداد آنان در شهرستان را نزدیک به  224نفر برآورد کرد .بنا بر اعالم نظر این نهاد ،روحانیون منطقه غیر از شهریه و بیمه سالمت ،حقوقی را
از این نهاد و یا دیگر نهادهای حکومتی و دولتی بابت ارشاد دینی در روستاها و یا دیگر مکانها دریافت نمیکنند .نظام آموزشی روحانیت به
دو شکل حوزوی رسمی (حوزه های رسمی زیر نظر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت) و حوزوی غیر رسمی (حجرههای سنتی مساجد
شهر و روستا زیر نظر روحانی مستقر در آن مسجد و با آموزشهای مورد تایید مراجع ذیصالح) است .در مناطق کردنشین و زبان کردی از
لفظ «ماموستا» به جای روحانی استفاده می شود که حاکی از احترام فراوان به جایگاه این قشر است .ناگفته نماند از کلمه «مال» هم در اشاره به
نام این قشر استفاده می شود اما در مواقع صدازدن این افراد و یا در متون نوشتاری اغلب از واژه «ماموستا» استفاده میشود .در واقع کاربرد
لفظ «مامۆستا» برای روحانیت به معنای استاد بودن آنها در امور دینی است.
 .2عناوین خاصی برای این افراد در زبان کردی نظیر ریشسپی (ریشسفید) ،کویخا (کدخدا) ،پیاوماقوول (مرد خردمند) و باوهرپیکراو (معتمد)
به کار برده میشود.
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مرحلۀ دوم :شناسایی اقدامات توسعهای اعم از همه پروژهها و برنامههایی که با هدف
بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی توسط دولت یا خود مردم
صورت گرفته است .در اینجا از هر یک از افراد مذکور سؤال شده که چه اقداماتی در روستای
شما توسط دولت یا مردم با هدف به بود وضعیت اجتماع محلی به عمل آمده و نخبگان سنتی
و جدید چه نقشی در راهبری فرایند آن ایفا کرده ،در صورت ایفای نقش دالیل اقتدار وی در
زمینۀ راهبری چه بوده است .در اینجا مصاحبهنامهای تدوین شد تا راهنمای کار باشد و بر
اساس آن بتوان به دادههای مورد نیاز در خصوص سؤاالت تحقیق دست یافت .تالش بر آن
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بوده تا با تکیه بر اقدامات مشخص ،عملیاتی و ملموس

ی که اتفاق افتاده و یا در حال

اجراست نقش نخبگان سنتی را در راهبری آن واکاوی کرد .تعداد  34اقدام توسعهای پروژهای
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(اعم از پروژههای برقرسانی ،آبرسانی ،جادهسازی ،مدرسهسازی ،ساخت مسجد و کتابخانه)
و دیگر برنامههای غیر پروژهای محلی مبنای کار قرار گرفت.3
انتخاب این شیوۀ گردآوری داده به کسب اطالعات متقنتر و افزایش قابلیت اعتماد یا

o
e

اعتمادپذیری 2دادهها و نتایج خواهد انجامید .طی مصاحبه با افراد انتخابشده عالوه بر
گردآوری دادههای مورد نیاز ،مقایسۀ دادهها و ارزیابی قابلیت اعتماد نیز انجام و دادههای
بیشتری در خصوص نقش نخبگان سنتی روستا در راهبری توسعه گردآوری میشد .مصاحبه با

v
i
h

افراد مذکور تا جایی پیش رفته که دادههای مورد نظر برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش
کافی بوده و به ت عبیری دیگر اشباع الزم فراهم شد .در مجموع با شش نفر روحانی ،نه نفر
ریشسفید ،شش نفر رئیس شورای اسالمی و شش نفر دهیار مصاحبه شد .الزم به ذکر است

c
r

بیشترین زمان اختصاص دادهشده در شناسایی افراد ،مربوط به ریشسفیدان بوده که سعی شده
با کسب اطالعات الزم از روحانی ،شورای اسالمی روستا و دهیار و دیگر معتمدین محلی
انتخاب شوند.

A

پس از گردآوری داده ها و پیاده کردن در قالب متن ،از تکنیک تحلیل موضوعی برای
واکاوی و پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده شد .تحلیل موضوعی یکی از متعارفترین و
پرکاربردترین روشهای تحلیل دادههای کیفی به ویژه مردمنگاری است که در سایر
 .3الزم به ذکر است اطالعات اقدامات توسعهای مذکور به تفکیک عنوان پروژه ،عاملیت پروژه (مردممحور /دولتمحور) ،مدیریت پروژه
(دستگاههای اجرایی و یا نخبگان محلی نظیر ریشسفیدان /روحانیون /شوراهای اسالمی /دهیاران) ،وضعیت مشارکت و موافقت اجتماع
محلی (مشارکت مالی /تأمین نیروی انسانی/و )...و راهبری مردم در جلب مشارکت و کسب موافقت (کسانی که زمینههای مشارکت مردمی و
موافقت با اقدامات توسعهای را فراهم و آن را جلب میکنند که معموالً نخبگان سنتی نظیر روحانیون و ریشسفیدان به دلیل برخورداری از
مشروعیت اجتماعی این وظیفه را بر عهده دارند) دریافت شده است.
2. Trustworthiness
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رهیافتهای تحلیلی به ویژه نظریۀ زمینهای استفاده میشود (محمدپور 3132 ،ب 11 :به نقل از
امرسون و همکاران )300-301 :3331 ،تحلیل موضوعی عبارت است از تحلیل مبتنی بر
استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقهبندی ،شاخصبندی دادهها و الگویابی
دروندادهای و بروندادهای به یک سنخشناسی تحلیلی دست مییابد .در تعریفی دیگر ،تحلیل
موضوعی عبارت است از عمل کدگذاری 3و تحلیل دادهها با این هدف که دادهها چه میگویند
(محمدپور 3132 ،ب .)11 :در این تحقیق با استفاده از عمل کدگذاری سهمرحلهای باز
(استخراج مفاهیم اولیه از هر عبارت متن) ،محوری (استخراج مقوالت عمدۀ پژوهش) و

D
I

هستهای (کدگذاری گزینشی و استخراج مقولۀ هسته)؛ مفاهیم مرتبط با منشأ مشروعیت اقتدار
مشخص و با استناد به روایتهای مصاحبهشوندگان به منظور توصیف و تفسیر دقیقتر موضوع
اقدام شد.

S
f

یافتههای تحقیق

o
e

به منظور شناخت منشأ مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای ،پس از
کدگذاری باز متن مصاحبههای انجامشده ،مقوالت چهارگانۀ شخصیت مردمی ،شخصیت
معنوی ،سنت پیروی از بزرگان و پشتوانۀ دینی استخراج شد که اگر بخواهیم آنها را بر اساس

v
i
h

دیدگاههای نظری تحقیق در سطحی انتزاعیتر دستهبندی کنیم ،میتوان سه مبنا را برای
مشروعیت بازشناسی کرد :برخورداری از شخصیت مردمی و معنوی به عنوان مشروعیت
کاریزماتیک ،سنت پیروی از بزرگان به عنوان مشروعیت سنتی و پشتوانۀ دینی به عنوان

c
r

مشروعیت ارزشی .نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای در سطح اجتماع محلی از
اقتدار کاریزماتیک ،سنتی و ارزشی برخوردارند .بر اساس یافتهها روحانیون از ترکیبی از اقتدار

A

کاریزماتیک ،سنتی و ارزشی برخوردار بوده در حالی که مبنای مشروعیت اقتدار ریشسفیدان،
فقط سنت است .یافتهها بیانگر فقدان مشروعیت عقالنی و قانونی در راهبری اقدامات
توسعهای در اجتماع محلی است .از این رو میتوان گفت مشروعیت نخبگان سنتی ،مشروعیت
ناشی از زمینههای فرهنگی اجتماع محلی است که میتوان به عنوان کد هستهای تلقی کرد.

1. coding
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جدول  .1منشأ مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای در سطح اجتماع محلی
مفاهیم
نخبگان و
(کدگذاری باز)
گروههای مرجع
ارتباط با مردم /از جنس مردم بودن /مراوده با مردم/
دلسوز دانستن /اعتبار در اثر دلسوزی و امانتداری/
برخورد صبورانه با مردم /ارتباط با مردم و شورا و
دهیاری /ارتباط نزدیک روحانی با مردم در مقایسه با
روحانیون
شورا  /محرک کار خوب و عدم تفاوت بین مردم/
محترم /تالش و کار برای روستا بدون درخواست /
واقعیت خدمت به مردم نه کسب جایگاه و مقام/
دلسوزی و زحمت کشیدن برای روستا
روحانی شخصیتی بزرگ /دستپاکی روحانیت/
تقدیس روحانی  /دلپاکی و اخالص در کارها /الگو
بودن (در خلوص نیت داشتن) /روحانی پیشوای
روحانیون
دینی /رهبر دینی بودن و فعالتر از مردم /نظر خدایی
نه جاه و مقام
قدیمی بودن تبعیت /قابل قبول بودن نظر روحانی به
طور سنتی /فرهنگ سنتی مردم /مرجع بودن روحانی
روحانیون
از قدیم /فرهنگ و سنت کردی
قدیمی بودن تبعیت /فرهنگ سنتی مردم /فرهنگ و
ریشسفیدان
سنت کردی
نقش دین در اعتماد به روحانیت  /احترام مردم به
دین /بیان جنبه معنوی همکاری  /ایجاد انگیزه در
مردم از کانال دینی /عالقه به دین و وظیفه دینی
مردم /اجر اخروی امور /احترام به جایگاه روحانیت/
تجهیز روحانی به سالح دین /جایگاه دینی
روحانیت /بیان همکاری از دیدگاه شرع /جایگاه
ارزشی /مصداق دین /احترام مردم به دین و
روحانیون
روحانی /سروکارداشتن روحانی با قرآن و عالقه
مردم به قرآن /تبعیت بیشتر از روحانی به خاطر جنبه
دینی نسبت به دهیار /در اختیار داشتن منبر و توان
روحانی در جمع کردن مردم /اعتماد به جایگاه
روحانی نه جایگاه شخصی وی /اعتقاد به خداوند و
پناه بردن به او

D
I

S
f

o
e

مقوله/مرحلۀ دوم هستۀ (کدگذاری
مقوله/مرحلۀ اول
گزینشی)
(کدگذاری محوری) (کدگذاری محوری)

شخصیت مردمی
مشروعیت
کاریزماتیک

شخصیت معنوی

سنت پیروی از
بزرگان

v
i
h

مشروعیت سنتی

مشروعیت کاریزماتیک

پشتوانۀ دینی

مشروعیت
ناشی از
زمینههای
فرهنگی
اجتماع
محلی

مشروعیت ارزشی

c
r

A

روحانیون در اجتماع محلی از ویژگیهای شخصیتی خاصی مبتنی بر مردمداری و معنویت
برخوردارند که باعث شده به عنوان الگو و سرمشق این خصایل اخالقی ،مورد پسند اجتماع
محلی تلقی شوند که در کنار داشتن پایگاه رهبری دینی از محبوبیت و جایگاه اجتماعی
ویژهای برخوردار باشن د .با توجه به تعاریف مفهومی و مصادیقی که برای اقتدار کاریزماتیک
برشمرده شده ،میتوان گفت روحانیون از مشروعیت کاریزماتیک در راهبری اقدامات
توسعهای در سطح اجتماع محلی برخوردارند که بخشی از دالیل اطاعت از دستورات آنها را
پوشش میدهد .این دسته از ویژگیهای خاص آنان با تکیه بر جایگاه دینی روحانیت ،اهمیتی
روزافزون یافته و آنان را در راهبری امور دینی و غیر آن به اشخاصی استثنایی بدل کرده است،
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البته اقتدار رهبری روحانیت در اجتماع محلی را نباید فقط به ویژگیهای کاریزماتیک آنها
فروکاست بلکه همانطور که اشاره شد مبانی دیگری وجود دارند که دال بر تحکیم جایگاه
مشروعیت اقتدار روحانیون در راهبری امور است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد
شد.
مردمداری روحانیت در ابعاد مختلف زندگی روستاییان خود را نشان میدهد و باعث
میشود آنان برای مردم سرمشق و الگو باشند .ارتباط و مراودات روزمره با مردم ،برخورد
صبورانه و دلسوزانه ،احترام به مردم ،مردمی بودن و زندگی در میان مردم ،تحریک افراد به کار

D
I

و تالش و خدمتگزاری مردم از جمله ویژگیهای رفتاری روحانیون در اجتماع محلی است
که باعث شده آنان به پشتوانۀ این ویژگیها ،بتوانند مردم را در راهبری اقدامات توسعهای با

S
f

خود همراه کنند .یکی از مصاحبهشوندگان در باب اهمیت این ویژگی روحانیون و یا به
تعبیری دیگر چهره کاریزماتیک روحانیون و تأثیر آن بر تبعیت از فرمانهای روحانی در
راهبری اقدامات توسعهای چنین میگفت:

o
e

«روحانی یکی از همین مردم است اما با توجه به اینکه به ویژه در روستاها که مجموعه کوچکتری است
روحانی چون مراوده با مردم دارد و اگر روحانی نقطه ضعفی نداشته باشد او را دلسوز میدانند و دلیل اینکه
از او تبعیت میشود همین است .ولی روحانی دلسوز است و امانتدار است بهت خیانت نمیکند بنابراین
روحانی اعتبار مییابد و از او تبعیت میشود».

v
i
h

یکی از دهیاران در جواب این سؤال که چرا مردم در راهبری اقدامات توسعهای از
درخواستهای روحانیون تبعیت و اطاعت کرده اما تبعیت از نخبگان جدید به مراتب کمتر

c
r

است ،با اذعان به اینکه مردم از آنها هم تبعیت میکنند ،تبعیت از روحانیون را به ویژگیهای
خاصی نسبت میدهد که نخبگان جدید فاقد آناند و آن چیزی جز داشتن چهرهای مردمی
نیست:

A

«البته به حرف ما هم گوش میدن .اما گوش دادن به حرف روحانی بر میشود به اینکه روحانی برخورد
صبورانهتری با مردم دارد شاید من توان این برخورد را نداشته باشم اگر فردی به جوری برخورد کنه من
نمیتوانم صبورانه برخورد کنم».

در واقع داشتن صبر و تحمل در اجتماع محلی ویژگی خاصی به شمار میآید که افراد
مجهز به آن در راهبری امور از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری خاصی بر مردم برخوردارند.
روحانیون با نخبگان به ویژه نخبگان جدید و تأثیرگذار در حوزۀ مدیریت روستایی مانند
شوراها و دهیاران نیز در ارتباط بوده که اهمیت شخصیت و چهرۀ مردمی روحانیون در پیشبرد
و راهبری امور به ویژه اقدامات توسعهای را نشان میدهد .از طرفی عالوه بر برخورداری
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روحانیت از خصلت مردمداری ،سرمشق و الگو بودن آنها در پاکدستی و اخالص باعث شده
آنان از جنبههای مهم دیگری از مشروعیت کاریزماتیک در راهبری اقدامات توسعهای
برخوردار باشند.
جایگاه رهبری دینی روحانیت ،پاکدستی و خلوص نیت و توجه آنان به جنبههای معنوی
و پرهیز از جاه و مقام ،روحانیون را در اجتماع محلی به چهرهای معنوی بدل کرده است و با
توجه به داشتن شخصیت مردمی ،آنان از چهرهای کاریزماتیک برخوردار بوده و در واقع
حضور این ویژگی در این قشر از نخبگان سنتی روستایی ،به اقتدار آنان در راهبری اقدامات

D
I

توسعهای مشروعیت بخشیده است .الگو و سرمشق بودن روحانیون در زمینۀ پاکدستی و
اخالص در اجتماع محلی باعث شده است مردم آنان را به عنوان شخصیت بزرگی تلقی کنند

S
f

که توانایی مناسبی را در انجام کارها به ویژه راهبری امور مختلف دارند .یکی از
مصاحبهشوندگان در این زمینه چنین میگوید:
«روحانی شخصیتی بزرگ است .بنابراین از نظر مردم برخی کارها را روحانیت بهتر از مردم عادی انجام

o
e

میدهند .مردم روحانیت را به عنوان انسانهای پاکدست و مطهر شناختهاند و آن اعتماد و باوری که مردم به
روحانی دارند به غیر روحانی ندارند که این هم به جنبه دینی روحانیت برمیشود که مردم در خیلی از امور
و کارها به آنان باور دارند».

v
i
h

پاکدستی و اخالص روحانیت در امور ،سبب اعتماد مردم به آنان شده که در کنار دیگر
ویژگی های برجسته ،آنان را در نظر مردم به شخصیتی بزرگ و الگو تبدیل کرده است.
ویژگیهای مزبور ،این باور را در مردم اجتماع محلی به وجود آورده که روحانیون از توانایی

c
r

مناسبی در راهبری امور برخوردارند .از این رو تبعیت از فرمانهای آنان را بر خود الزامی
میدانند.

چنانکه مشاهده شد ،بخش مهمی از منشأ مشروعیت اقتدار روحانیون ،به ویژگیهای

A

شخصیتی خاصی بر میگردد که آنان را به عنوان چهره و سرمشقی کاریزماتیک در اجتماع
محلی تبدیل کرده است .در واقع میتوان گفت روحانیون در اجتماع محلی از اقتداری
کاریزماتیک برخوردارند که از گذشته وجود داشته و مربوط به زمان و یا شرایط خاصی نبوده
است ،اگرچه باید اذعان کرد برخی روحانیون ممکن است بنا به دالیلی این ویژگی را از دست
دهند که این به خروج آنها از اجتماع روستایی منجر و باعث شده مردم به ادامۀ فعالیت وی
رأی ندهند .مواردی از این دست در اجتماعات روستایی مورد بررسی اتفاق افتاده است .یکی
از مصاحبهشوندگان در خصوص جایگاه شخصیتی و کاریزماتیک روحانیون در اجتماع محلی،
احترام مردم به این جایگاه را با احترام به پیامبران بنیاسرائیل مقایسه میکرد:
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«احترامی که مردم به روحانی در منطقه ما میگذارند ،پیغمبران بنیاسراییل احترام اونارو ندارند».

تداومبخشی چهرۀ کاریزماتیک روحانیون به ارزش و جایگاه واالی دین در اجتماعات
محلی برمیگردد .ویژگیهای شخصیتی روحانیون به نوعی بخشی از رفتار و اخالق دینی را
پوشش میدهد .دگرگونیهای به وجود آمده در زمینۀ ارتباطات و فناوری و نیز برخورداری از
سبک زندگی جدید ،با اینکه انتظار میرفت به ضعف جایگاه کاریزماتیک و سنتی روحانیون
لطمه بزند ،لیکن مطابق با آنچه در اجتماع محلی مشاهده میشود ،دین جایگاه خود را حفظ
کرده و مردم با هوشیاری کامل در پی بهرهگیری از این ظرفیتها در جهت توسعۀ اجتماع

D
I

محلی و عقب نماندن از اجتماعات همجوار خود هستند.

S
f

مشروعیت سنتی

مشروعیت اقتدار سنتی ،مشروعیتی است که مردم در طول زمان در محیط اجتماعی خود به آن
عادت کردهاند .در واقع سنت باعث میشود کسانی که در اجتماع محلی مشروعیت دارند ،در

o
e

رهبری توسعه از اقتدار برخوردار باشند .پیروی از بزرگان اجتماع از قدیماالیام در عرف و
رسوم اجتماعات محلی وجود داشته و در عصر مدرن هنوز به قوت خود باقی است .بهرغم
برخورداری از شاخصهای زندگی مدرن نظیر سبکهای زندگی متنوع و وجود فناوریهای

v
i
h

نوین در اجتماعات مورد بررسی ،ارزشهای دینی و سنتی همچنان حاکمیت دارند .از این رو
سنت پیروی از بزرگان و معتمدین اجتماع محلی نیز پا به پای تغییرات اجتماعی پیش آمده و
از میزان آن کاسته نشده بلکه به قوت به مسیر خود ادامه میدهد .ریشسفیدان و روحانیون از

c
r

قدیم االیام در اجتماع محلی مطابق با عرف و رسوم ،جایگاه اجتماعی خاصی داشته و مورد
احترام و اعتماد بودهاند به گونهای که سنت پیروی از آنان باعث شده آنان در رهبری امور از
مشروعیت برخوردار باشند.

A

موضوع تبعیت از بزرگان محلی بخشی از فرهنگ سنتی مردم و فرهنگ مناطق کردنشین
است که تا به امروز هم ادامه داشته به گونهای که یکی از دالیل مشروعیت ریشسفیدان و
روحانیون به عنوان نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای برخاسته از سنت اجتماع
محلی است .یکی از ریشسفیدان در این زمینه میگوید:
«در کل در هر روستایی از قدیم االیام افرادی در روستا پیدا میشوند که مورد اعتماد مردم میشوند و مردم
به آنان در امور اعتماد میکنند بدون آنکه حقوقی هم از مردم بگیرند خدمتگزار مردم میشوند که روحانی
هم از جمله این دسته از آدمهاست .مثالً من که معتمد مردم هستم ،به غیر از زحمت من چیزی دریافت
نمیکنم من نمیتوانم بیتفاوت باشم .روحانیت همیشه پیشقدم بوده مردم از دستور آنها استقبال کرده مثالً
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روحانی قبلی نیز مردم را ترغیب کرد که مسجد را فقط با مشارکت مردم بدون دریافت هیچگونه کمکی از
ارگان دولتی نوسازی کرد .مردم از دستور او تبعیت کردند .فرهنگ و سنت کردواری است که از فرمان
روحانی و ریشسفیدان تبعیت میشود».

مشروعیت سنتی اقتدار روحانیون به گونهای است که این گروه همیشه در اجتماع محلی
مرجع بوده و به طور سنتی دیدگاهها و نظرات آنان برای مردم قابل قبول بوده است .تداوم
مرجعیت روحانیون در اجتماع محلی که از گذشتههای دور شروع شده ،بر ایدۀ تداوم
مشروعیت کاریزماتیک این قشر صحه میگذارد به گونهای که میتوان گفت مرجعیت آنان در
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اجتماع محلی ،عاملی مهم در تداوم بخشیدن به چهره کاریزماتیک روحانیون است .یکی از
ریشسفیدان بر این باور است که:
«از قدیم روحانی برای مردم مهم بوده مردم روستا کمتر سواد داشتند بنابراین روحانی مرجع بوده بعد به نظر

S
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من روحانی باید الگو باشه اون باید خودش کار کنه که مردم از او تبعیت کنند .البته ارزش دینی هم مهم
است و دین مردم را بزرگ میکند».

یکی از دورههای مهم تاریخ اجتماعات روستایی ایران قبل از اصالحات ارضی است که

o
e

مبتنی بر نظام ارباب و رعیتی بوده که روحانیون در این دوره نیز از مرجعیت الزم در راهبری
امور برخوردار بودهاند .یکی از ریشسفیدان مطلع ،در این زمینه چنین میگفت:
«در آن زمان هم همینطور بوده روحانیت حرمت داشته خیلی بیشتر از االن بوده طرف قتل کرده رفته خونه

v
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روحانی دیگه عفو شده حتی  ..........که در روستای  .........زمان ارباب  ،..........روحانی بوده و آن ارباب 22
روستا داشته گفته نظر نظر روحانی بوده در همین روستای خودمان در زمان ارباب  ..........ایشان کامالً به
نظر روحانی احترام میگذاشتند .روحانی به مردم کارهایی میگفت ولی مردم به دستور روحانی کارها را با
دل و جون انجام میدادند».

c
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به گفته مطلعین محلی بعد از فروپاشی نظام ارباب و رعیتی ،با توجه به فراهم شدن
زمینه های مشارکت و خروج از استبداد ،نخبگان تأثیرگذار محلی که از گذشته در ادارۀ امور

A

عمومی فعال بودهاند ،فعالتر شدهاند ،از این رو ریشسفیدان با تکیه بر مشروعیت سنتی و
روحانیون نیز با مرجعیت تاریخی و مشروعیت کاریزماتیک و ارزشی خود ،به گونه قابل
توجهی به ویژه بعد از انقالب ،در راهبری امور و اقدامات توسعهای ورود کردهاند (جهت
اطالعات بیشتر ر.ک :.عبدالهپور.)3131 ،
در روستاهایی که افرادی با ویژگیهای مزبور در شوراهای اسالمی وارد شدهاند ،سنت
پیروی از بزرگان یا همان مشروعیت سنتی تداوم دارد ،لیکن آنطور که مشاهده میشود ،از آنجا
که مبنای حضور افراد در شورای اسالمی و دهیاری بر اساس رأی است ،معموالً افراد جوان
حتی با تحصیالت دانشگاهی و افراد منتخب دیگر بر اساس رأی طایفه ،نمیتوانند در نقش
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معتمدینی درآیند که از مشروعیت سنتی برخوردارند .از این رو نخبگان جدید در مقایسه با
نخبگان سنتی در سطح بسیار اندکی میتوانند نقش راهبری را در پیشبرد اقدامات توسعهای ایفا
کنند و در وضعیت هایی که به حضور و مشارکت مردم نیاز است ،از ظرفیت نخبگان سنتی در
جلب مشارکت مردم ،رفع موانع و کسب رضایت و توافق مردم استفاده میکنند .البته در برخی
روستاها نخبگان سنتی با حمایت و تشویق برخی افراد به حضور در انتخابات شورای روستا،
آنان که اعتماد اکثریت روستا را جلب کنند ،به شورا وارد میکنند .برخی ریشسفیدان هم با
اعتقاد به گردش نخبگان در روستا به شدت بر حضور جوانان با ویژگیهای ریشسفیدی در
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شورای روستا تأکید دارند .از این رو نهاد شورا و دهیاری نهادی است که از پشتوانۀ نخبگان
سنتی برخوردار است ،لیکن هنوز اکثریت اعضای این نهاد به دالیلی که بیان شد نتوانستهاند در

S
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راهبری توسعۀ اجتماع محلی ،مشروعیت سنتی را که همان سنت پیروی از بزرگان است،
کسب کنند.

بحث ریشسفیدی در راهبری امور اجتماع محلی از اهمیت زیادی برخوردار شده است.

o
e

حضور این قشر و اقتدار سنتی آنان با توجه به حفظ و تداوم سنت پیروی از بزرگان در این
اجتماعات ،راهگشای مشکالت و باعث ارتقای رفاه اجتماع محلی شده است .اگر چه در همه
روستاهای مورد بررسی ،ریشسفیدان دارای اقتدار در راهبری امور بوده لیکن برخی روستاها

v
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خود را در این زمینه قویتر و عامل بهبود و توسعۀ اجتماع محلی خود را ناشی از این ظرفیت
میدانند .یکی از ریشسفیدان که به مدت سه دوره هم عضو شورای اسالمی روستا بوده بر این
باور است که:

c
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« ..........روستایی است که شهیر شده هم در بحث ریشسفیدی و هم اینکه مردم به حرف همدیگر گوش
بدن».

از طرفی دیگر ،ریشسفیدان در تالشاند با اتکا به فرهنگ سنتی خود البته به شیوهای

A

مشارکتجویانه ،پیشرفت و ترقی اجتماع محلی خود را در مقایسه با اجتماعات محلی پیرامون
به سطح باالتری ارتقا دهند .یکی از ریشسفیدان با پرهیز از فرهنگ استبدادی میگوید:
«میدونی جریان به حرف ما گوش دادن چیه ما مثل قدیم نیستیم که کدخدا چیزی گفت باید حتماً انجام بشه
ما پدرساالرانه برخورد نمیکنیم االن بحث با هم بودن است».

اکثریت نخبگان اجتماع محلی به ویژه نخبگان سنتی بر این باورند که حرفشنوی و
تبعیت که به صورت سنتی در اجتماع ریشه دوانیده ،الزمه پیشرفت و ترقی اجتماع محلی
است .در این زمینه مردم هم از قدرت تشخیص برخوردارند و تبعیت از هر کسی را پذیرا
نیستند بلکه نخبگان سنتی باید حافظ منافع جمعی باشند تا در مردم نفوذ داشته و اطاعت آنان
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را برانگیزند .بنابراین انگیزۀ اطاعت مردم که سنت احترام و تبعیت از بزرگان بوده ممکن است
با ارجحیت منافع شخصی بر منافع جمعی اجتماع محلی خدشهدار شود و فرد رهبر مشروعیت
خود را از دست دهد و یا با کاهش روبرو شود .یکی از ریشسفیدان دربارۀ اهمیت این
موضوع میگوید:
«اگر در روستا تو به حرف من گوش ندی و من به حرف تو گوش ندم کاری پیش نمیره .هر کسی
مسئولیتی داره پنج تا گوسفند داشته باشی باید یه چوپان داشته باشن روستا هم همینطوره باید یه مسئولی
داشته باشه ریشسفید هم همینطوره .مردم میدونند که این ریشسفید یا مسئول مصالح و منافع شخصی
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نداره و برای مردم و منافع مردمی و روستا کار میکنه .بنابراین کارشکنی تو این موضوع نیست اگر امروز
این کار برای روستا انجام نشه فردا از دستمون در رفته بنابراین مردم به حرف ما گوش میدن».

به طور کلی مشروعیت اقتدار ریشسفیدان در راهبری توسعۀ محلی که برگرفته از عرف
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و رسوم سنتی حاکم بر اجتماع است ،بیانگر تبعیت کورکورانه و بدون چون و چرای مردم
نیست بلکه اشاعۀ فرهنگ مشارکتپذیری در اجتماع محلی و انگیزۀ پیشرفت و ترقی اجتماع
محلی و گسترش فرهنگ همدلی و برابری باعث شده است مردم از رهبرانی تبعیت کنند که در

o
e

این زمینه حرکت میکنند .به طور کلی راهبری امور در این اجتماعات از گونۀ رهبری
مشارکتی است که رفتارهای استبدادی را برنمیتابد .یکی از ریشسفیدان در این زمینه
میگوید:

v
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h

«مردم خودشون میدونند که ما هدفمون خدمت به مردم است و هدفمون این نیست که به مردم فشار بیاریم
و کمک اونارو بگیریم و کار ما تحمیلی نیست و دلبخواهانه است در منطقه ما همیشه خودیاری بوده و مردم
اگه بدونند که کسی خدمت میکنه مشارکت میکنند .مردم االن پیشرفت کردهاند و میدونند که کی چیکار

c
r

میکنه و البته من و یا ریشسفید و یا روحانی و شورا که برای مردم کار میکنند مردم اونارو میشناسند البته
کار این افراد هم برای کسب جایگاه و مقام نیست بلکه خدمت به مردم است و مردم وقتی این واقعیتها را
میبینند به حرف اونا گوش میدند و در کارها با اشتیاق مشارکت کامل دارند .مردم بیخودی از کسی تبعیت

A

نمیکنند اگر کسی خدمت کنه مردم با دید بازی به قضیه نگاه میکنند و نیت شما را میبینند و کورکورانه
عمل نمیکنند و اگر ببینند دنبال منافع شخصی هستند مردم از او تبعیت نمیکنند».

در مجموع میتوان گفت به طور سنتی از دستورات بزرگانی که در سطح اجتماع محلی
خدمتگزار بوده ،به صورت داوطلبانه و با ارجحیت دادن منافع و مصالح جمعی بر منافع و
مصالح شخصی عمل کرده و از توانمندی در راهبری امور برخوردارند ،برای پیشبرد امور
محلی اطاعت میشود .البته این فرایند مستلزم کسب اعتماد است به عبارتی دیگر با شکلگیری
اعتماد و تداوم آن در این فرایند ،روابط اقتدار مبتنی بر مشروعیت سنتی شکل میگیرد.
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مشروعیت ارزشی
پشتوانۀ دینی منشأ مهم اقتدار روحانیون به عنوان نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای
است .از این رو در سطحی انتزاعیتر میتوان گفت نخبگان سنتی از مشروعیت مبتنی بر
ارزشهای دینی برخوردارند .همانطور که در جدول یافتهها مالحظه شد ،تنها روحانیوناند که
از این نوع مشروعیت در اقتدار برخوردارند .حاکمیت ارزشهای دینی در اجتماعات محلی
سبب شده سنت و عرف اجتماعی همسو با احترام و تبعیت از بزرگان است ،حفظ و تقویت
شود ،ضمن آنکه مشارکت در آبادانی و توسعه هم به مثابۀ تکلیف دینی تلقی شود .مشروعیت
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ارزشی ،بانی مرجعیت روحانیت در طول تاریخ اجتماع محلی بوده که به تبع آن اقتدار
کاریزماتیک این قشر را نیز سبب شده و تداوم بخشیده است.

S
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با توجه به تجهیز روحانیون به سالح دین و در اختیار داشتن منبر از یک طرف و احترام،

عالقه و اعتماد مردم به دین و جایگاه ارزشی روحانی از طرف دیگر ،به زعم مردم محلی
روحانیون می توانند با بیان جنبۀ معنوی همکاری و مشارکت از دیدگاه شرع و اجر اخروی آن

o
e

در مردم ایجاد انگیزه کنند .تبعیت از روحانی در راهبری اقدامات توسعهای ،به واسطۀ اعتماد
به جایگاه ارزشی وی بوده و نه جایگاه شخصی که ایشان در اجتماع محلی دارند .آنطور که در
اجتماعات محلی مورد بررسی مشاهده شد ،دینداری در سطح باالیی وجود دارد و نسبتاً شدت

v
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و حدت آن به طیف سنی خاصی ارتباط ندارد .اهمیت دین و ارزشهای دینی تا آنجا بوده که
روحانیون ضمن تأثیرگذاری فراوانی در راهبری اقدامات توسعهای به واسطۀ مشروعیت مبتنی
بر پشتوانه دینی ،نقش بسیار اساسی در راهبری بهسازی و بازسازی مساجد به عنوان بخشی از

c
r

توسعۀ فرهنگی داشته به گونهای که مساجد مناطق روستایی مورد بررسی بناهای وسیع و
معماری نسبتاً فاخری دارند.

A

یکی از ریشسفیدان با بیان اینکه روحانیون الگو و نماد دینداری در دنیای امروزند ،این
امر را دالیل حرفشنوی مردم از آنها در راهبری اقدامات توسعهای میدانست:

«برای این مردم روحانی را قبول دارند و به حرف او گوش میدهند مردم روشن شدهاند و اگر به حرف
برادر گوش نکنند به حرف روحانی گوش میدهند .در آسفالت کردن ،در آبادانی ،در مدرسهسازی در هر
امری .حتی مردم امورشان را با دولت از طریق روحانی انجام میدهند زیرا معتقدند که دولت حرف روحانی
را بیشتر از شورا قبول دارد .پیامبر الگو برای جهان اسالم بوده و االن هم روحانیت الگو هستند».

یکی از روحانیون هم میگفت:
«آنچه عزت به انسان میبخشد دین است میبینی که کسی مقام مهمی داره ولی مردم به حرفش گوش
نمیدن .سالح بزرگ روحانی دین است .روحانی منظورش خدایی است جهت جاه و مقام نیست و مردم از
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او تبعیت می کنند .انگیزه روحانی خدمت دینی است که در این امور درگیر است بنابراین او یک هدف دینی
دارد .مردم به دین احترام می گذارند و روحانی نماد دین است پس از او تبعیت میشود .روحانی دین را
حفظ میکند».

اعضای شورای روستا و دهیاران و در کنار آن ریشسفیدان ،با تکیه بر ظرفیت ارزشی
مشروعیت روحانیون ،آنان را در راهبری اقدامات توسعهای و دیگر امور اجتماع محلی درگیر
کرده و همین امر باعث شده تا روحانیون به عنوان یکی از نخبگان سنتی اثرگذار در راهبری
اقدامات توسعهای به شمار آیند .رسالت دینی ایجاد عمران و آبادانی یکی از عوامل انگیزشی
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مهم در ورود روحانیون در راهبری اقدامات توسعهای است .از طرف دیگر آنان در امر رهبری
به ویژه رهبری خدمتگزار و مبتنی بر رویکرد مشارکتی توانمند بوده به گونهای که مردم
انتظار دارند روحانیون در راهبری امور محلی درگیر باشند و در صورتی که از این توانمندی
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برخوردار نباشند ،جایگاه چندان پایداری جهت ادامه فعالیت در روستا را نخواهند داشت.
نتیجهگیری

o
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یافتههای تجربی پژوهش بیانگر آن است که مشروعیت نخبگان سنتی از سه زمینۀ کاریزماتیک،
سنت و ارزش نشأت گرفته است .جالب اینجاست مشروعیت عقالنی به معنای حاکمیت
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قوانین در روابط اقتداری ،جایگاهی در اجتماع محلی ندارد و آنجا که شوراهای اسالمی و
دهیاران با پشتوانۀ قانونی وارد فعالیت در امور روستایی شده در صورتی که بخواهند نقش
رهبری را ا یفا کنند ،الجرم باید از پشتوانۀ قانونی خود فاصله گرفته و بر مشروعیت ناشی از

c
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زمینههای اجتماع محلی اتکا کنند .اتکا به روشهای کدخدامنشانه ،سنت متداول و جاافتادهای
در اجتماع روستایی است که بر روشهای پیگیری امور از طریق قانون اولویت دارد.
روحانیون از ترکیبی از مشروعیت مبتنی بر سنت ،کاریزماتیک و ارزشی برخوردارند در

A

حالی که ریشسفیدان با اتکا به سنت ،در پی مشروعیتیابی خود در راهبری اقدامات
توسعهاند .اقتدار کاریزماتیک ،سنتی و ارزشی روحانیون و اقتدار سنتی ریشسفیدان ،عامل
مهمی در راهبری توسعۀ اجتماع محلی است که نخبگان جدید حوزۀ مدیریت روستایی نظیر
شوراهای اسالمی و دهیاران این نوع اقتدار را ندارند و آنان در جایی که در مدیریت امور
محلی نیاز به حضور و مشارکت مردم داشته باشند و یا بخواهند مردم را توجیه کرده و موافقت
آنان را کسب کنند ،الجرم باید از ظرفیت نخبگان سنتی در راهبری امور مربوطه استفاده کنند.
کاریزمای روحانیون که مبتنی بر چهرهای مردمدارانه و معنوی بوده از پایگاه دینی
روحانیت برخاسته و با مرجعیت آن در طول تاریخ اجتماع محلی ،جایگاهی ویژه را در عرف
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و رسوم این اجتماعات دست و پا کرده است .از این رو پشتوانۀ دینی روحانیون و جایگاه
واالی دین در اجتماع محلی ،ضمن ایجاد مشروعیت ارزشی برای روحانیون ،مشروعیت
کاریزماتیک آنها را نیز سبب شده است .سنت پیروی از بزرگان نیز که نوعی مشروعیت سنتی
است باعث شده روحانیون از گذشته در اجتماع محلی از مرجعیت در امور برخوردار باشند.
ضمن اینکه باید گفت دینداری اجتماع محلی ،سنت پیروی از بزرگان را تقویت کرده و بر
تداوم آن نقش دارد .به طور کلی اهمیت دین در اجتماع محلی ،متغیر مهمی است که کمتر در
مدیریت و راهبری توسعۀ اجتماعات روستایی بررسی شده که تحقیق پیش رو بخش اندکی از
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کارکردها و ن قش آن را نشان داده است .وجود ترکیبی از انواع اقتدار در اجتماع محلی با نتایج
وبر ( ،)3110کوزر ( ،)3124کرایب ( ،)3121پلگرینو ( )2434و سامر ( )2433همخوانی دارد.
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امروزه اجتماعات محلی نسبت به گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده که از متنوع

شدن سبک زندگی تا تحول در ارتباطات و فناوری را شامل میشود .در اثر چنین
دگرگونیهایی ،ارزشهای سنتی و دینی رنگ نباخته بلکه به قوت به مسیر خود ادامه میدهد.
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در چنین شرایطی ،برخورداری ریشسفیدان از اقتدار سنتی و روحانیون از ترکیبی از اقتدار
سنتی ،ارزشی و کاریزماتیک ،به معنای این نیست که مردم اجتماع ،چشمبسته از دستورات آنان
در راهبری اقدامات توسعهای اطاعت کنند بلکه فرمان چنین افرادی در بستری از ارزشهای
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سنتی و دینی قابل تبعیت است که افراد مذکور در آن ،رهبری خدمتگزار بوده و با ارجحیت
منافع جمعی بر منافع شخصی عمل کرده باشند .آنها با توجه به توانمندی که در راهبری امور
دارند می توانند با جلب اعتماد مردم به مشروعیت سنتی ،ارزشی و یا کاریزماتیک دست یابند.
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این نتایج بیانگر آن است که رهبری ریشسفیدان و روحانیون از نوع رهبری خدمتگزار و
مشارکتی است ،ضمن آنکه فرایند رهبری– پیروی در چارچوب سرمایۀ اجتماعی بوده که
رویکرد اعتماد و روابط مبتنی بر مشارکت را عامل مهمی در توسعۀ مشارکتی برمیشمارد .همۀ

A

رویکردهای توسعۀ اجتماع محلی ،توجه به سنتها ،رهبری ،سرمایۀ اجتماعی و مشارکت را
امر مهمی در توسعۀ آن اجتماع میدانند و مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در راهبری توسعۀ
اجتماع محلی بر این واقعیتها بنا نهاده شده است.

وجود اقتدار مبتنی بر مشروعیت ناشی از دین و مبانی حرفهای به عبارتی دیگر ،اقتدار
ارزشی که روحانیون به عنوان نخبگان سنتی در راهبری اقدامات توسعهای در سطح اجتماعات
از آن برخوردارند ،با انتقاداتی که ویلر ( ،)3311ساتو ( ،)3311ناس ( )3321و گوزمان ()2441
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طرح کرده ،همخوانی دارد .تداوم اقتدار کاریزماتیک روحانیون و روزمره نشدن آن از دیگر
نتایج این تحقیق است که با نتایج بروکوپ ( )2441و دباشی ( ،)3323همخوانی دارد.
منشأ مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در راهبری بهبود وضعیت اجتماع محلی بر اساس
یافتهها را میتوان به صورتی که در شکل ذیل آمده ترسیم کرد:
مدل  )1منشأ مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در راهبری بهبود وضعیت اجتماع محلی
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اقتدار نخبگان سنتی ،عامل بسیار مهمی در راهبری و مدیریت توسعۀ اجتماع محلی بوده
که بدون پرداختن به آن امکان توسعۀ محلی مردمگرایانه وجود ندارد .زیرا آنچه در

c
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رویکردهای نظری توسعۀ محلی مدنظر است ،برنامهریزی توسعه از پایین به باال یا توسعۀ
مبتنی بر مشارکت جامعۀ هدف است و ایجاد زمینههای جلب مشارکت مردم ،بسترسازی،

A

کسب موافقت آنها و رفع موانع با هدف تحقق این نوع از توسعه ،زمانی امکانپذیر است که
نخبگانی از اجتماع محلی بتوانند نقش راهبری را در این زمینه ایفا کنند .پذیرش راهبری بدون
توجه به مشروعیت آنها ممکن نبوده و الزمۀ اقتدار در رهبری کردن امور ،اتکا به مشروعیتی
است که آنان در سطح اجتماع دارند تا بتوانند مردم را وادار کنند از دستورات آنها با هدف
توسعۀ محلی اطاعت کنند .به طور کلی با توجه به اینکه توسعۀ محلی مستلزم بهرهگیری از
ظرفیتهای اجتماع محلی است ،ایفای نقش رهبری در امور و مشروعیت ناظر بر آن مهم بوده
که بدون آن امکان تحقق توسعۀ واقعی مردمگرایانه وجود ندارد .بر اساس یافتههای تحقیق
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میتوان پیشنهاد ذیل را برای بهرهگیری از بنیانهای مشروعیت اقتدار در راهبری توسعۀ محلی
ارائه داد:


تعریف طرحهای پژوهشی با موضوع مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی در دیگر مناطق فرهنگی و
جغرافیایی کشور (ماهیت پیشنهاد :مطالعاتی با تولیت وزارت کشور).



مستندسازی ویژگیهای معتمدین سنتی و ارائۀ آموزشهای ضمن خدمت به شوراهای اسالمی و دهیاران
با هدف فرهنگسازی و تقویت این ویژگیها در این اعضا (ماهیت پیشنهاد :اجرایی با تولیت وزارت
کشور).



تشویق افراد دارای ویژگیهای ریش سفیدی در اجتماع محلی برای حضور در نهادهای مشارکتی جدید
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روستا و حمایت از آنان از طرف نخبگان سنتی (ماهیت پیشنهاد :اجرایی– متولی :اجتماع محلی).
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