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  q15   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  )مناطق روستایی موکریان: مطالعه موردي(کشاکش سنت و مدرنیسم در کردستان 
  1رشید احمدرش

شهري و اي در زوایاي زندگی جامعه طی نزدیک به یک قرن و در دوره زمانی موسوم به تاریخ معاصرایران، شاهد تغییرات عمده
شده به حدي دامنه و شدت تغییرات حاصل. ایمروستایی ایران به طورکل و جامعه شهري و روستایی کردستان به طوراخص بوده

 .گیري زیرو رو کرده استفرد ایرانی را به طور چشم "جهانزیست"توان ادعا کردبوده است که می
هاي؛ مذهب، هاي سنتی براي نمونه درحوزهسل اول براي حفظ ارزشرمق نجامعه مورد مطالعه ما نیز از یک طرف با تالش کم

خانواده، مسایل فرهنگی و اجتماعی روبروست و از طرف دیگر با تالش مضاعف نسل جوان جامعه که سازگاري به مراتب بیشتري با 
رویکرد مصرف و رفاه دارد،  هاي دنیوي و مظاهر زندگی شهري باهاي گروهی، ارزشعناصر مدرنی چون؛ تحصیالت نوین، رسانه

اما در هر حال، یادآوري این نکته ضروري است که همه جوامع انسانی و از آن جمله جامعه کردستان درگیر فرایندي . روبروست
  .است "سازيزدایی و سنتسنت "پویا و در عین حال همیشگی و توامان 

تحقیق و مراجعه مداوم و مستمر به حدود هشتاد روستاي مختلف پژوهش حاضر در یک بازه زمانی حدود دو ساله و با مطالعه و 
رو با توجه به هاي مربوط به تحقیق پیشداده. منطقه موسوم به موکریان واقع درجنوب استان آذربایجان غربی انجام شده است

اي و با استفاده از فنون هویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی مورد مطالعه به شیوه کیفی و اتخاذ روش نظریه زمین
اي از جدید نوسازي و نیز پارههاياز لحاظ نظري، نظریه .آوري شده استهاي عمیق، تاریخ شفاهی و مشارکت میدانی جمعمصاحبه

هاي نوین نوسازي شناسی تفسیري راهنماي نظري بوده و مشخصاًنظریه تحول ارزشی اینگلهارت، نظریههاي مرتبط با جامعهنظریه
  .اندتحقیق را تشکیل دادهو مدرنیته بازاندیشی شده گیدنز چهارچوب مفهومی

-زیست"در  "عینی –ذهنی"محقق حاکی از وقوع تغییرات متعدد و متنوع  "تجربه زیسته"مشاهدات، مطالعات و به هر حال، 
تن در نوار مرزي و مجاورت با دو کشور روستایی ایرانی و به تبع آن روستایی کرد تحت تاثیر شرایط محیط طبیعی، قرارگرف "جهان

باورها و  "هاي در ابعاد و زمینه "موکریان"عراق  و ترکیه، شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی خاص منطقه جغرافیایی موسوم به 
از  "نوادهخا"گروهی، در مسایل مختلف مرتبط با گروهی و برونارتباط و پیوندهاي اجتماعی درون"، "هاي معنوي و مذهبیارزش

هاي قبیل؛ روابط اعضاي خانواده با یکدیگر، روابط زن و مرد، والدین و فرزندانشان، عشق و مسایل جنسی، طالق، ازدواج و سنت
شامل مواردي نظیر؛ دکوراسیون منزل، مسکن و  "سبک زندگی"، در حوزه مرتبط با اقتصاد و معیشت روستاییان، "مرتبط با آنها

توجه به پوشاك، موسیقی،  "تغییرات فرهنگی و قومی"و نیز در حوزه ... در آن، وسایل آرایشی و تزئینی و مصالح به کار رفته 
ایجاد برخی  "درواقع ما شاهد . انسان روستایی است "شدنامروزي"ادبیات و هنر و نمادهاي قومی و هویتی، همه و همه نشان از 

در جامعه روستایی ایران و به تبع آن  "هاي قدیمیشدن برخی سنتو نوینامروزي  "از یک طرف و  "هاي امروزي و نوینسنت
تئوري شبه مدرنیسم روستایی با ویژگیهاي ایرانی "اي تحقیق یعنی؛ همه تغییرات فوق ما را به ارایه نظریه زمینه. کردستان هستیم

  .رهنمون شده است "کردي –
شناسی تفسیري، مدرنیته بازتابی، نظریه تحول مدرنیسم،جامعه، تئوري شبهجهاناي، زیستنوسازي، نظریه زمینه :واژگان کلیدي
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