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تحلیل کیفي چالش های پیش روی توسعه فرهنگی در قوم بختیاری
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چکیده:

ــت. روش  ــاری اس ــوم بختی ــی در ق ــعه فرهنگ ــش روی توس ــای پی ــي چالش ه ــل کیف ــدد تحلی ــر درص ــش حاض پژوه
پژوهــش، مبتنــی بــر روش کیفــی اســت. داده هــا بــا اســتفاده از فنــون مصاحبــه عمیــق و مشــاهده مشــارکتی گــردآوري 
ــا  ــوب، داده ه ــل چارچ ــک تحلی ــتفاده از تکنی ــا اس ــد و ب ــر بودن ــش 38 نف ــن پژوه ــه درای ــورد مطالع ــراد م ــدند. اف ش
ــی فرهنگــي، ســنت گرایی،  ــن کثرت گرای ــا عناوی ــی ب ــه اصل ــل شــدند. یافته هــای پژوهــش حــول هفــت درون مای تحلی
خاص گرایــی، عــام کــردن امــر خــاص، عام گرایــی، برابــری جنســیتی و قانون گرایــی مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. هــر 
ــا ترکیــب درون مایه هــاي  ــان ب ــه فرعــی را پوشــش مي دهنــد کــه در پای یــک از درون مایه هــای مذکــور ســه درون مای
ــر  ــا در براب ــه بختیاري ه ــا نشــان داد ک ــم. یافته ه ــی دســت یافتی ــوي نظــری نهای ــه چارچــوب و الگ ــي ب ــي و فرع اصل
ــه اشــاعه  ــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری، ب ــد ت ارزش هــاي توســعه  محور کمتــر مقاومــت مي کننــد و تمایــل دارن
ــه  ــدم نهادین ــر ع ــا بیان گ ــر از یافته ه ــي دیگ ــوند. بخش ــوردار ش ــز برخ ــا نی ــایر فرهنگ ه ــاي س ــه و از مزای آن پرداخت
شــدن قانون گرایــي و برابــري جنســیتي در بیــن قــوم بختیــاري هســتند. نتایــج نهایــي نشــان داد کــه قــوم بختیــاري 
ــا و  ــي از ارزش ه ــه برخ ــل ب ــا توس ــا ب ــت و بختیاری ه ــوردار اس ــی برخ ــعه فرهنگ ــراي توس ــه ب ــاي اولی از ظرفیت ه
ویژگي هــاي فرهنگــي، درصــدد دســتیابي بــه یــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي هســتند، امــا شــرایط مذکــور 
ــه توســعه نیافتگي شهرســتان الیگــودرز شــده  ــک سیاســت  و الگــوي فرهنگــِی بومــي شــده منجــر ب در ســایه عــدم ی

اســت. 
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مقدمه و بیان مسئله
تــا اوایــل قــرن بیســتم، بیشــتر نظریاتــی کــه در خصــوص توســعه ارائــه گردیــده بــر یــک بُعــد مـــسلط 
توســـعه مبتنــی بــوده و بــر عامــل فرهنگــی کمتــر تأکیــد شــده اســت. از اوایــل قــرن بیســتم، مقولــه 
ــوع  ــن ن ــا ای ــت و بعده ــژه اي یاف ــگاه وی ــر)138۴(، جای ــد ماکــس وب ــرادي مانن فرهنــگ در اندیشــه اف
رویکــرد بــه توســعه، در اندیشــه ســایر صاحب نظــران متأثــر از وبــر ماننــد پارســونز)13۷۹(، ایزنـــشتاد 
و متفکـــران مکتـــب نوســـازي مـــورد توجــه قــرار گرفــت. بـــدین ترتیــب بعــد از دهــه 1۹80، یــک 
ــي  ــت و رویکردهای ــاي توســعه صــورت گرف ــگ در برنامه ه ــگاه فرهن ــه جای چرخــش نظــري نســبت ب
کــه بــه فرهنــگ بــه عنــوان مقولــه اي تزئینــی نــگاه مي کردنــد مــورد تعدیــل و بازنگــري قــرار گرفتنــد 
)رادکلیــف، 2006: 50-۴5(. وقتي کــه صحبــت از توســعه فرهنگــي در جوامــع چنــد فرهنگــي و چنــد 
ــه ویژگي هــاي  ــد در برنامه هــاي توســعه و سیاســت گذاري فرهنگــي توجــه ب ــه میــان مي آی قومیتــي ب
ــداف  ــر از اه ــي دیگ ــت. یک ــوردار اس ــژه برخ ــي وی ــوام از اهمیت ــک از اق ــر ی ــي ه ــي و قومیت فرهنگ
برنامه هــاي توســعه در جوامــع چنــد قومیتــي، دســتیابي بــه انســجام و اتحــاد قومــي و اجتماعــي اســت. 
نتایــج مطالعــات صــورت گرفتــه نشــان مي دهــد کــه ایــن مهــم در برنامه هــاي توســعه در ایــران کمتــر 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و غالبــاً منجــر بــه بــروز واگرایــي قومــي در ایــران شــده اند )اشــرف:1383؛ 

ــان:138۹(. ــوران:1388؛ ؛ کاتوزی آبراهامیــان:1383؛ ف
قــوم بختیــاري از جملــه اقــوام ایرانــي هســتند کــه تجــارب تاریخــي و تحــوالت فرهنگــي و سیاســي 
ــي در  ــوالت تاریخ ــوص تح ــکاران )13۹0( در خص ــاري و هم ــد. الهی ــر گذرانده ان ــت س ــژه اي را پش وی
ســاختار اجتماعــي و سیاســي قــوم بختیــاري معتقدنــد کــه ســاختار اجتماعــی سیاســی بختیــاری هــا 
ــدرت در  ــده اســت، ق ــر گردی ــار تغیی ــخ دچ ــول تاری ــوده اســت و در ط ــروی نم ــوی خاصــی پی از الگ
ــود.  ــه هــای مختلفــی تشــکیل شــده ب ــر خــالف جوامــع عشــایری دیگــر از ســطوح و الی ــاری ب بختی
ــه  ــان و ریــش ســفیدان ب اگرچــه در گذشــته خوانیــن در راس ســاختار سیاســی و کالنتــران، کدخدای
ــزی و گســترش پاســگاه های  ــت مرک ــن دول ــدرت گرفت ــا ق ــا ب ــرار داشــتند، ام ــا ق ــد از آنه ــب بع ترتی
ــر  ــار تغیی ــا دچ ــی بختیاری ه ــاختار سیاس ــد و س ــته ش ــن کاس ــدرت خوانی ــج از ق ــه تدری ــی ب نظام
ــه ي  ــد. مقول ــدرت بختیاری هــا جایگاهــی ندارن ــروز خوانیــن در ســاختار ق ــه طــوری کــه ام ــد، ب گردی
توســعه نیافتگي قــوم بختیــاري و پیامدهــاي اقتصــادي، فرهنگــي و سیاســي آن بــه طــور غیر مســتقیم 
ــه آن اشــاره شــده اســت. بــه عنــوان مثــال نتایــج مطالعــه کاظمــي )13۹5(  در مطالعــات مختلفــي ب
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بــا عنــوان تحلیــل جامعه شــناختي واکنــش قــوم بختیــاري بــه ســریال ســرزمین کهــن، کــه بــا روش 
ــوم بختیــاری انجــام شــده اســت، نشــان داد کــه  ــا نخبــگان ق ــه شــیوة مصاحبــة عمیــق ب کیفــي و ب
ــه نمادهــای قومــی، محرومیــت اقتصــادی و  ــر توهیــن ب از نظــر بیشــتر آن هــا، علــت اعتــراض، عالوه   ب
احســاس طــرد اجتماعــی و فرهنگــی در میــان مــردم بختیــاری بــوده اســت. بــرای احتــراز از خشــونت 
ــی را  ــوام کــه ممکــن اســت کل جامعــه را به   ســمت ناآرامــی ببــرد و وحــدت و انســجام مل جمعــی اق
ــک  ــه ی ــا ب ــات آن ه ــا و مطالب ــوام و اقلیت ه ــی اق ــوق تمام ــه حق ــه ب ــد، ضــروری اســت ک ــد کن تهدی
نســبت احتــرام گذاشــته شــود و بــا حــذف تبعیــض و تفــاوت قومــی در همــة زمینه هــا، احســاس تعلــق 

ــه کشــور و برخــورداری از مواهــب آن تقویــت شــود. ب
ــوم  ــی در ق ــی فرهنگ ــعه نیافتگ ــش روي توس ــاي پی ــی چالش ه ــال بررس ــه دنب ــش، ب ــن پژوه در ای
بختیــاری هســتیم. اگــر یکــي از اهــداف توســعه فرهنگــی را، بویــژه در جوامــع چنــد فرهنگــي، فراهــم 
شــدن امــکان رشــد و تعالــی عناصــر قومــي در ابعــاد مــادی و معنــوی آن بدانیــم، آن وقــت ضــرورت 
و اهمیــت شناســایي و تحلیــل چالش هــاي پیــش روي ایــن مقولــه نیــز نمایــان مي شــود. بنابرایــن، در 
ایــن مطالعــه نخســت بــه توصیــف عناصــر و ویژگي هــاي فرهنگــي در بیــن قــوم بختیــاري مي پردازیــم، 
ســپس از طریــق شناســایي فرصت هــا و تهدیدهــاي پیــش روي توســعه فرهنگــي درصــدد ارائــه برخــي 
از شــاخص های توســعه فرهنگــی در قــوم بختیــاری برمي آییــم. هــدف از طــي نمــودن فراینــد مذکــور 
ــه چارچــوب و الگویــي نظــری اســت کــه در خــالل آن، امــکان تحلیــل شــرایط فرهنگــي  دســتیابي ب
حاکــم بــر قــوم بختیــاري و همچنیــن چالش هــای پیــش روی توســعه فرهنگــی در شهرســتان الیگــودرز 

میســر شــود.

پیشینه پژوهش 
ــه ارزیابــی الگوهــای سیاســتگذاري و  ــا اســتفاده از روش فراتحلیــل ب محمــودي و همــکاران )13۹8( ب
ــه  ــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مي دهــد توســعه نامــوزون ب مدیریــت قومــی در ایــران پرداخته ان
ویــژه در بُعــد اقتصــادی و نابرابــری اجتماعــی سیاســی، برخــورد سیاســی و ایدئولوژیــک بــا اقــوام، عــدم 
رعایــت قانــون مربــوط بــه اقــوام، کنتــرل فرهنگــی اقــوام، روش هــای اقتدارگرایانــه، دخالــت بیگانــگان، 
ــر هویــت ملــی بیشــتر از هویــت قومــی از  دســتگاه بوروکراتیــک حکومتــی و تمرکزگرایــی و تأکیــد ب
عوامــل عــدم کامیابــی سیاســت هــای قومــی بودنــد. از ســوی دیگــر تأکیــد بــر اشــتراکات اجتماعــی، 
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ــتفاده از  ــوم، اس ــان و آداب و رس ــه زب ــرام ب ــدرت، احت ــوام در ق ــگاه اق ــوام، جای ــی اق ــارکت سیاس مش
نخبــگان قومــی، بافــت گوناگــون اقــوام ایرانــی و ایجــاد تــوازن و ســازش میــان تعلقــات ملــی و قومــی 
نقــاط قــوت سیاســت های قومــی بــوده و ســعی شــده ایــن الگوهــا بــه گونــه ای سیاســتگذاری و مدیریــت 
شــود کــه در تعــارض بــا انســجام جامعــه ملــی قــرار نگیــرد و بــا پذیــرش تنــوع گروه هــای قومــی بــه 

عنــوان واقعیتــی اجتماعــی، تمامیــت ارضــی حفــظ و همگرایــی و یکپارچگــی ایجــاد شــود.
آسیب شناســي سیاســتگذاري فرهنگــي جمهــوري اســالمي ایــران عنــوان پژوهشــي اســت کــه توســط 
ــدف  ــه ه ــده اســت ک ــوان ش ــش عن ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــام ش ــدي )13۹5( انج ــي و ازغن مقتدائ
سیاســتگذاری فرهنگــی بایســتی معطــوف بــه فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی اســتعداد 
انســانها و اشــاعه خالقیــت و نــوآوری باشــد و طبعــاً چنیــن امــری بــدون مشــارکت مــردم امکان ناپذیــر 
اســت و ایــن خــود در گــرو ارتبــاط متقابــل میــان ملــت و دولــت اســت دولــت زمانــی می توانــد در امــور 
فرهنگــی کارآمــد باشــدکه فضائــی فراهــم آورد تــا در آن شــهروندان احســاس قــدرت کننــد و بایــد وزن 

مســئولیت دولــت بــه نفــع افزایــش نهادهــای غیردولتــی کاهــش یابــد.
امان الهــي بهارونــد، در مقالــه اي بــه بررســي »تغییــر و تحــوالت در لرســتان و پیامدهــاي آن« پرداختــه 
ــه ریشــه یابي مســایل  ــر رهیافــت انسان شناســي اســت و محقــق در آن ب ــه مبتنــي ب ــن مقال اســت. ای
ــه  ــامل س ــه ش ــه ک ــه پرداخت ــن منطق ــوالت در ای ــر و تح ــا تغیی ــاط ب ــتان در ارتب ــکالت لرس و مش
دوره اوضــاع لرســتان پیــش از نوســازي، اقدامــات و برنامه هــاي نوســازي در طــول حکمرانــي سلســله 
ــوذ  ــه نف ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ــد از انقــالب مي باشــد و ب ــوي )135۷-130۴( و دوره بع پهل
تمــدن نویــن غــرب مایــه دگرگونــي در ایــران از جملــه لرســتان شــده اســت. امــا نقــاط مختلــف ایــران 
ــن رهگــذر از  ــرار داشــته و از ای ــر تمــدن غــرب ق ــل گوناگــون به طــور یکنواخــت تحــت  تأثی ــه دالی ب
ــاط دیگــري چــون لرســتان  ــي کــه نق ــد شــده اند در حال ــون بیشــتر بهره من ــوم و فن دســتاوردهاي عل
ــدن  ــوذ تم ــي نف ــد. از طرف ــد کرده ان ــر رش ــه کمت ــده و در نتیج ــروم ش ــي مح ــن فرصت های از چنی
غــرب در ایــران منجــر بــه تشــکیل دولــت نوینــي شــده کــه بــا اســتفاده از نیــروي نظامــي مجهــز بــه 
ســالح هاي غربــي بــه ســرکوبي مخالفــان پرداخــت و پــس از تســلط بــر نقــاط مختلــف ایــران، قــدرت 
را در تهــران متمرکــز کــرد. ایــن رویــداد در زمــان حکمرانــي پهلــوي اول )1320-130۴( اتفــاق افتــاد. 
ــه  ــذر ب ــن رهگ ــد و از ای ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــر م ــتان کمت ــون لرس ــه، بعضــي مناطــق چ در نتیج
ــد. برنامه هــاي نوســازي ناهماهنــگ  ــده درآمدن ــي عقب مان ــه عبارت ــا ب صــورت اســتان هاي محــروم و ی
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در لرســتان، باعــث، تغییــرات ناهماهنــگ در ســاختار سیاســي، اقتصــادي، اجتماعــي و آموزشــي گردیــد 
.)1380 )امان اللهــي، 

امان الهــي بهارونــد )13۷۹( در پژوهشــي دیگــر بــه تحلیــل تاریخــي و جامعه شــناختي توســعه نیافتگي 
مناطــق لُــر نشــین در ایــران پرداختــه اســت. در بخشــي از نتایــچ ایــن پژوهــش چنیــن آمــده اســت       
»آن چــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه، وضعیــت ایــران تغییــر کــرده و بهتریــن راه بــرای پیشــرفت 
ایــن ســرزمین، عــدم تمرکزگرائــی یعنــی افزایــش تصمیم گیــری در اســتانها و تقســیم عادالنــه بودجــه 
ــی را  ــه ضربت ــک برنام ــروم، ی ــتان هاي مح ــت اس ــود وضعی ــا بهب ــت؛ ام ــف اس ــق مختل ــرای مناط ب
می طلبــد کــه بــا دلســوزی هرچــه بیشــتر بــه مرحلــة اجــرا درآیــد؛ در غیــر این صــورت، بایــد انتظــار 
ــی را داشــت« )همــان:21۹(. در بخشــي دیگــر از پژوهــش مذکــور عنــوان شــده کــه  مشــکالت فراوان
»عوامــل نوســازی موجــب یکپارچگــی مــردم ایــران شــده اســت و درنتیجــه، لرهــا هماننــد دیگــر مــردم 
ایــن ســرزمین در همــه امــور مملکــت فعالیــت دارنــد؛ امــا بــا همــه اینهــا بــه علــت کــم توجهــی دولــت 
ــکالت  ــواع مش ــا ان ــق ب ــن مناط ــوردار، ای ــتان های برخ ــا اس ــه ب ــین در مقایس ــای لرنش ــتان ه ــه اس ب
روبــه رو هســتند. بــرای چیــره شــدن بــر مشــکالت چنیــن وضعیــت نامطلوبــی، بایــد اقداماتــی جــدی 
نمــود« )همــان:21۹(. بــه طــور کلــی می تــوان از ایــن تحقیقــات نتیجــه گرفــت کــه نارضایتــی اقــوام 
ــد  ــی و رش ــکالت اجتماع ــترش مش ــی، گس ــات فرهنگ ــرار امکان ــع ناب ــی، توزی ــای اجتماع از نابرابری ه
ــه، تقــدم توســعه اقتصــادی  ــط اجتماعــی و فرهنگــی ناعادالن آگاهی هــای اجتماعــی، شــکل گیری رواب
بــر فرهنگــی کــم توجهــی بــه توســعه فرهنگــی اقــوام در توســعه نیافتگــی فرهنگــی اقــوام مختلــف در 

ایــران نقــش اساســی دارنــد.
.

چارچوب مفهومی پژوهش
تئوری هــای جامعه شناســی، مســائل فرهنگــی و توســعه فرهنگــی را در قالــب دو رهیافــت ســاختار محور 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــت ک ــرادي اس ــه اف ــر)138۴( از جمل ــس وب ــد. ماک ــی می کنن ــور بررس و عاملیت مح
ــگ  ــزاي فرهن ــن اج ــا را مهمتری ــد دارد و ارزش ه ــگ تاکی ــتقالل فرهن ــر اس ــران ب ــت کنش گ اهمی
ــز  ــر نیـ ــد. بســیاري از جامعه شناســان دیگـ ــن مي کنن ــاي کنــش را تعیی ــت و معن ــه جهـ ــد ک می دان
در تحلیــل تحـــوالت اجتماعــي تأکیــد خاصــي بــر ارزش هــا دارنــد. از نظــر آن هــا، یکــي از مهمتریــن 
ــوم  ــعه و مق ــا توس ــو ب ــاي همس ــا و نگرش ه ــا، ارزش ه ــود باوره ــی وج ــی یعن ــعه فرهنگ ــر توس عناص
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ــر، مک کله لنــد و  آن در جامعــه اســت. اساســاً بســیاري از صاحبنظــران علــوم اجتماعــي، همچـــون وب
پارســونز تأکیــد خاصــي بــر نقــش باورها، ارزش ها و نگـرش هـــا، و بـــه طـــور کلــي، نظام هاي فرهنگـــي، 
در تحقـــق توســـعه دارنـــد )بابایــي فــرد، 138۹: 1۹ بــه نقــل از بــودون و بریکــو،1385: 225-22۴(. به 
عقیــده ی وبــر کنــش رفتــاری و انســانی زمانــي مــورد توجــه جامعه شناســي اســت کــه دارای معنــای 
ــار  ــته را منشــاء رفت ــر خواس ــد اگ ــود می آی ــر محــرک بوج ــار انســانی براث ــد. رفت ــی خاصــی باش ذهن

بدانیــم ایــن رفتارهــای  معنــی دار بــه کنــش تبدیــل مــی شــوند )وبــر 138۴،25(.
ــاس  ــر اس ــان را ب ــازي انس ــدل نوس ــک م ــس ی ــازي آلکس اینکل ــب نوس ــردازان مکت ــن نظریه پ در بی
تحقیــق گســترده اي کــه در شــش کشــور در حــال توســعه انجــام داده، رواج داد. وي در ایــن خصــوص 
اعتقــاد دارد کــه، خصوصیــت برجســته ي انســان نویــن کــه عامــل نوســازي اســت، دو جنبــه دارد: یکــي 
ــا  ــا، ارزش ه ــه دیدگاه ه ــري ب ــود و دیگ ــوط مي ش ــط مرب ــه محی ــي ب ــي، یک ــري خارج ــي و دیگ داخل
ــي  ــي او آمادگ ــن ویژگ ــن شــرح اند: اولی ــو بدی ــاي انســان ن ــس ویژگي ه و احساســات او. از نظــر اینکل
او بــراي ابــداع و تغییــر؛ دومیــن ویژگــي انســاني نــو ایــن اســت کــه نــه تنهــا در  بــاره ي موضوعــات و 
مســائل موجــود در محیــط خــود، بلکــه در بــاره ي مســائل و موضوعــات خــارج از ایــن محیــط عقایــدي 
ــو  ــد، آزاد اندیشــانه تر باشــد؛ ســومین ویژگــي، انســاني ن ــر عقای ــري او در براب داشــته باشــد و جهت گی
ــا  ــر م ــد و در نظ ــه باش ــته متوج ــده بیشــتر از گذش ــال و آین ــه ح ــن او ب ــه ذه ــود ک محســوب مي ش
انســاني نوتــر اســت کــه تقســیم زمــان بــه ســاعات ثابــت را بپذیــرد؛ چهــارم، گرایــش بــه برنامه ریــزي 
و ســازمان دادن بــه امــور، بــه عنــوان نوعــي راه و رســم و اداره ي زندگانــي؛ پنجمیــن معیــار، کارآمــدي 
ــد به طــور اساســي بیامــوزد کــه  اســت. انســان مــدرن کســي اســت کــه معتقــد اســت انســان مي توان
بــه جــاي اینکــه تحــت ســلطه ي محیــط باشــد بــراي رســیدن بــه مقاصــد و هدف هــاي خــود بــر محیــط 
مســلط شــود؛ معیــار ششــم موضــوع قابــل محاســبه بــودن اســت. بنــا بــر تعریــف مــا، انســان مــدرن 
کســي اســت کــه بیشــتر بــه قابــل محاســبه  بــودن جهــان خــود معتقــد اســت و عقیــده دارد کــه مــردم 
ــود  ــئولیت هاي خ ــدات و مس ــده ي تعه ــد از عه ــد، مي توانن ــرار دارن ــراف او ق ــه در اط ــاتي ک و مؤسس
ــط  ــون حکمفرماســت و در ضب ــر آن قان ــه ب ــاد دارد ک ــي اعتق ــه جهان ــر، او ب ــارت دیگ ــه عب ــد، ب برآین
)کنتــرل( انســان اســت؛ هفتمیــن ضابطــه، حیثیــت اســت. مــا احســاس مي کنیــم کــه انســان مدرنیتــه 
کســي اســت کــه بــه حیثیــت دیگــران آگاهتــر و بــراي احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران آماده تــر اســت؛ 
هشــتمین معیــار ایــن اســت کــه انســان مــدرن، بــه علــم و تکنولــوژي بیشــتر ایمــان دارد؛ و نهمیــن 
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ویژگــي انســان مــدرن آن اســت کــه بــه عدالــت همگانــي معتقــد اســت؛ بدیــن مفهــوم کــه او معتقــد 
اســت اجــر و پــاداش هــر کســي بایــد بــر اســاس کمکــي کــه مي کنــد داده شــود نــه از ســر هــوي و 

هــوس یــا خصوصیاتــي کــه بــه کمــک او ربطــي نــدارد )اینکلــس:1۹60(.
ــرا  ــت. چ ــده اس ــیار پیچی ــي بس ــت اجتماع ــخیص علی ــي، تش ــام اجتماع ــونز در نظ ــر پارس ــه نظ ب
ــر  ــد و ب ــل مي کنن ــم عم ــا ه ــي ب ــي و دین ــادي، فرهنگ ــي، اقتص ــم از سیاس ــا، اع ــي نهاده ــه تمام ک
ــي  ــي و دین ــاي فرهنگــي، سیاســي، حقوق ــد. او برخــالف نظــر مارکــس، نهاده ــر مي گذارن ــر اث یکدیگ
ــل  ــه نق ــرد،138۹: 18 ب ــي ف ــت )باباب ــي اس ــر بنیان ــه تأثی ــل ب ــا قائ ــراي آن ه ــد و ب ــا نمي دان را روبن
ــز،  ــه غرای ــناختي نظری ــي زیست ش ــاب از تحویل گرای ــراي اجتن ــونز ب ــلي،13۷1: 2۴1(. پارس از توس
مي کوشــد تصویــري جامعه شناســانه از شــخصیت ازائــه دهــد. پارســونز ایــن داعیــه را مطــرح مي کنــد 
کــه در نهایــت ارزش هــا، بــه عنــوان مهم تریــن اجــزاي فرهنــگ هســتند کــه جهــت و معنــاي کنــش 

ــان:18(.  ــد )هم ــن مي کنن را تعیی
ــد و  ــه اثرگــذاري دو ســویه فرهنــگ و کنشــگران معتقدن ــز ب ــد آنتوني گیدن ــي دیگــر مانن نظریه پردازان
ــگاه  ــد. در ن ــي مي پردازن ــاي اجتماع ــل واقعیت ه ــه تحلی ــي ب ــل و دیالکتیک ــدي متقاب ــتر فراین در بس
ــه  ــت ک ــترکي اس ــع مش ــد و ناب ــته از قواع ــه آن دس ــوط ب ــاختار مرب ــوان س ــه عن ــگ ب ــز، فرهن گیدن
ــر اســاس آن هــا دســت  ــه آن هــا مراجعــه مي کننــد و ب ــراي کنــش  ب کنشــگران در زندگــي روزمــره ب
ــگ  ــه فرهن ــي اســت ک ــه قابلیت های ــوط ب ــوان زیســت جهان مرب ــه عن ــگ ب ــد. فرهن ــل مي زنن ــه عم ب
بــراي تعریــف و معنابخشــي و تنظیــم و تغییــر بــه کنشــگران مي دهــد. فرهنــگ در ایــن معنــا مفهومــي 
ــه  ــز:1۹86 ب ــه فرهنــگ واحــدي اســت )گیدن ــق ب ــه متعل ــي ک ــان همــه اعضای اســت منبســط در می
نقــل از اجتهــد نــژاد کاشــاني و اجاللــي، 13۹3: ۴1(. گیدنــز در پــي ایجــاد نظریــه اي اســت کــه رابطــه 
ــد. در  ــح کن ــر مي ســازند، تصری ــر را متأث ــاالً یکدیگ ــه متق ــي و کنشــگراني ک ــاي اجتماع ــان نظام ه می
رابطــه بــا وضعیــت فرهنگ هــای محلــی در رویارویــی بــا فرهنگ عــام جهانــی رونالــد رابرتســون از عــام 
ــی شــدن در  ــم رابرتســون جهان ــه رغ ــد. ب ــی گوی ــام ســخن م شــدن امرخــاص و خــاص  شــدن امرع
درجــه نخســت پدیــده ای فرهنگــی اســت، چــرا کــه بســتری بــرای جهانــی شــدن فرهنگ هــای خــاص 
و بومــی و محلــی شــدن عناصــر فرهنگــی جهانــی را فراهــم میکنــد )بی یــر،1۹۹۴ :28 بــه نقــل از گل 

ــدی،1۴3:1381(. محم
آن چــه کــه در جهان بینــي و نظــام فرهنگــي افــراد مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضــر، یعنــي 
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بختیاری هــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز، ســاري و جــاري اســت مي توانــد متفــاوت از تحلیل هــاي 
موجــود در ادبیــات مــرور شــده باشــد. از ایــن رو، مبنــاي تحلیــل نهایــي در ایــن مطالعــه نــوع خوانــش 
و تفســیر افــراد مــورد مطالعــه از وضعیتــي اســت کــه در آن قــرار گرفته انــد. علي رغــم ایــن، مراجعــه 
ــه  ــد ب ــي مي توان ــات نظــري و تجرب ــي موجــود در ادبی ــم نظــري و تحلیل و اســتفاده مناســب از مفاهی
تقویــت پایه هــاي نظــري در مطالعــات کیفــي کمــک کنــد. برایــن اســاس، بــا مــرور و مراجعــه بــه آرای 
ــونز)13۷۹(،  ــوت پارس ــر)138۴(، تالک ــس وب ــر ماک ــي نظی ــي فرهنگ ــوزه جامعه شناس ــمندان ح اندیش
رونالــد   رابرتســون )13۹3( و آنتونــي گیدنــز )13۷۷( تــالش مي شــود تــا بــه تحلیــل کیفــي و نظــري 
چالش هــاي پیــش روي توســعه  فرهنگــی در بیــن بختیاری هــاي ســاکن در شهرســتان الیگــودرز 

پرداختــه  شــود. 

میدان مورد مطالعه
ــا  ــودرز ب ــتان الیگ ــت. شهرس ــودرز اس ــتان الیگ ــه شهرس ــورد مطالع ــدان م ــر، می ــش حاض در پژوه
مســاحتی 5000 کیلومتــر مربــع در شــرق اســتان لرســتان واقــع شــده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 
13۷53۴ هــزار نفــر اســت و جمعیــت شــهری آن ۹0۷۹۹ نفــر و پنجمیــن شــهر اســتان لرســتان اســت 
ــوم  ــه ق ــه لحــاظ فرهنگــي و قومیتــي ب ــران ،13۹5(. ســاکنین شهرســتان الیگــودرز ب ــار ای )مرکــز آم
بختیــاري تعلــق دارنــد. قــوم بختیــاری، بــه عنــوان پــر جمعیت تریــن جامعــه عشــایری کشــور، یکــی 
ــدرت و  ــاختار و ق ــه س ــود ک ــوب می ش ــر محس ــوم ل ــاخه های ق ــی و از ش ــوام ایران ــن اق از قدیمی تری
ســازمان اجتماعــی تعریــف شــده ای را در ســایر ایالت و عشــایر ایــران دارد )الهیــاری و همــکاران،13۹0(. 
ــا عنــوان ایران شناســي لُرهــا: تحلیــل تاریخي-جامعه شــناختي  امان اللهــي بهارونــد در پژوهــش خــود ب

ــد: ــن مي گوی ــا چنی در خصــوص لُره
ــون آن  ــی و پیرام ــزاران ســال اســت در زاگــرس میان ــی هســتند کــه ه ــی ایران ــا قوم »لُره  
ــاوه و بوشــهر  ــم، گن ــدر دیل ــارس چــون بن ــج ف ــادر خلی ــا از بن ــد. قلمــرو لُره زندگــی می کنن
ــا  ــی لره ــت فعل ــت. هوی ــترده اس ــراق گس ــای ع ــدان و مرزه ــزی، هم ــتان های مرک ــا اس ت
ــی  ــا گفتن ــت ام ــارم هجــری شــکل گرف ــرن چه ــا دارد، در ق ــان آنه ــه بیشــتر ریشــه در زب ک
اســت کــه ریشــه قومــی لُرهــا بــه عیالمیــان، کاســتی ها و هخامنشــیان بــر می گــردد. 
ــی  ــار دگرگون ــازی دچ ــل نوس ــه عوام ــته درنتیج ــه گذش ــت ده ــول هف ــا در ط ــی لُره زندگ
ــا  ــاد آنه ــده اند. اقتص ــین ش ــا شهرنش ــد از لره ــش از 50 درص ــون بی ــم اکن ــت. ه ــده اس ش
ــز  ــا نی ــی آنه ــی اجتماع ــام سیاس ــتایی. نظ ــهری - روس ــاد ش ــت از اقتص ــی اس ــون ترکیب اکن
دگرگــون شــده اســت و اکنــون پایــگاه اجتماعــی افــراد اکتســابی و برپایــه میــزان تحصیــالت، 
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ــا  ــه لُره ــت ک ــده اس ــث ش ــوادآموزی باع ــترش س ــود. گس ــخص می ش ــغل مش ــد و ش درآم
در رشــته های گوناگــون تحصیــل کننــد و اکنــون متخصصــان لُــر در تمــام زمینه هــا 
ــد،13۷۹:21۹(. ــي بهارون ــد« )امان الله ــت دارن ــارج فعالی ــه در خ ــران و چ ــل ای ــه در داخ چ
ــن  ــري چنی ــان لُ ــناختي زب ــي و زبان ش ــه هاي تاریخ ــل ریش ــد در تحلی ــي بهارون ــن امان الله همچنی

مي گویــد:
ــن  ــان پارســی باســتان اســت: راولینســون ای ــری مشــتق از زب ــان ل »آن چــه مســلم اســت، زب
ــه  ــتی دریافت ــاری به درس ــتان و بختی ــه لرس ــفر ب ــش در س ــال پی ــدود 160 س ــت راح واقعی
بــود. ایــن منطقــه، یکــی از مناطــق کهــن جهــان به شــمار مــی رود کــه در طــول چهــل هــزار 
ــده اســت  ســال گذشــته همــواره جوامــع انســانی و فرهنگهــای، مختلفــی را در دلخــود پروران
ــا  ــنگی ت ــنگی و نوس ــنگی، میانه س ــه س ــگ از دیرین ــل فرهن ــف تکام ــل مختل ــاهد مراح و ش
ــه از  ــا ک ــه بررســی پیشــینة لره ــوده اســت. آشــکار اســت ک ــة شهرنشــینی و تمــدن ب مرحل
بازمانــدگان اقــوام گوناگــون چــون عیالمیان،کاســتی ها، پارس هــا و نیــز اقــوام پیــش از 
ــد،کاری  ــود خــط ناشــناخته مانده ان ــت نب ــه عل ــوام ب ــن اق ــز ازآن  رو کــه ای آنهــا هســتند و نی
ــه  ــین از جمل ــق لرنش ــتان در مناط ــار اس ــوی دوم، چه ــان پهل ــود. در زم ــد ب ــوار خواه دش
بویراحمــد  و  و کهگیلویــه  بختیــاری  لرســتان، چهارمحــال  و  لرســتان(،  ایالم)پشــت کوه 
ــوده  ــر ب ــن مناطــق مؤث ــرای ای ــص بودجــه ب ــی در تخصی ــه از جهات ــن واقع تأســیس شــد؛ ای
اســت. ســاختار اجتماعی-سیاســی تــا پیــش از تحــوالت اخیــر، نظــام اجتماعی-سیاســی اغلــب 
ــتان  ــا در پشــت کوه لُرستان)اس ــود؛ ام ــه ای ب ــر خویشــاوندی و به صــورت قبیل ــی ب ــا مبتن لُره
ایــالم( و بختیــاری، دو حکومــت فراقبیلــه ای  برقــرار بــود کــه اولــی حــدود 800 ســال ســابقه 
داشــت و دومــی نیــز در زمــان حکمرانــی ناصــر الدیــن شــاه، قاجــار شــکل گرفتــه بــود. نظــام 
ــوی  ــت پهل ــل حکوم ــا، از اوای ــی آنه ــای زندگ ــر جنبه ه ــون دیگ ــا چ ــی لره اجتماعی-سیاس
بــه ایــن طــرف بــه تدریــج دگرگــون شــده اســت« )امان اللهــي بهارونــد،13۷۹:21۹(.
پوشــش مــردان بختیــاری در شهرســتان الیگــودرز شــامل چوقــا، شــلوار دبیــت،کاله ســیاه و گیــوه ملکی 
می باشــد و پوشــش زنــان شــامل شــلوار، پیراهــن، چــادر، لچــک، روســری و مینــا اســت. از میــان صنایــع 
دســتی در شهرســتان الیگــودرز تولیــد لباس هــای بختیــاری، چوقــا، شــلوار دبیــت لبــاس زنانــه، گلیــم 
بافــی، جاجیــم بافــی قدمــت طوالنــی دارد و مــردم بختیــاری را بــا لبــاس، زبــان و فرهنــگ خــاص خــود 
ــا توجــه بــه ســه شــیوه  می شناســند و لبــاس آنــان از لحــاظ فرهنگــی دارای فلســفه خاصــی اســت. ب
زندگــی شــهری، روســتایی و عشــایری در داخــل کشــور و مهاجــرت تعــدادی از ایــن قــوم بــه خــارج از 
کشــور آمــار دقیقــی در مــورد جمعیــت آنهــا در دســت نیســت وکمتــر اســتانی از کشــور را ســراغ داریــم 

کــه جمعیتــی از قــوم بختیــاری در آن ســاکن نباشــد.
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روش شناسي پژوهش
روش شناســی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش تحقیــق کیفــی اســت. در ایــن مطالعــه داده هــا بــا اســتفاده 
از تکنیک هــاي مشــاهده ی مشــارکتی، مشــاهده ی میدانــی و فنــون مصاحبــه عمیــق گــردآوری 
ــه منظــور تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد. تحلیــل  شــده اند. همچنیــن از تکنیــک تحلیــل چارچــوب ب
ــل داده هــای کیفــی اســت کــه دارای انعطــاف  ــورد اســتفاده در تحلی چارچــوب یکــی از شــیوه های م
ــا  ــع آوری داده ی ــام جم ــه ی اتم ــیوه در دو مرحل ــن ش ــوان از ای ــه می ت ــه اي ک ــه گون ــت. ب ــادی اس زی
حیــن جمــع آوری  داده هــا اســتفاده کــرد. در پژوهــش حاضــر، تحلیــل داده هــا طــی فراینــد جمــع آوری 
ــه  ــر روش تحلیــل چارچــوب، ب ــر اســاس رویکــرد سلســله مراتبــی حاکــم ب داده هــا صــورت گرفــت. ب
ــود.  ــه مي ش ــات پرداخت ــدی و طبق ــای کلی ــر اســاس درون مایه ه ــا ب ــازماندهی داده ه ــدی و س طبقه بن
ــه دلیــل وضــوح و شــفافیت مراحــل انجــام تحقیــق انعطاف پذیــری و ســهولت کاربــرد  ایــن رویکــرد ب
ــاس  ــکاران:200۴(. براس ــر  و هم ــت )اسپنس ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــات کیف ــه مطالع ــورد توج ــیار م بس
تکنیــک تحلیــل چارچــوب، پژوهشــگر اطالعــات را طبقه بنــدی و ســازماندهی مي کنــد و داده هــا را بــر 
ــن روش دارای  ــل داده در ای ــد. مراحــل تحلی ــل مي کن ــدی تفســیر و تحلی ــای کلی اســاس درون مایه ه
ــه ســازی و  ــک چارچــوب موضوعــی، جدول بنــدی، نمای ــن شناســایی ی ــه ی آشناســازی، ف پنــج مرحل

ترکیــب داده هــا اســت )علــوی مجــد و همــکاران،13۹2: -۴۴-۴5(.
ــه پیــروي از ماهیــت هستی شناســی و فلســفی پژوهش هــای کیفــی، در پژوهش هــای کیفــی بحــث   ب
ــه  ــن رو، ب ــا آمــاري یافته هــا مــد نظــر اســت. از ای ــي و ی ــر از موضــوع تعمیــم میدان ــري بیش ت باورپذی
منظــور ارتقــاء اعتبــار و باورپذیــري یافته هــا از روش مــورد نظــر فلیــک یعنــی باورپذیرکــردن گزینشــی 
ــا  اســتفاده شــده اســت )فلیــک،1۴0:138۷(. منظــور وی از اصطــالح مذکــور مســتدل کــردن متــن ب
ــورد نظــر  ــي نمــودن تکنیــک م ــا عملیات ــن ب ــر اســت. همچنی ــول و باورپذی ــل قب ــی قاب ــل قول های نق
گوبــا و لینکلــن  )1۹81(، یعنــي تکنیــک اعتبــار پاســخگو و یــا کنتــرل توســط اعضــاء تــالش کردیــم از 
صحــت و دقــت داده هــا اطمینــان حاصــل کنیــم. بدیــن صــورت کــه جهــت حصــول اطمینــان از اعتبــار 
ــرای آن مخاطــب قرائــت  ــه طــور مــداوم بعــد از پاســخگویی مخاطبــان، مجــدداً پاســخ را ب یافته هــا ب
می شــد و از پاســخگو ســؤال مي شــد کــه آیــا منظــور شــما همیــن بــود کــه مــن بــرای شــما قرائــت 
ــت  ــا رعای ــر آن، ب ــه مي شــد. عــالوه ب ــه پاســخ ها اضاف ــرد ب ــان می ک ــد را بی ــی جدی ــر مطلب شــد و اگ
مالحظــات اخالقــي و فرهنگــي در هنــگام مصاحبــه و کســب اجــازه، صــداي مصاحبه شــونده ها ضبــط 
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ــده،  ــاده   ش ــاي پی ــه فایل ه ــتمر ب ــه مس ــی و مراجع ــای صوت ــرر فایل ه ــوش دادن مک ــا گ ــد و ب مي ش
تــالش شــد تــا دســتیابی بــه حصــول اطمینــان از دقیــق و گویــا بــودن جواب هــا میســر شــود.

ــات  ــرد. در مطالع ــرآورد ک ــل ب ــوان از قب ــه را نمی ت ــم نمون ــي حج ــات کیف ــول در مطالع ــور معم بط
ــه مرحلــه تکــرار داده و اظهارنظــر گوینــدگان  ــا رســیدن ب ــا افــراد مــورد مطالعــه ت کیفــي مصاحبــه ب
پیــدا خواهــد کــرد. در ایــن پژوهــش بــا 30 نفــر از مطلعیــن بومــي و همپنیــن نخبــگان قــوم بختیــاري 
در حوزه هــاي علمــي و اجرایــي مصاحبــه عمیــق بــه عمــل آمــد. لــذا جهــت اطمینــان از عــدم ظهــور 
ــیدیم کار  ــدی نرس ــه داده جدی ــون ب ــم و چ ــه دادی ــر ادام ــا 38 نف ــه را ت ــد، مصاحب ــاي جدی داده ه
ــتند.  ــر هس ــش 38 نف ــن پژوه ــده در ای ــارکت کنن ــراد مش ــن اف ــم. بنابری ــف نمودی ــه را متوق مصاحب
افــراد مــورد مطالعــه عبارتنــد از 15 نفــر از اســاتید دانشــگاه در رشــته هــای مختلــف جامعه شناســی، 
تاریــخ، روانشناســی، جغرافیــا، مدیریــت شــهری کــه دارای مــدرک دکتــری بودنــد. 2 نفــر از نماینــدگان 
مجلــس، یکــی بــا مــدرک دکتــری و دیگــری بــا مــدرک کارشناســی ارشــد و 3 نفــر از مدیــران حــوزه ي 
ــا 10نفــر از  ــداری. همچنیــن ب مدیریــت شــهری، اداره ی تبلیغــات، فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و فرمان
بــزرگان ایــل دو نفــر از قــوم ذلقــی، دو نفــر از قــوم بســاک، یــک نفــر از قــوم آســترکی، یــک نفــر از قــوم 
موگویــی یــک نفــر از قــوم عبــد الونــد، یــک نفــر از قــوم حاجــی ونــد، یــک نفــر از قــوم محمــود صالــح 
و یــک نفرهــم از قــوم عیســوند مصاحبــه بعمــل آمــد. کلیــه مــورد مطالعــه بــه بختیاري هــای ســاکن 

ــه گویــش بختیــاری صحبــت می کننــد. در شهرســتان الیگــودرز تعلــق داشــتند کــه ب

یافته های پژوهش
 فراینــد تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل چارچــوب، کــه دارای پنــج مرحلــه اســت، صــورت 
گرفتــه اســت. مراحــل مذکــور عبارتنــد از آشــنا شــدن بــا داده هــا، شناســایی و تدویــن یــک چارچــوب 
ــن  ــده و تدوی ــتخراج  ش ــای اس ــی درون مایه ه ــص نهای ــدی و تلخی ــازی، جدول بن ــی، نمایه س موضوع
ــه در تکنیــک  ــی. آن چــه کــه در ادامــه مي آینــد براینــد انجــام مراحــل پنج گان ــه نهای چارچــوب نظری

تحلیــل چارچــوب اســت. 
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جدول1: آشنایی با داده ها )خالصه ی مرحله اول و دوم(
با توجه به اینکه شما خودتان از قوم بختیاری می باشید، به چه کسانی یا افرادی بختیاری گفته می شود و اصوالَ بختیاری ها  از نظر 

موقعیت جغرافیایی در کجای ایران قرار دارند، و جمعیت آنها چقدر می باشد ؟

بختیاری ها یک شاخه از قوم لر و یکی از 
اصیل ترین اقوام ایرانی است و دارای آداب 
و رسوم و زبان و فرهنگ لباس و موسیقی 
خاص خود هستند )هویت شناسی قوم 

بختیاری(.

جمعیت قوم بختیاری حدود 8 میلیون نفر 
است که بزرگترین ایل ایران وجهان شناخته 

شده است )شناخت قوم بختیاری(.

بختیاری ها اکثرا در مناطق زاگرس و به طور 
کلی در اکثر استان ها پراکنده شده اند اما 
تراکم جمعیتی آنها در غرب و جنوب غربی 

ایران می باشد )پراکندگی جمعیتی(.

 از نظر شما مهم ترین شاخص ها ویژگی های فرهنگی قوم بختیاری چه مواردی هستند؟ منظور آن است که چه ویژگی هایی از قوم بختیاری
را می توان به عنوان شاخص های فرهنگی قوم بختیاری نام برد؟

ساختار قومی و وحدت ایلی، شجره نامه 
و هویت قومی غیرت ملی و وطن پرستی، 

دشمن شناسی، احترام  به ارزش ها، 
اتحاد های قومی، شخصیت های فرهنگی 
و اسطوره ای، هم دلی و هم زبانی، اعتقاد و 
احترام به اشخاص مذهبی، امامان سادات، 

باعث تقویت توسعه فرهنگی میشود )احترام  
به سلسه مراتب و احترام به بزرگان قوم(.

 میتوان گفت که گویش و زبان، موسیقی، 
لباس، آداب و رسوم، ضرب المثل ها، 
گاگریوه،  مراسمات شادی و شیون،  

هیجارها، گردهمایی ها، جشن بلوط  ارتباط 
با سایر اقوام، شاهنامه خوانی، همیاری و 

تعاون، عفو و گذشت، اخالق مداری باعث 
معرفی و تعامالت فرهنگی قوم بختیاری 

میشود )تالش برای معرفی فرهنگ سنتی و 
خاص قوم بختیاری(.

آثار باستانی،  شیر سنگی، آرامستان ها 
و مراسمات خاص، محیط زیست، 

موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی، کوچ، 
جذب گردشگر و معرفی فرهنگ این 

قوم به سایر مناطق و کشورهای مختلف 
میباشد)تالش برای معرفی المان های 

بختیاری(.

 از نظر شما در قوم بختیاری چه پتانسیل ها و ظرفیت هایی وجود دارند که می توانند به توسعه فرهنگی قوم بختیاری کمک کنند؟ لطفاً
 چند مورد را به ترتیب اهمیت و اولویت ذکر کنید؟ به نظر شما چرا این موارد مهم هستند و می توانند در توسعه فرهنگی قوم بختیاری

نقش آفرینی داشته باشند؟

ادبیات ایلی، شاهنامه  خوانی، اندیشه پردازی  
شخصیت های اسطوره ای و فرهنگی،  

هنرمندان ، تعامالت فرهنگی، امانت داری، 
نمادسازی،مشاهیربختیاری،پیشینه فرهنگی 

قوم،ظرفیت های انسانی و اجتماعی،  
پیشینه تاریخی، اسناد و مدارک، کتب، 
سازگاری فرهنگی، سلسله مراتب قومی، 

وحدت ساختاری و ایلی، تولیدات فرهنگی، 
حل مسایل  ومشکالت  اجتماعی، هم گرایی 

وسازگاری فرهنگی، هم دلی )تعامالت 
فرهنگی(.

گردشگری، توریسم، محیط زیست، بوم 
گردی،  محیط زیست، مکان های سیاحتی 
و زیارتی، آشتی با طبیعت،  آثار باستانی، 

صنایع دستی، موسقی  زبان،  اشعار 
بختیاری، لباس، شیوه ی زندگی، مراسمات، 

تعامالت فرهنگی، ارتباط با سایر اقوام، 
مبادالت و اشاعه فرهنگی )اشاعه فرهنگی(.

چون فرهنگ بختیاری  براساس این 
شاخص ها شکل وتبلور یافته و ساخته و 

پرداخته شده اند و در معرفی و توسعه این 
فرهنگ نقش اساسی و محوری  دارند در 
واقع چراغ راهنما و بستر هدایت توسعه 
فرهنگی قوم بختیاری می باشند واین 

شاخص ها خود به خود براساس ارزش ها و 
هنجا رهای اجتماعی در افراد قوم درونی 

می شوند و جامعه پذیری افراد بر اساس آنها 
شکل می گیرد و قوم بختیاری هویتشان 

براساس این شاخص ها شکل گرفته ومعرفی 
می شوند )نقش فرهنگ بختیاری(. 

با توجه به تعریف فرهنگ و نقش و اهمیت آن توسعه ی فرهنگی را  از دیدگاه قوم بختیاری چگونه است؟

 توسعه فرهنگی یعنی آنچه را که داریم 
نظیر آداب ورسوم داشته ها توانمندی ها   
میراث فرهنگی محیط زندگی ویافته ها  

موسیقی، زبان هویت، اصالت، ضمن  اعتقاد 
به انها پتانسیل های فرهنگی این قوم را به 
نسل موجود وآینده که ضمن ثبات در برابر 
تغییرات فرهنگی با توجه به ابعاد توسعه 

فرهنگی پویایی خود را هم داشته باشد آنها 
را به مردم معرفی کنیم )پویایی فرهنگی(.

من آداب و رسوم قوم بختیاری از سایر اقوام 
متمایز میدانم و باید آداب رسوم بختباری 

را در زندگی خود بکار ببریم. حتی میتوانیم 
ازطریق فضای مجازی جهت شناخت 

فرهنگ دیگر اقوام و معرفی این قوم استفاده 
کرد. )تالش برای شناخت فرهنگ های 

دیگر اقوام(

ما باید برای توسعه فرهنگی قوم بختیاری از 
تجارب اقوام دیگر بهره ببریم. )تالش برای 

ارتقا توسعه فرهنگی قوم بختیاری(

شاخص های برجسته و خوب توسعه ی فرهنگی کدام اند و چگونه می توانیم  این شاخص ها را  به سایر اقوام ایرانی و جهان معرفی بکنیم.؟
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 بازی های محلی  و برگزاری رسوم و آداب 
محلی  قوم بختیاری مثل جشنواره بلوط 
و هیجار و این قبیله مراسمات و اسطوره 
های این قوم و موسیقی غنی این قوم را 
بتوانیم در شبکه های ملی و بین المللی 
نشان بدهیم )تالش برای تروج فرهنگ 

خاص بختیاری(.

 باید تالش کنیم آثار معماری و باستانی 
مانند شیر سنگی که خاص قوم بختیاری 

است و طبیعت فوق العاده این منطقه  را به 
دنیا در معرض نمایش قرار بدهیم  )تالش 
برای معرفی کردن ویژگی های خاص قوم 

بختیاری(.

 به نظرم باید از صنایع دستی قوم مانند 
لچک و گیوه ملکی  و چوغا و شلوار دبیت، 
شلوار قری پرچین  را تولید کرد و بازاریابی 
شود تا این لباس و صنایع بتوانند در بازار 
های دنیا و ایران و در تیم های ورزشی و 

فرهنگی و هنری استفاده کرد )تالش برای 
دستیابی به بازار از طریق شاخص های 

خاص قوم بختیاری(.

موانع و مشکالت توسعه ی فرهنگی را که در حال حاضر در این قوم مشاهده می کنید کدام اند؟

به نظرم بی تفاوتی مردم و عدم سرمایه 
گذاری آن ها در حوزه فرهنگی و مهیا 
نبود زیر ساخت ها در این مناطق عدم 

پاسخگویی به نیاز های فرهنگی مخاطبین از 
طریق رسانه ها  )نبود الگوی فرهنگی(.  

در اختیار نداشتن رسانه محلی و جایگاه 
نداشتن در بدنه صدا و سیما و عدم تولید  
سریال به زبان بختیاری و حتی عدم تولید 

سریال یا فیلم در مورد اسطوره های این قوم  
دردناک هست )موانع توسعه فرهنگی(.

نبود شبکه های دیجتالی کامل و نبود 
تولیدات کتاب و مجالت و نشریات و ایده 

فرهنگی با محوریت فرهنگ بختیاری که بی 
تفاوتی افراد حوزه فرهنگ نسبت به توسعه 
فرهنگی اقوام میباشد )عدم توجه دست اندر 

کاران حوزه فرهنگی(.

چرایی و چگونگی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی فرهنگی را در قوم بختیاری در چه عواملی می دانید؟

برای رسیدن به 
توسعه فرهنگی زنان 
همانند مردان باید 
مشارکت داشته 
باشند و زنان هم 

باید همانند مردان از 
لحاظ مهارت شغل و 
درآمد آنها را توانمند 

سازیم )برابری 
جنسیتی(.

برای توسعه فرهنگی همانطور که 
در آموزش برای پسران در همه 
مقاطع شرایط را فراهم میسازیم 
برای دختران هم فراهم سازیم 

)جنسیت و توسعه(.

زنان در معرفی فرهنگ 
بختیاری در تولیدات 
فرهنگی مانند لباس و 

صنایع دستی و آداب ورسوم 
نقش اساسی دارند و باید به 
آنها اجازه ورود داد )تالش 
برای حضور زنان در ترویج 

فرهنگ قوم(.

 در توسعه فرهنگی نقش زنان را همانند
 نقش مردان ببینیم و کار آنها را در زمینه
 توسعه فرهنگی قوم از حاشیه خارج و پر

.)رنگ نماییم  )نقش زنان در توسعه

اگر در حوزه ی فرهنگی و توسعه ی فرهنگی در اقوام  و یا کشور، مسئولیتی داشته باشید، در این مورد چه اقداماتی انجام می دهید؟

به همه ی اقوام و فرهنگ آنها احترام 
می گذارم و  برای تقویت هم افزایی فرهنگی 

و سازگاری فرهنگی در اقوام، احترام به 
بزرگان اقوام، فرهنگ آداب و رسوم  و به 

تصویر کشیدن توانمندی ها ی فرهنگی قوم  
تالش میکنم  )تالش برای عمومی کردن 

فرهنگ(

برگزاری همایش های مختلف با مشارکت 
حضوری اقوام در هر استان به منظور معرفی 

توانمندی های فرهنگی هر قوم )ترویج 
فرهنگ بختیاری(.

افزایش اعتبارات حوزه ی فرهنگی و تقویت 
زیر ساخت های آنها، مشارکت مردم  جهت 
سرمایه گذاری در حوزه ی فرهنگی  با توجه 
به ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی آنها 

)سرمایه گذاری فرهنگی(.

اگر مطلب، نکته یا سوالی به ذهنتان می رسد که این جانب از شما نپرسیده ام  و آن را مهم و ضروری می دانید بیان کنید ؟

در صورت داشتن قدرت در سازمان های 
فرهنگی کشور اولویت را به اقوام و 

وابستگان خود نمیدادم بلکه به افراد توانمند 
این وظیفه را میسپردم )عدم اجرای قانون(.

حق و حقوق همه ی اقوام یکی باید باشد 
و حق و حقوق همه ی اقوام باید یکسان و 
متعادل در نظر گرفته شود )تالش برای 

اجرای قانون( .

منافع قوم و قبیله خود را بر دیگر اقوام و 
قومیت ها و مصالح کشور ترجیح نمیدادم 
بلکه منافع ملی اولویت ما میباشد )احترام 

به قانون(. 
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شکل1: نمایه سازی )مرحله سوم(   
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جدول 2: تلخیص و جدول بندی درون مایه های استخراج شده از داده های کیفی )مرحله چهارم(
درون مایه اصلی: کثرت گرایی فرهنگیدرون مایه ها

درون مایه فرعی: تعامالت فرهنگی

برای اینکه فرهنگ بختیاری را توسعه بدهیم باید با اقوامی نقل قول ها
که منطقه بختیاری یا بختیاری هایی که در شهرهای دیگر 
زندگی می کنند تعامل داشته باشیم و فرهنگ خود را به 
آنان معرفی کنیم )مرد50 ساله، متاهل، مدرس دانشگاه(.

دوست دارم در برنامه های فرهنگی بختیاری که اجرا 
میشود به نوعی به اقوام دیگر هم معرفی شوند )زن، 35 

ساله، متاهل، روانشناس(.

درون مایه فرعی: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگیدرون مایه

اگر ثروتی داشته باشم آن را در حوزه گسترش فرهنگ نقل قول ها
بختیاری هزینه میکردم زیرا هیچ قومی برای قوم دیگری 

هزینه نمی کند )مرد ۴0 ساله، متاهل، جامعه شناس (

اگر دارای مسئولیت بودم در زمینه توسعه اولویت را به 
توسعه فرهنگی  می دادم  چون بستر سایر ابعاد توسعه 

است )مرد 52 ساله، متاهل مدیریت شهری(.

درون مایه اصلی: مصرف رسانهدرون مایه

درون مایه فرعی: تلویزیون داخلی و خارجی

آرزو دارم فرهنگ بختیاری توسط افرادتوانمند قوم از طریق  نقل قول ها
رسانه ها  با گویش و پوشش بختیاری به نسل جدید و 

بین نسلی  انتقال داده شود )زن 36 ساله، اقتصاد(.

نبود شبکه تلویزیونی و رسانه های مهم در مورد قوم 
بختیاری باعث شده فرهنگ این قوم به درستی معرفی 

نشود )مرد 55 ساله، متاهل عمران(.

درون مایه: شبکه های اجتماعی مجازی

من در طول روز از فضای مجازی مانند اینستاگرام، واتساپ نقل قول ها
وتلگرام استفاده می کنم ولی نبود و تولید برنامه های  

فرهنگی در مورد قوم بختیاری کامال احساس می شود )مرد 
30 ساله، مجرد خدمات اینترنتی(.

ارزو دارم در برنامه های رادیو فرهنگ موسیقی بختیاری  
همانند اسطورهی ایل مسعود بختیاری پخش شود         

)مرد، 25 ساله، مجری برنامه سنتی(.

درون مایه اصلی: برابر جنسیتیدرون مایه

درون مایه فرعی: توانمندسازی زنان

دوست دارم در مکان هایی که جلسات هم اندیشی در مورد نقل قول ها
قوم بختیاری برگزار میشود زنان نیز مشارکت داشته باشند  

)زن، 28 ساله، معلم(.

زنان در معرفی فرهنگ بختیاری، لباس، صنایع دستی، 
مراسمات نقش انکار ناپذری دارند )مرد، ۴8 ساله، 

جغرافیای شهری(.

درون مایه فرعی: زنان و توسعهدرون مایه

باید برای توسعه فرهنگی و تولید برنامه های فرهنگی نقل قول ها
همانند مردان شرایط را برای حضور زنان در عرصه های 

مختلف فرهنگی فراهم آوریم ومورد حمایت قرار دهیم )زن 
2۷ ساله، روانشناس(.

باید زنان از حق و حقوق فرهنگی و اجتماعی خود آگاهی 
یابند )مرد،32 ساله، معلم(.

درون مایه اصلی: عام گراییدرون مایه

درون مایه فرعی: سازگاری فرهنگی

فرهنگ ما به فرهنگ عامه ی کشور وابسته است فرهنگ نقل قول ها
عمومی برای من مهم هست و در کنار فرهنگ عام کشور 
باید فرهنگ قوم بختیاری را توسعه دهیم )مرد، 25ساله، 

مجرد، معلم(.

در توسعه فرهنگی باید همسو و هماهنگ عمل کنیم و 
با فرهنگ اقوام دیگر همزیستی داشته باشیم )زن ،۴1 

ساله، متاهل، مدرس دانشگاه(.
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درون مایه فرعی: بسط عام گراییدرون مایه

اگر فرهنگ قوم را با فرهنگ عامه پیگیری کنیم تعادل نقل قول ها
فرهنگی و اجتماعی گسترش می یابد )مرد 58 ساله، متاهل، 

جامعه شناس(.

در مسایل فرهنگی باید همه افراد جامعه را با یک چشم 
نگاه کنیم )مرد،33 ساله، متاهل، ارشاد اسالمی(.

درون مایه فرعی: وحدت فرهنگیدرون مایه

دوست دارم که تیم های ورزشی که در سطح یک کشور نقل قول ها
حضور دارند با نمادی از لباس بختیاری در بازی ها حضور 
پیدا کنند ولوگوسازی لباس بختیاری بر روی لباس آنها 

درج بشود )زن،23ساله، مجرد، تربیت بدنی(.

چوغا و گیوه و دبیت و لباس خاص زنانه قوم بختیاری 
را تولید و به فروش در سطح بین المللی و ملی برسانیم، 

واقعا طراحی این لباس ها بصورت خاص است و قابل 
برندسازی می باشد )مرد 52 ساله، متاهل،کارمند(.

درون مایه فرعی: صنایع دستیدرون مایه

جاجیم های در این منطقه بافته میشود دارای طراحی نقل قول ها
خاصی است که تمام طرح های آن برگرفته از طبیعت 

است که چشم هر بیننده ای را خیره خود میکند چه بهتر 
است از این پتانسیل نیز بهره ببریم )مرد 61 ساله، متاهل، 

بزرگان قوم(

کاله بختیاری و چوغا و نمد و قالی که خاص قوم هستند 
را تولید کنیم و بازاریابی کنیم تا سهمی از بازار را نیز 
داشته باشم و هم سهم فرهنگی در ترویج این برند ها 

داشته باشیم )مرد۴۷ ساله، متاهل، هنرمند(.

درون مایه فرعی: آثار باستانیدرون مایه

قبرستان های تاریخی این قوم مانند شیر سنگی یا برد شیر نقل قول ها
که بر روی قبر بزرگان قوم بختیاری و معرف شخصیت آنها 
در طول دوره زندگی است را میتوانیم از طریق روش های 
مختلف در مقابل چشم مخاطبان قرار دهیم )مرد 55 ساله 

متاهل، ریش سفید(.

قلعه های تاریخی و باغ های تاریخی، اسیاب های 
تاریخی،آتشکده های تاریخی و غارهای تاریخی ما کامال 
در هیاهوی تبلیغات مغفول مانده اند و معرفی نشده اند 

)مرد 28 ساله، متاهل، مهندس عمران(.

درون مایه اصلی: قانون گراییدرون مایه

درون مایه فرعی: هویت قانون گرا

تا جایی که امکان دارد قانون را رعایت میکنم ولی بعضی نقل قول ها
مواقع نمیشه به صورت قانونی رفتار کنیم )مرد، 28 ساله، 

متاهل، آزاد(.

سعی میکنم همیشه  قانون را رعایت کنم در حقیقت 
قانون اصل زندگی من است )مرد ۴3 ساله، متاهل، 

دکتر(.

درون مایه اصلی: اختالفات قومیدرون مایه

هنگامی که اختالفی صورت بگیرد سعی میکنم ابتدا برای نقل قول ها
حل مشکل تالش کنم ولی اگر مشکلی پیش بیاید و از 

فامیل خود دفاع میکنم )مرد 36 ساله، متاهل، آزاد(

معموال اختالفات قومی خیلی کم به قانون میرسد و 
کدخدایان و بزرگان با کدخدامنشی این مشکالت را حل 

میکنند )مرد ۴۷ ساله، متاهل، حقوق(.

درون مایه اصلی: قانون مندیدرون مایه

در هر اداره یا جایی بروم حق و حقوق مردم را رعایت نقل قول ها
میکنم و حق کسی حتی در یک صف را هدر نمیدهم ولی 
در مقابلش کسی هم اجازه نمیدم که حقم را ضایع کند 

)مرد 55 ساله، متاهل، آزاد(

در انجام کارهای فرهنگی کارایی و قانونمداری و تخصص 
افراد را مهم میدانم )مرد51 سال، متاهل، اجرایی(
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شکل 2: تدوین چارچوب نظری )مرحله پنجم(

جمع بندی و نتیجه گیری
ــودرز  ــاری در الیگ ــوم بختی ــه، ق ــورد مطالع ــه ی م ــه در جامع ــد ک ــر آن بودن ــای پژوهــش بیانگ یافته ه
افــراد بــه شــیوه آگاهانــه شــرایط توســعه فرهنگــی قــوم خــود را می ســنجند و بــر اســاس فرصت هــا، 
ــن رابطــه  ــد. در همی ــه ســواالت مطــرح شــده برمی آمدن ــی در پاســخگویی ب و محدودیت هــای احتمال
ــه طــوری  ــود. ب ــی ب ــده از داده هــای میدان ــی نســبی فرهنگــی یکــی از درون مایه هــای برآم کثرت گرای
ــرای توســعه فرهنگــی تــالش و فعالیــت بیشــتری انجــام دهنــد. افــراد  کــه افــراد ترجیــح می دادنــد ب
ــق تعامــالت و همزیســتی و ســازگاری فرهنگــی اســت کــه  ــد کــه از طری مــورد مطالعــه معتقــد بودن
می توانیــم بــا افــرادی کــه در شــهرهای دیگــر یــا در مکان هایــی کــه زندگــی می کننــد تعامــل داشــته 
و فرهنــگ خــود را معرفــی و بــه توســعه آن امیــدوار شــویم. در کنــار شــرایط جهانــی و پیچیدگی هــای 
فرهنگــی حاکــم بــر نظــام جهــان کنونــی تغییــر نگــرش افــراد جامعــه دربــاره توســعه فرهنگــی اقــوام 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــی و جهان ــی، مل ــا نظــام فرهنگــی محل ــا ب ــل آنه ــاط و تعام ارتب
همچنیــن یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه  فراینــد جامعه پذیــری در جامعــه مــورد مطالعــه 
ــا ضمــن حفــظ  ــا رفتــار و گفتــار و عملکــرد خــود تــالش می کننــد ت ــراد ب ــه ای اســت کــه اف ــه گون ب
فرهنــگ بختیــاری در آینــده  بــه توســعه آن هــم دســت یابنــد. در ســایه شــکل گیری چنیــن شــرایطی 
اســت کــه کثرت گرایــی نســبی فرهنگــی در جامعــه مــورد مطالعــه شــکل گرفتــه اســت و می تــوان از 
بسترمندشــدن نســبی توســعه فرهنگــی در بیــن مــردم بختیــاری ســاکن در شهرســتان الیگــودرز ســخن 
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ــه  گفــت. غالــب مشــارکت کنندگان معتقــد بودنــد کــه امــروزه دولت هــا و بخــش خصوصــی تمایلــی ب
ــا  ــد و ب ــوام ندارن ــی اق ــر فرهنگ ــود در عناص ــای موج ــردن ظرفیت  ه ــق ک ــرای محق ــرمایه گذاری ب س
اولویت دهــی بــه اقتصــاد در برابــر فرهنــگ، بویــژه در مناطــق کــم برخــوردار، زمینه هــای شــکل گیری 
یــک سیاســگذاری بومــی شــده کــه متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و اقتصــادی اقــوام باشــد فراهم نشــده 
ــتگذاران  ــا و سیاس ــا دولت ه ــه گوی ــد ک ــاره می کردن ــداوم اش ــور م ــه به ط ــورد مطالع ــراد م ــت. اف اس
ــه ایــن  ــد. اگــر چــه کــه آن هــا ب ــرای گســترش توســعه فرهنگــی اقــوام و قومیت هــا ندارن برنامــه ای ب
موضــوع نیــز اشــاره می کردنــد کــه ضــروری اســت تــا نخبــگان فرهنگــی و اقتصــادی فعــال در اقــوام 
مختلــف مشــارکت و فعالیــت کننــد، چراکــه هیــچ قومــی بــرای حفــظ، پویایــی و توانمنــدی و توســعه 
ــا مشــارکت های  فرهنگــی قــوم دیگــر هزینــه نمی کنــد و ایــن مســیری اســت کــه بایــد شــالوده آن ب
ــردم از  ــتقبال م ــش و اس ــه گرای ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــود. یافته ه ــزی ش ــی پی ری ــی و محل مردم
توســعه فرهنگــی خــود منجــر بــه هدفمندشــدن فعالیت هــای آن هــا نســبت بــه توســعه فرهنگــی قــوم 
ــای  ــا و محدودیت ه ــر چالش ه ــا پشــتوانه یکدیگ ــه ب ــد ک ــدوار بودن ــا امی ــاری شــده اســت. آن ه بختی
فرهنگــی قــوم خــود را پشــت ســر می گذارنــد ولــی در کنــار آن بــه ضــرورت حمایت هــای دولتــی نیــز 
ــاره ی شــیوه های توســعه فرهنگــی یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن هســتند کــه  ــد. درب اشــاره می کردن
ــا اقــوام و فرهنگی هــای مختلــف  ــراز تمایــل می کردنــد کــه از طریــق تعامــل ب افــراد مــورد مطالعــه اب
زمینــه اشــاعه عناصــر فرهنگــی موجــود در قــوم بختیــاری را از قبیــل گویــش و پوشــش فراهــم کننــد و 
از فرهنــگ خــود حمایــت  کننــد. تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی ناشــی از نظــام جهانــی و عصــر اطالعــات 
ــی و  ــگ  بوم ــد فرهن ــیوه های بازتولی ــی در ش ــگران بوم ــی کنش ــه بازاندیش ــر ب ــران منج ــه ای در جامع
ــد  ــد رونال ــمندانی مانن ــت. اندیش ــده اس ــی ش ــای فرامحل ــاس رویکرده ــای آن براس ــرای ارتق ــالش ب ت
ــد. بدســت آمــدن  ــاد می کنن ــام کــردن امــر خــاص ی ــوان ع ــی تحــت عن رابرتســون از چنیــن تغییرات
ــه  ــن مطالع ــی )13۹5؛ 13۹8( و همچنی ــات عبداله ــای مطالع ــا یافته ه ــوی ب ــی همس ــن نتایج چنی

ــت. ــور )1386( اس ــلی و قلی پ توس
بخــش دیگــری از یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه نابرابری جنســیتی منجــر بــه شــکل گیری 
اختــالف در میــزان مشــارکت فرهنگــی اجتماعــی نــزد زنــان و مــردان شــده اســت و مــردان بــه مراتــب 
ــان از  ــورداري زن ــش برخ ــي از کاه ــا حاک ــد. یافته ه ــي برخوردارن ــرمایه ي فرهنگ ــان از س بیشــتر از زن
مشــارکت هاي اجتماعــي در عرصــه ي توســعه فرهنگــی اســت. نتایــج مربــوط بــه بررســی نقــش زنــان 
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ــن امــر  ــر نیســت و ای ــا یکدیگــر براب و مــردان در توســعه فرهنگــی نشــان مي دهــد کــه نقــش آنهــا ب
بیان گــر نهادینــه نشــدن برابــری جنســیتی و کاهــش قــدرت تصمیم گیــري زنــان و توجــه بــه نظــرات 
و تصمیمــات آنهــا در عرصــه توســعه فرهنگــی قــوم بختیــاری اســت. ایــن در حالــی اســت کــه زنــان 
ــی نقش هــای  ــی آداب و رســوم محل ــی، صنایع دســتی، و بازنمای ــی لباس هــای محل ــد در معرف می توانن
ــا را  ــوان آن ه ــان می ت ــه ای زن ــی و حرف ــای فن ــای مهارت ه ــا ارتق ــن رو، ب ــد. از ای ــا نماین ــی را ایف فعال
توانمنــد ســاخت و از حاشــیه بیــرون آورد و نقــش آنــان را در توســعه عناصــر فرهنگــی پررنــگ کــرد.
افــراد مــورد مصاحبــه بــه ایــن نکتــه اشــاره می کردنــد کــه بایــد توانمندی هــای فرهنگــی کــه معــرف 
ــا اســتفاده از راهکارهــای مختلــف نظیــر مســابقات ورزشــی و همچنیــن  فرهنــگ بختیــاری هســتند ب
برگــزاری جشــنواره های ملــی و بین المللــی بــه منظــور ارائــه صنایــع دســتی و ســایر عناصــر فرهنگــی 
نظیــر چوقــا، گیــوه ملکــی لبــاس مــردان و زنــان، شــیرهای ســنگی و بــه دنبــال آن برندســازی و توســعه 
ــی  ــه قانون گرای ــدن مقول ــه نش ــه نهادین ــا ب ــر از یافته ه ــی دیگ ــت. بخش ــا پرداخ ــی بختیاری ه فرهنگ
ــی منجــر  ــازگاری های محل ــه ای و ناس ــات قبیل ــل اختالف ــی مث ــاری اســت و عوامل ــوم بختی ــن ق در بی
ــش روی  ــای پی ــی از چالش ه ــه یک ــزی شــده و ب ــی قانون گری ــای منف ــه تشــدید و گســترش پیامده ب

توســعه یافتگی فرهنگــی قــوم بختیــاری تبدیــل شــده اســت.
در پایــان می تــوان گفــت کــه بختیاري هــا در برابــر ارزش هــاي توســعه  محور کمتــر مقاومــت 
مي کننــد و تمایــل دارنــد تــا در کنــار حفــظ فرهنــگ بختیــاری، بــه اشــاعه آن پرداختــه و از مزایــاي 
ــاري از  ــوم بختی ــه ق ــان داد ک ــي نش ــج نهای ــن نتای ــوند. همچنی ــوردار ش ــز برخ ــا نی ــایر فرهنگ ه س
ــي از  ــه برخ ــل ب ــا توس ــا ب ــت و بختیاری ه ــوردار اس ــی برخ ــعه فرهنگ ــراي توس ــه ب ــاي اولی ظرفیت ه
ارزش هــا و ویژگي هــاي فرهنگــي، درصــدد دســتیابي بــه یــک الگــوي محلــي بــراي توســعه فرهنگــي 
هســتند، امــا شــرایط مذکــور در ســایه عــدم یــک سیاســت  و الگــوي فرهنگــِی بومــي شــده منجــر بــه 

ــت. ــده اس ــودرز ش ــتان الیگ ــعه نیافتگي شهرس توس
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منابع:
- آبراهامیــان، یروانــد )1386(، ایــران بیــن دو انقــالب از مشــروطه تــا انقــالب اســالمی، ترجمــه کاظــم 

فیروزمنــد، شــمس آوری، حســن و محســن مدیرشــانه چی، تهــران، نشــر مرکــز.
ــد و کاو نظري-مفهومــي  ــي، حســین )13۹3(، کن ــز اجالل ــژاد کاشــاني، ســید ســاالر، پروی - اجتهــد ن

ــماره 6۴، 35-۷2. ــي، ش ــوم اجتماع ــه عل ــي، فصلنام ــر جامعه شناس ــي از منظ ــعه فرهنگ ــاره توس درب
تاریخي-جامعه شــناختي،  تحلیــل  لُرهــا:  ایران شناســي   ،)13۷۹( بهارونــد، ســکندر  امان اللهــي   -

ــماره 6، 21۹-2۴2. ــي، ش ــات مل ــه مطالع فصلنام
- امان اللهي، بهاروند )1380(، تغییر و تحوالت در لرستان و پیامدهاي آن، تهران نشر آگاه.  

ــاه  ــه رف ــران، فصلنام ــي در ای ــعه اجتماع ــي و توس ــعه فرهنگ ــداهلل )138۹(، توس ــرد، اس ــي ف - بابای
.۷-56 ،)3۷( اجتماعــي، 10 

- توســلی، غالمعبــاس، قلی پــور، ســیاوش )1386(، جهانــی شــدن و هویــت فرهنگــی قــوم لــک، مجلــه 
ــران، 8 )3(، 81-10۴. جامعه سناســی ای

- رابرتســون، رونالــد )13۹3(، جهانــی شــدن: تئوری هــای اجتماعــی و فرهنــگ جهانــی، ترجمــه کمــال 
پــوالدی، نشــر ثالــث.

ــه  ــعه محور، فصلنام ــی توس ــرات فرهنگ ــاص و تغیی ــام و خ ــک ع ــادل )13۹5(، دیالکتی ــی، ع -عبداله

ــران، ۹ )1(، ۷-1۹. ــی ای ــعه اجتماع ــات توس مطالع
ــتان  ــِی کردس ــت فرهنگ ــی در تحــول هوی ــی و جهان ــل عناصــر محل ــادل )13۹8(، تعام ــی، ع -عبداله
ایــران: مطالعــه ای دربــاب منطقــة هورامانِ تخــت، فصلنامــه مطالعــات اجتماعــی ایــران، 13 )3(، 10۹-

.81
-علــوی مجــد، حمیــد، نیــک پیمــا، نســرین، عابــد ســعیدی، ژیــال و اذن الــه آذرگشــب )13۹2(، تحلیــل  

چارچــوب؛ شــیوه ای بــرای تحلیــل داده هــای کیفــی، نشــریه پایــش، 13 )1(، ۴1-50.
-فلیک، اووه )138۷(، درآمدی بر تحقیق کیفی، مترجم هادی جلیلی، تهران، نشر نی.

-فــوران، جــان )1388(، مقاومــت شــکننده: تاریــخ تحــوالت اجتماعــی ایــران، ترجمــه احمــد تدیــن، 
تهــران. انتشــارات خدمــات فرهنگــی رســا.

ــرزمین  ــریال س ــه س ــاري ب ــوم بختی ــش ق ــناختي واکن ــل جامعه ش ــي، ســیمین )13۹5(، تحلی -کاظم
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ــران، 5 )2(، 232-213. ــي در ای ــات اجتماع ــات و تحقیق ــه مطالع ــن، فصلنام که
-گل محمدی، احمد، )1381( جهانی شدن، فرهنگ، هویت، نشر نی، تهران، چاپ اول

ــران، نشــر  ــی، چــاپ ســوم، ته ــت، ترجمــة محســن ثالث ــای مدرنی ــی، )13۷۷( پیامده ــز، آنتون -گیدن

مرکــز.
-محمــودي، ابوالقاســم، افضلــي، رســول، یاشــار، ذکــي، یزدان پنــاه، کیومــرث )13۹8(، ارزیابــی الگوهــای 

سیاســتگذاري و مدیریــت قومــی در ایــران، فصلنامــه مجلــس و راهبــرد، 26 )۹۹(، 2۴۹-2۷6.
ــوری  ــی جمه ــتگذاری فرهنگ ــی سیاس ــا )13۹5(. آسیب شناس ــدی، علیرض ــی، ازغن ــی، مرتض -مقتدائ

ــوم سیاســي، 12 )3۴(، 26-۷. ــه تخصصــی عل ــران، فصلنام اســالمی ای
-همیلتون، پیتر)13۷۹(، تالکوت پارسونز، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات هرمس.

ــي  ــي تحلیل ــوروزي )13۹0(، بررس ــي ن ــزت اهلل عبداله ــر و ع ــري، اصغ ــي اب ــدون، فروغ ــاري، فری -الهی
ــه،  ــه گنجین ــاري، فصلنام ــل بختی ــي در ای ــي، اجتماع ــدرت سیاس ــاختار ق ــي س ــي تاریخ جامعه شناس

ــي 86، 2۴-50. ــماره پیاپ ش
ــی  ــژاد و مصطف ــی ن ــرداد تراب ــری، مه ــاس منوچه ــه، عب ــاد و جامع ــس )138۴(، اقتص ــر، ماک - وب

ــمت. ــارات س ــران، انتش ــادزاده، ته عم
www.amar.org.ir مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری 13۹5 برگرفته از وبسایت -
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-Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., & Dillon, L. (2004). Quality in qualitative 
evaluation: a framework for assessing research evidence.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 21

http://populationmag.ir/article-1-622-fa.html
http://www.tcpdf.org

