جهاني شدن و هويتِ فرهنگيِ قومِ لك
غالمعباس توسلي ،سياوش قلي پور
(تاريخ دريافت ،85/11/25تاريخ پذيرش)87/4/24

چكيده:
اين پژوهش ،هويتِ فرهنگيِ قوم لك را در درون فرايندهاي جهاني شدن مورد بررسي قرار داده و بر
اساس ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي لك ها ،جامعه مورد مطالعه را به چهار گونه ي شیعه سنتي،
شیعه مدرن ،اهل حق سنتي ،اهل حق مدرن دسته بندي کرده است .با استفاده از روش «کیفي» و از
طريق مشاهده ،مصاحبه و بررسي اسناد اطالعات الزم را در مورد گروهاي فرهنگي مذکورگردآوري
نموده است .نتايج تحقیق حاکي از آن است که :لكها علیرغم تفاوت هاي فرهنگي که در میان خويشتن
دارند ،برخي خصیصه هاي فرهنگي مشترک دارند که مشخصا بیانگر هويت قومي آنهاست ؛ آنها بخش
ديگري از هويت فرهنگي خود را به شیوه اي عام گرايانه بازسازي مي کنند .يعني با پذيرفتن عناصر
مدرن و جهاني در کنار عناصر محلي و قديمي ،ترکیب ظريفي از امر محلي و جهاني را به وجود آورده
اند؛ تمام عناصر فرهنگي در میان اين قوم از قدرت هويت سازي همساني برخوردار نیستند عناصري که
در درون فرايندهاي قدرت ،تفاوت و مقاومت قرار مي گیرند توان هويت سازي باالتري دارند.

مفاهيم كليدي :جهاني شدن ،فشردگي زمان و فضاا ،هويات قاومي ،بازساازي عاام گراياناه،
مقاومت.
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مقدمه و طرح مسئله
بعد از جنگ جهاني دوم ،جهاني شدن - 1به عنوان مجموعه اي از تغییرات که شدت وعمق بیشاتري
نسبت به دوران گذشته دارند -با رويكردهاي مختلفي نگريسته شده است .برخي نظريه پردازان معتقدناد
که اين ت غییرات ،تمام جهان را به سوي امريكايي شدن يا همگون شدن جهان سوق مي دهناد .از ساوي
ديگر ،برخي از نظريه پردازان برخالف رويكرد همگون سازي معتقدند کاه جهااني شادن باه شایوه اي
متناقض پیش مي رود ،چرا که با تضعیف هويت هاي ملي ،واکنش هايي در دو مسیر به جريان مي افتاد.
از يك سو میل به فرا رفتن از خود و جهاني شدن و از سوي ديگر تمايل به محدود شدن و محلي شادن
دارد .در اين رويكرد ،فرهنگِ محلي 2مظهر خواست افراد براي رهايي از فرهنگ تحمیلي جهااني ،ملاي،
سنتي و اعتراض به آنها تلقي مي شود .ممكن است برخي از عناصر فرهنگي جوامع ،سااخته خاود آنهاا
نباشد و به نحوي از باال تولید شود ولیكن افراد آن را در جهت خواست هاي جمعي خود تعبیر مي کنند.
فرايندهاي جهاني شدن اقصي نقاط جهان را در نورديده اند ،همه جوانب زندگي در دنیااي اماروزي
کم و بیش از فرايندهاي جهاني شدن تأثیر مي پذيرند .گرچه شادت و حِادت ايان فراينادها در جهاان
کنوني يكسان نیست ،تمام مناطق تا حدودي تحت تاثیر آن اند .فرهنگ قوم لك هم کما بیش تحت تأثیر
جهاني شدن قرار گرفته است .بي شك هويت فرهنگي اين قوم در مواجهه با جهاني شدن دچار تغییراتي
شده است .هدف اين مقاله بررسي چنین تغییراتي است ،همچنین ماي خواهاد باه دنبااپ پاساخي باراي
سواالت زيرباشد .آيا قوم لك در درون فرايندهاي جهاني هضم شده و هويت قاومي 3خاود را از دسات
داده است يا با استفاده از فضاي جهاني شدن به بازسازي هويت فرهنگي خويش پرداختاه اسات؟ کادام
عنصر يا عناصر فرهنگي نقش مؤثرتري در هويت سازي قوم لك دارند؟
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ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي قوم لك
لك ها قومي ايراني اسالمي هستند که از حیث پراکندگي جغرافیايي در شماپ غربي و غرب استان
لرستان ،شماپ شرقي و شرق استان کرمانشاه ،شماپ استان ايالم و جنوب استان همدان قرار دارند .زبان
اين قوم «لكي» است و در دسته بندي زبان هاي ايراني جزو زبان هاي شماپ غربي محسوب مي
شود(.امان الهي بهاروند  .)52:1370راولینسون ،تاريخ نگار معروف ،مي گويد« :زبان لكي از فارسي
باستان مشتق شده که همزمان با زبان پهلوي به طور جداگانه و مشخص صحبت مي شده است1362( ».
 .)155:زبان لكي از لحاظ واژگان ،اصطالحات و جمالت غني است و بسیاري از کلمات آن داراي
اوزان عروضي اند .لك ها آثار مكتوب زيادي در زمینه شعر و ادبیات دارند .موضوع آنها زندگي ائمه
اطهار(ع) ،نقش دين در زندگي ،ستايش طبیعت و امور هستي شناختي است( .نك به ايزدپناه 1376 ،؛
غضنفري.)1362 ،
از لحاظ مذهب ،دو گروه عمده در میان لك ها ديده مي شود :شیعه و اهل حق .گروه اخیر عالوه بار
مراسم مهمي همچون سرسپاري (سرتسلیم فرود آوردن در برابر آداب و رسوم فرقه) ،جم خاناه (ناوعي
عبادت دسته جمعي که بعد از صرف قرباني ،مراسم تنبور نوازي در آن اجرا مي شود) ،اعتقادات متمايزي
نسبت به شیعیان دارند .بعد از نبي مكرم اسالم(ص) و حضرت علي(ع) ،افرادي همچاون بهلاوپ مااهي،
شاه فضل علي ،شاه خوشین ،سلطان اسحاق ،پیربنیامین ،داوود کبود سوار ،پیرموسي ،مصطفي قهار ،شااه
ابراهیم ،بابا يادگار و پیر رزبار را نیز گرامي مي دارند؛ آنان فرقه اي اسالمي شیعي هستند که داعیه تبلیغي
ندارند؛ عالوه بر مناسكِ شريعت اسالم ،نگرش عرفاني اي نیز نزد آنها وجاود دارد کاه باه موجاب آن،
عقیده دارند« :حقیقت در زندگي انسان ساري و جاري است و هر از گاهي تجلي انوار الهاي اش سابب
روشنايي زندگي بشر مي شود ،امروزه نیروهاي تاريك و خبیثه به کمك نظام هاي سیاساي و تكنولاوژي
روي حقیقت را پوشانده اند و انسان را از مسیر حقیقت منحرف ساخته اند( ».مصاحبه با يكي از بزرگان
اهل حق در روستاي آبش).
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به لحاظ تجربه مدرن شدن ،شواهد حاکي از آن است که در اوايل قرن حاضر هنوز ردِپايي از مدرنیته
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در مناطق لك نشین ديده نمي شد .فريا استارک ،شرق شناس اسكاتلندي ،در همین زمان مي گويد:
« براي آدمي خیلي لذت بخش است که گاهي نیز میان افرادي [لك ها] برود که زندگي ساده اي را پیشه
خود ساخته اند و به اين جهان گذران اعتنايي ندارند .اين مردم همانقدر که در فكر تهیه وسايل معیشت
نیستند ،قصد بهره بردن از خود زندگي را نیز ندارند.)64: 1364( ».
بعد از اسكان عشاير و به پیرو آن اصالحات ارضي در دهاه 40هجاري شمساي دهساتانهاي الشاتر،
کوهدشت ،هرسین و نورآباد به صورت شهر درآمدند و شهرنشیني رونق گرفت؛ نظام هاي ديوان سااالر
از طرف دولت مرکزي در اين شهرها تأسیس شدند؛ با ايجاد راههاي آسفالته و شوسه ،حمال و نقال در
میان اين شهرها ممكن شد؛ رسانه راديو نیز در دسترس همگان قرار گرفت؛ در طاوپ دها  50مادارس
ابتدايي ،راهنمايي و دبیرستان تأسیس شدند؛ در طوپ دهه  60با همگاني شدن تلويزيون و راديو عالقه به
تحصیل نیز عمومیت يافت؛ از اواسط دهه  60تاکنون رسانه هاي جديدتري همچون لوح فشرده ،اينترنت
و موبايل نیز در دسترس همگان قرار گرفته است .لك ها در مدت  4دهه از يك دنیاي کاامال سانتي باه
درون مدرنیته افتادند .آنها از گذشته جدا نشده بودند و هیچ بحراني در نظام معرفتي شان به وجود نیامده
بود که به صورتي کامال ناگهاني با مدرنیته برخورد کردند .برخي از آنها هنوز در درون سنت هااي خاود
مانده اند و در مقابل آشنايي با دنیاي جديد مقاومت مي کنند .برخي ديگار ،اغلاب سانت هااي خاود را
پشت سرگذاشته و تاکنون جاي پايي در فرهنگ نوين پیدا نكرده اند ،آنها همچون شخصیت هااي رماان
هاي داستايفسكي «از ريشه درآمده و فاقد جهت اند( ».تسوايك .)134: 1383لكساتان عرصاه حضاور
سنت و مدرنیته به طور همزمان است .مثاپ بارز اين مدعا انتخابات مي باشد ،چرا که با وجود حاق ريي
و مشارکت در حق سرنوشتِ خويش ،نهادهاي قبیله ،ايل ،و خويشاوندي نیز نقش موثري ايفا مي کنناد.
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 -گرچه غرب مبدع مدرنیته است اما اکنون تمام جهان را فراگرفته است .متفكران جامعه شناسي هريك به طريقي آن را مفهوم سازي کرده اند .وبر آن را تسلط عقالنیت ،دورکیم

آن را صنعتي شدن ،زيمل آن را تسلط فرهنگ عیني بر ذهني و پارسونز آن را تفكیك ساختاري و مارشاپ برمن آن را عصري مي داند که در آن همه چیز غیرقطعي است ،هیچ چیز
مرجع ثابت ،عیني و ملموسي ندارد .وحدتي تناقض آمیز است که از يك طرف مي سازد و از طرف ديگر ساخته هاي خود را ويران مي سازد .بنابراين مفاهیمي چون صنعتي شدن،
فردگرايي ،سكوالر شدن ،ديوان ساالري ،شهرنشیني و گستردگي رسانه هاي تكنولوژيكِ جديد همراه مدرنیته هستند.

4

همراه با ايده هاي مارشاپ برمن ( )1379در مورد مدرنیته توسعه نیافتگي مي توان گفت :اين مدرنیته نیز
سراپا کج و کوله ،مقطعي ،به وضوح نافرجام و يا شديدا مخدوش شده است.

چارچوب نظري
جهاني شدن داراي ابعاد اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي است .مقاله حاضر بیشتر به بعد فرهنگي آن
توجه دارد .فدرستون )1995(1نظريه پردازان جهاني شدن فرهنگي را به دو دسته تقسیم بندي مي کند.
طرفداران همگن سازي و طرفداران ناهمگن سازي .گروه اوپ ،آينده جهان را يكدست و تحت سلطه
غرب مي دانند( .کاچرين 2000،؛ وايزمن 1998 ،؛ مك گي 2000 ،؛ آلن 1995 ،نقل از
فكوهي 1381،؛ ريتزر .)1999 ،رابرتسون 2معتقد است گر چه اين رويكرد «مايه هايي از حقیقت را در
خود دارد اما يقینا شیوه هاي بروز تضادهاي فرهنگي را در سرتاسر جهان در گذشته و حاپ ناديده مي
گیرد .)62 :1383( ».گروه دوم ،به تاثیر پیچیده ،ناگزير و متقابل امر جهاني 3و امر محلي 4تاکید مي کنند.
(رابرتسون 1381 ،؛

مك گروه 1996 ،؛ هاپ .)1996 ،در اين گروه هاپ 5بیش از ديگران به تاثیر

جهاني شدن بر هويت فرهنگي پرداخته است .بدين خاطر نظريات وي مبناي نظري اين پژوهش قرار
گرفته است .هاپ ( 1383الف) در بحث «جهاني شدن و قومیت» رويكرد همگون سازي در مورد جهاني
شدن را نگاهي ساده دالنه ،بي مسأله و فارغ از تضاد مي داند .وي از دو جهت اين رويكرد را مورد نقد
قرار مي دهد .انتقاد اوپ وي از منظر رخدادهاي درون نظام و گفتمان جهاني شدن است .وبه بحث
سرمايه مربوط مي شود .سرمايه دريافته است که تنها از طريق سرمايه هاي محلي و به موازات
و با مشارکت ساير سرآمدان اقتصادي و سیاسي حكومت کند ،تالش نمي کند آنها را از میان بردارد بلكه
از درون و به واسط آنها عمل مي کند .انتقاد دوم هاپ از رويكرد همگون سازي با هويت هاي محلي

1

.Featherston
.Robertson
3
.the global
4
.the local
5
.Hall
2

5

است .از نطر وي هويت هاي حاشیه اي و يا کال مصرف کنندگان محصوالت فرهنگي منفعل نیستند،
برعكس موضعي فعاالنه در برابر جهاني شدن اتخاذ مي کنند .اين هويت ها در تالش اند که تاريخ و
گذشته خود را بیان کنند و روايتي از آن ارائه دهند .به بیان ديگر ،خاستگاهي براي بیان خود بیابند .آنها
به دو شیوه در برابر جهاني شدن عكس العمل از خود نشان مي دهند .يا حصاري به دور خود مي کشند
تا از گزند زواپ ايمن بمانند که «خاص گرايي »1نامیده مي شود و يا مي کوشند با تفاوت سر کنند و
همزمان بر آن فايق آيند که «عام گرايي »2نام دارد.
هاپ ( )1996در کتاب «مدرنیته و آينده هاي آن» با الهام از نظريات هاروي ،3گیدنز ،4الکالئو 5ويژگيِ

تغییرات جهاني شدن را فشردگي زمان -فضا ،6از جاکندگي 7و مرکزيت زدايي 1مي داند .از آنجا که زمان
و فضا دو تا از مؤلفه هاي هماهنگ کنندة هر نوع نظام بازنمايي از جمله هويت هستند .بدين جهت ماي
توان گفت که جهاني شدن بیشترين تأثیر را بر روي هويت هاي فرهنگي دارد و هويت سازي سنتي را با
بحران مواجه مي کند .در عصر روشنگري هويت يكپارچه و منسجم بود در درون آن خودکفايي ديده مي
شد ،اما نظام هاي انديشه اي همچون مارکسیسم ،فرويديسم ،زبان شناسيٍ سوسور ،نظريه گفتماني فوکو،
فمنیسم و همچنین عدم ثبات هويت هاي ملي و کم رنگ شدن هويت هااي عظیماي چاون طبقاه ،ناژاد
وملت نقش موثري در مرکزيت زدايي هويتِ يكپارچه ي مدرن ايفا کردند .هويت ديگر آن مقوله تمام و
کماپ و ذاتي نیست ،هیچ مرکزيت و ذاتي ندارد ،به جاي اينكه بیولوژيكي باشاد گفتمااني اسات .بناايي
است که در روابط ساخته مي شود .انعطاف پذير ،باز ،چند پاره و ساختار آن همشه دوسويه است .بادين
معني که در درون آن همیشه «غیر» يا «ديگري» وجود دارد .هويت با مردماني که شبیه يكديگرناد سار و
کار ندارد ،به منزله روايت همیشه از ديدگاه غیر و يا از خالپ سكوت هاي ديگران بیان مي شود.
هويت پیوندي جدانشدني با قدرت و تفاوت دارد.
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هاپ تأثیر جهاني شدن بر هويت هاي فرهنگي را در سه سطح هويت ملي ،هويت فرا مدرن جهااني و
هويت محلي پیگیري مي کند .نخست ،اينكه هويت ملي مقوله اي ازلي نیست که هنگام تولد با فارد زاده
شود و به عنوان بخشي از ذات ماهوي وي باشد .هويت ملي يك تمهید گفتماني براي درکناار هام قارار
دادن تفاوت هاي فرهنگي است .دوم ،جهاني شدن فرهنگ فرا مدرن جهاني و هويتهاي مشترکي باین
ملتها به وجود مي آورد .مصرف لباسهاي جین ،موسیقيهاي راک ،هوي متاپ .… ،و غذا نمونه هايي
از اين فرهنگ هستند .سوم ،هويت محلي است که در آن دوشادوش تمايال باه سامت فرهناگ جهااني
تمايلي به تفاوت ،قومیت و امر محلي نیز ديده مي شود .هويت هاي محلي کاه تاا دياروز امكاان اباراز
وجود نداشتند امروز با سرعتي فوق العاده خود را مطرح مي سازند .اين هويت ها تاريخ پنهان خودشاان
را باز مي يابند و آن را از آخر به اوپ روايت ميکنند .آنها دريافتند که تاريخي دارند و ماي توانناد آن را
بازگو کنند چرا که هیچ وقت فرصت روايت کردن آن را نداشته اند .هويت هااي حاشایه اي در تاالش
براي پیدا کردن ريشه هاي خود دنباپ کسب جايگاهي از طريق تاريخ پنهان شاان باراي بیاان خاود ماي
گردند .اين اشتیاق و طلب ريشهها و کساب جايگااه هماان قومیات اسات .هااپ ( 1383ب) در مقالاه
«هويتهاي قديم و جديد ،قومیت هاي قديم و جديد» مي خواهد نشان دهد که اين بازگشت باه گذشاته
منطبق بر منطق جهاني شدن است .يعني مسائل امروزي ديگار در روايات محادود قومیات سانتي نماي
گنجد .نمي توان به گذشته برگشت واز چیزي کهن دفاع کرد .هويت هاي جديد نیاز دارند کاه از طرياق
فناوري جديد در وراي مرزها و افق هاي سنتي و بي واسطه ساخن بگويناد .از ايان روي هایچ اصاالت
فرهنگي به معناي دست نخوردگي و بكر بودن وجود ندارد.

روش شناسي تحقيق
روش بررسي اين پژوهش روش «کیفي» است .اين روش به جاي توجه به مدپ خطاي ( ،...فرضایه،
متغیر ،عملیاتي کردن )... ،متاثر از دور هرمنوتیكي(ديالكتیك جزء و کل) به رفت و برگشت هاي تفسیري
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.dislocation
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میان عناصر يك متن(فرهنگ قوم لك) توجه دارد .تمام عناصري که به بازنمايي هويت آنهاا کماك ماي
کند مهم هستند .بنابراين مشاهده آثار هنري ،آداب و رسوم و عناصر فرهنگي ،بررسي اساناد و مصااحبه
با افراد آگاه تكنیك هاي گردآوري اطالعات هستند
تعريف مفاهيم و شاخص هاي مناسب براي عينيت بخشيدن به آنها :متفكران مختلف هر کادام باا
توجه به ديدگاه نظري ،تعاريف متعددي از جهاني شدن ارائه مي دهند .بر اسااس ديادگاه نظاري مقالاه،
تعريف هاپرا مد نظر داريم« .مجموعه فرايندهايي که در مقیاس جهاني عمل ميکنناد ،مرزهااي ملاي را
درمي نوردند ،اجتماعات و سازمان ها را از طريق ترکیبات جديدِ زماان و فضاا يكپارچاه ماي ساازند و
جهان را در واقعیت و تجربه مرتبط مي سازند» .جان استوري دو مولفه مهم را براي عینیت بخشیدن باه
تعريف مذکور بیان مي دارد :سفر و رسانه هاي الكترونیك جديد .)313 :1996( .بناابراين مهااجرت و
میزان دسترسي به ماهواره ،تلويزيون ،لوح فشرده و اينترنت مواردي براي ارزيابي جهاني شادن فرهنگاي
هستند.
هويت قومي به «ديدگاه ها و شیوه هاي عمل فرهنگي گفته مي شود کاه اجتمااع معیناي از ماردم را
متمايز مي کنند .اعضاي گروهاي قومي خود را از نظر فرهنگي متمايز از گروه بندي هاي ديگر در جامعه
مي دانند و ديگران نیز آنها را همین گونه مي دانند» (گیدنز .)278 :1380 ،هاپ( 1383ب) با پاذيرفتن
اينكه هويت قومي در تقابل با ديگر هويت هاي جمعي شكل مي گیرد ،معتقد است که قومیت «بازگشت
به رگ و ريشه هاي کهن و تعريفي است که فرد بر مبناي عضويت در يك گروه قاومي از خاويش دارد.
هويت مذکور از طريق مقايسه هايي شكل مي گیرد که از طريق آن درون گروه با بیرون متمايز مي شود».
هاپ( )1996و گل محمدي ( )1381زمان ،مكان و فرهنگ را مولفه هاي هويت مي دانناد .از آنجاا کاه
فرهنگ مفهومي گسترده است و نمي توان آن را محدود کرد ،به پیروي از مقاله فكوهي در «شكل گیاري
هويتي و الگو هاي محلي ،ملي و جهاني» ( ،)1381مفهوم سبك زنادگي را باا گروهاي از مولفاه هااي
اساسي آن(مصرف تلويزيون ،لوح فشرده ،موسیقي ،غذا ،لباس ،دکوراسیون منزپ ،مراسام ازدوا ،،شایوه
8

همسر گزيني ،نام گذاري کودکان ،مشارکت سیاسي و احساس تعلق زباني) را در نظر گرفتیم تا فرهناگ
را در گوياترين و محسوس ترين شكل آن مورد توجه قرار داده و سطوح هويتي را در حقیقات ساطوح
تعلق فرهنگي و هويت فرهنگي در نظر بگیرد .در بررسي مولفه هاي سبك زندگي ،رفتار و عمال خرياد
مد نظر نیست ،بلكه معنايي که کنشگران براي رفتار خود قائل هستند و همچنین ارزيابي و فهام آناان از
اشیاء مصرفي و ديگر مولفه هاي سبك زندگي اهمیت دارد.
گونه شناسي و نحوه انتخاب افراد نمونه :هیچ جامعه اي يكپارچه و همگن نیست .لك هاا نیاز از ايان
قاعده مستثني نیستند .مي توان آنها را بر اساس متغیرهاي ساختاري مانند طبقه ،شاغل و  ...طبقاه بنادي
کرد .اما از آنجا که اين مقاله به هويت فرهنگي توجه دارد آنها را بر اساس متغیر هاي فرهنگي اي مانناد
«گفتمان مدرنیته» و «گفتمان مذهبي» گونه شناسي نموديم 1.در مورد اوپ ،آن گونه کاه در ويژگاي هااي
اجتماعي و فرهنگي بیان شد .ورود عناصر مدرن به سرزمین لك ها آنها را باه دو گاروه سانتي و مادرن
تقسیم بندي کرده است .براي تشخیص آن دو از همديگر براساس شواهد عیني همچون موقعیت شاغلي،
میزان تحصیالت ،پوشش ظاهري ،پرس و جو از اطرافیاان و آشانايان و همچناین تجاارب شخصاي در
جامعه مورد مطالعه اقدام نموديم .در مورد دوم ،تمايز و شناسايي دو گروه ماذهبي باه خااطر مراسام و
مناسك و پوشش خاص چندان دشوار نبود .بنابر اين آن گونه که در جدوپ شماره  ،1نمايان است
جدول شماره ،1مشخصات نمونههاي انتخابي
گفتمان مذهبي

گفتمان مدرنيته

اهل حق
شيعه

ميزان تحصيالت و موقعيت شغلي نمونههاي انتخابي

تعداد

سنتي

کسبهِ بازار ،کشاورزان و افرادي که تحصیالت کمتر از ديپلم دارند.

8

مدرن

دانشجويان ساپ آخر و فارغالتحصیالن دانشگاهها

7

سنتي

کسبهِ بازار ،کشاورزان و افرادي که تحصیالت کمتر از ديپلم دارند

13

مدرن

دانشجويان ساپ آخر و فارغالتحصیالن دانشگاهها

15

براساس متغیر اولي دو گروهِ سنتي و مدرن و براساس متغیر دومي دو گروه مذهبيِ اهل حق و شیعه ،از
ترکیب آنها چهار گونه اهل حق سنتي ،اهل حق مدرن ،شیعه سنتي و شیعه مدرن بدست آمد.

 . 1به نظر مي رسد هويت فرهنگي در جامعه مورد مطالعه بیشتر تحت تاثیر تمايزات فرهنگي است تا تمايزات ساختاري( .توضیحات بیشتر در
بحث دکوراسیون منزپ آمده است).
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وضعيت جهاني شدن در جامعه مورد مطالعه
قبل از آشنائي با مدرنیته (يعني قبل از دهه  )40لك ها در جوامع قطاعي زندگي ماي کردناد( .باراي
اطالع بیشتر در مورد جوامع قطاعي نگاه کنید به دورکیم )1384 ،در اين اجتماعاات جادا از هام ،فارد
ممكن بود تا آخر عمر محدودة تولد خود را ترک نكند .با گسترش راهها و ورود ماشاین هااي حمال و
نقل جديد ارتباط میان اجتماعات بسته زياد شد و مرزهاي متصلب آنها فرو ريخت .مهاجرت به شهرهاي
اطراف ،مهاجرت هاي فصلي به شهرهاي بزرگ ،مهاجرت براي تحصیل ،مشاغل جديدي همچون نظامي
گري که فرد را از موطن خود دور مي سازد ،تجارت کم دامنه منطقه لكستان و مسافرت هاي سایاحتي و
زيارتي از جمله عوامل تحرک فیزيكي هستند که در نتیجه آن لك ها با فرهنگ هاي ديگار آشانا شادند.
«گرچه افزايش تحرک فیزيكي جنبه فرهنگي مهمي از مدرنیته جهاني به طور کلي هست لیكن درست آن
است که بگويیم بیشتر مردم غالبا تأثیر جهاني شدن را نه در سفر بلكه باا مانادن در خاناه احسااس ماي
کنند» (تاملینسون  .)207:1381اين مقوله بیشترين تأثیر را بر هويت دارد و اکثر مردم چاه فقیار و چاه
غني آنرا تجربه مي کنند .نتايج مطالعات میداني در جامعه مورد مطالعه که در جدوپ شماره  ،2آمده است
جدول شماره ،2گونهشناسي پاسخگويان برحسب دسترسي به رسانهها و ميزان مصرف آن برحسب نوع رسانه
رسانه

ماهواره

اهل حق سنتي

اهل حق مدرن

شيعه سنتي

ميزان دسترسي

اا

تعداد کمي

اا

تعداد کمي

ميزان و نوع مصرف

اا

متوسط :تماشاي برنامههاي هندي

اا

زياد :بیشتر برنامهها

گونههاي گفتماني

شيعه مدرن

و فارسي
تلويزيون

لوح فشرده

ميزان دسترسي

همگاني

همگاني

همگاني

همگاني

ميزان و نوع مصرف

کم :اخبار و مسابقات ورزشي

کم :اخبار و مسابقات ورزشي

متوسط :اخبار ،مسابقات

کم :اخبار و مسابقات

ورزشي وبرخي سريالها

ورزشي

ميزان دسترسي

همگاني

همگاني

همگاني

همگاني

ميزان و نوع مصرف

زياد :فیلمهاي لكي و موسیقي

زياد :فیلمهاي هنري و موسیقي

زياد :محصوالت عامه پسند،

زياد :فیلمهاي هالیوودي و

کالم حق

عرفاني

هندي ،لكي و موسیقيهاي

محصوالت محلي و موسیقي

محلي
اينترنت

ميزان دسترسي

اا

کم

کم

زياد

ميزان و نوع مصرف

اا

کم:مراجعه به سايتهاي اهل حق

کم:در حد کسب اطالعات و

زياد:مراجعه به سايت

جستجوي سايت لكستان

لكستان و جستجوهاي ديگر

(منبع ،داده هاي میداني بر اساس مصاحبه و مشاهده)1384 ،
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نشان مي دهد که رسانه هاي ماهواره ،تلويزيون ،لوح فشرده و اينترنت در میان لاك هاا روا ،دارد اهال
حق ها تمايل کمتري به مصرف رسانه اي دارند .براي تبین اين امر ،بحث هااي وبار ( )1382در مقالاه
«عینیت در علوم اجتماعي و سیاست اجتماعي» راهگشاست .از نظر وي يك پديادة تكرارپاذير و قاعاده
مند زماني داراي عینیت است که با ارزش هاي فرهنگي آن جامعه مرتبط شود .پیش تار مطارح شاد کاه
اهل حق ها تكنولوژي ها را ابزارهايي مي دانند که در دست نیروهاي تاريك و خبیثه قرار دارند و توجاه
به آنها فرد را از حق و حقیقت دور نگه مي دارند .تأثیرات اين آموزه است که سبب مي شود آنها کمتر از
شیعیان مصرف کنندة محصوالت رسانه اي باشند.

جهاني شدن و هويت سازي سنتي
جهاني شدن با تغییر دادن مؤلفه هاي زير هويت سازيِ سنتي را با بحران مواجه مي کند :
مكان -فضا :اين دو در جوامع سنتي با هم منطباق اناد ،رواباط تنگااتنگي باا هام دارناد و تعرياف
عملكردهاي اجتماعي براساس مكان صورت مي گیرد .مكان «متمايز بودن ،مرزبنادي ،ثباات و احسااس
همبستگي به وجود مي آورد» (گل محمدي  1381؛ مورلي  .)1996و فضا را که سیاپ و ناپايدار است
در درون خود محصور مي کند .جهاني شدن با جدا کردن فضا و مكان پیوند میان فعالیت هاي اجتمااعي
و جايگیري آنها در زمینه هاي حضور را از بین مي برد .در نتیجه « مكان تهاي و يكنواخات ماي شاود».
(گیدنز  .)25:1377و فضا در پهنه هاي گسترده تري رها و مشخص بودن آن از بین مي رود.
زمان -فضا :تداوم زماني گذشته ،حاپ ،آينده نقش مؤثري در هويت سازي سنتي داشت ،از آنجا کاه
زمان و مكان با هم هماهنگ بودند زمان به خوبي کارکرد تداومي خود را ايفا مي کرد و آگاهي از گذشته
را براي افراد ممكن مي نمود .فشردگي زمان -فضا همان گونه که فضا را از قید مكان رها کارد زماان را
نیز چنان فشرده نمود که تداوم آن از بین رفت و دنیايي لحظه اي را به وجاود آورد کاه کاساتلز (1380
الف )534 :آن را زمان بي زمان مي نامد.
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فرهنگ :فرهنگ در جوامع سنتي به خوبي کارکرد همانند سازي ،تفاوت آفريني و معنابخشي خاود را
انجام مي داد .فرهنگ همچون فضا با مكان منطبق بود و به ابتناي آن مرزهايش را شفاف ،محدود و ثابت
مي نمود .مكانمند بودن فرهنگ سبب مي شد که ابژه هاي فرهنگي يك قوم کمتر در بیارون روا ،يابناد.
جهاني شدن از طريق «از جاکندگي» فرهنگ ها را از محل جدا ساخت ،توانايي فرهنگ در هويت سازي
سنتي را از بین برد و سبب شد که فرهنگ هاي متعددي در محل حضور يابند.
عوامل مذکور هويت سازي سنتي را با نوعي بحران معنا مواجاه ماي ساازند و از آنجاا کاه «هويات
سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است» (کاستلز  1380ب .)22:مردم نمي توانند براي مدت زيادي در
شرايط بحران هويت به سر ببرند .بنابراين دست به بازسازي هويت خويش مي زنند .نكته جالاب توجاه
اينجاست که جهاني شدن امكانات جديدي را براي بازسازي هويتي ارائه مي دهد.

بازسازي هويتي
زمان :لك ها در آثار مكتوب دهه اخیر ،در حاپ باسازي تاريخ چند صد ساله خويش هستند .نمونه باارز
اين ادعا کتاب «بومیان درة مهرگان» ( )1379است .پس زمینه طرح روي جلد با خاط میخاي و آخارين
نفر به بند کشیده شده در کتیبه بیستون که گمان مي رود لك بوده ،مصور شده است .مؤلف کتاب ،تاريخ
لكستان را با استفاده از کشفیات مردم شناسيِ بیستون به  40هزار ساپ پیش مي برد ،وي لك ها را قومي
اصیل و جزو اولین اقوامِ بوميِ ايران مي داند .نتايج مصاحبه ها در جدوپ شماره ،3نشاان مايدهناد کاه
متغیر گفتمان مدرنیته در بازسازي ريشه هاي تاريخيِ قوم لك مؤثر است.
جدول شماره  ،3گونهشناسي پاسخگويان برحسب تلقيشان از زمان تاريخي
گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

تلقي از گذشته تاريخي

سنتي

گنگ و ازلي

مدرن

روشن و ازلي

سنتي

گنگ و ازلي

مدرن

روشن و ازلي
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لك هاي سنتي تلقي روشني از گذشته تاريخي خود ندارند اما در هر حاپ آن را قومي ازلي مي دانند .دو
نفر از مصاحبه شوندگان مي گويند:
«قوم لك خیلي قديمي اند ،از زمان حضرت آدم تا حاال لك بوده وهست( ».حاجي علي ،کاسب)
« از زمان الست بربكم ما لك ها بوده ايم اما من نمي توانم تاريخ دقیق آن را به شما بگاويم ايان را باياد
ازتحصیل کرده ها بپرسي( ».سید ،درويش)

اما لك هاي مدرن از طريق داليل باستان شناختي ،نشانه شناختي و زبان شناختي گذشته اي رويايي و
زيبا را براي خود ترسیم و تداوم تاريخي آن را حفظ مي کنند .يكي از مصاحبه شوندگان مي گفت:
«لكها قطعا همان باستانيهاي کهن هستند ،اين امر با توجه به ريشهشناسي واژگان لك به وضوح
پیداست .بسیاري از اين واژگان به نیاي زبان هند و اروپايي ميرسد مانند :ژن :زن  ،دِت :دختر  ،سِوينْ:
آفتاب زدگي برگرفته از آسوير ،سوير در آيین ريگه وِدا يعني خورشید و سويري يعني آفتاب زدگي و يا
سربند ]چیزي که در میان لكها و به ويژه اهل حقها روا ،دارد[ که همان (سرپنته) باستاني است عالوه بر
اين زبان لكي نیز همچون زبان اوستا  30صامت و  14مصوت دارد و خیلي موارد ديگر»
(بهادر،زبانشناس)

نكته قابل توجه در اين بخش تفاوت اهل حق هاي مدرن با شیعیان مادرن اسات .گاروه اوپ ساعي
دارند در اين بازسازي بزرگان آيین خودشان را از طريق مباحث عرفاني با اسطوره هااي باساتان در هام
آمیزند .در صورتیكه شیعیان بسیاري از بزرگان اهل حق را نمي شناسند و در باز سازي ماذکور مساتقیما
سراغ اسطوره ها مي روند .در هر حاپ آنها با اين عمل بحران هويت ناشاي از زماان حااپ باي پاياان را
ترمیم مي کنند .عملي که امروزه اکثر هويت هاي جمعي به آن مباادرت ماي ورزناد .ايان بازگشات باه
گذشته همان «اختراع سنت» هابزباوم (« ،)1983گشتن به دنباپ رگ و ريشه هاي تاريخي» هااپ (1383
الف و ب) و «بازگشت همه چیز به خانه» مارشاپ برمن ( )1379است.
مكان :بررسي هاي میداني نشان مي دهد که علیرغم کوشش نويسندگان لك در منتسب کردن برخي
خاطرات جمعي (همچون پادشاهي دياآکو ،آيین مهرپرستي ،آيین زردشتي ،رشادت هاي سرداران لك در
زمان اسكندر و کريم خان زند) به سرزمین شان ،کنشگران قوم لك در زندگي روزمره به سارزمین شاان
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توجهي ندارند .آنها بیشتر به تاريخ عالقه دارند تا به سرزمین شان دلیال ايان امار آن اسات فراينادهاي
قدرت سرزمین شان را مورد تهديد قرار نداده است.
موسيقي :موسیقي از جمله عناصر فرهنگي اي است که قدرت زيادي در هويت سازي دارد .افراد باه
راحتي مي توانند با گوش دادن نوع خاصي از موسیقي هويت جمعي خود را بیان کنند .با ورود ناگهااني
مدرنیته« ،مقام» هاي موسیقي لكي بازسازي نشدند ،به جاي آن موسیقي فارسي ،کردي و لري جاايگزين
شد .اين جايگزيني اختیاري نبود زيرا لك ها در برابر فراواني و تنوع موسیقي هاي ديگار امكاناات الزم
براي بازسازي مقام هاي موسیقايي خويش نداشتند ،تا اينكه در اواخر دهه هفتاد به کمك تكنولوژي هاي
ضبط و صداگذاري جديد اين مهم عملي گرديد و موسیقي لكي بعد از سه دهه دوباره احیاء شد و مورد
توجه قرار گرفت .جدوپ شماره  ،4نشان مي دهد که شیعیان سنتي موسیقي محلي را ترجیح مي دهند.
جدول شماره  ،4گونهشناسي پاسخگويان برحسب مصرف موسيقي
گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

نوع مصرف

سنتي

محلي

مدرن

محلي ،ملي ،جهاني

سنتي

محلي(عرفاني)

مدرن

محلي(عرفاني)

و با اين عمل نوعي مقاومت فرهنگي را از طريق عدم توجه به موسایقي هااي ديگار بیاان ماي دارناد.
شیعیان مدرن موسیقي محلي ،ملي وجهاني را همزمان مي پسندند .آنها از کیفیت برتر موسیقي هاي ملاي
و جهان آگاه اند اما موسیقي محلي را صرفا به خاطر تأکید بر هويت فرهنگي خويش گرامي مي دارند.
«رسانهها کاري کردهاند که حتي در روستا هم ميتوان  ،موسایقي لسآنجلساي ،هِاوي متااپ ،راک و
پینگ فلويد گوش کرد ،اما زماني که سي دي ”مور” باشد ما به طور ناخودآگاهي به سمت آن جذب
ميشويم هر چند که برخي اشعار آن بسیار سختاند اما به عنوان اينكه بخشي از هويت ماست آن را
گوش ميدهیم و عالقه داريم( » .برزو ،خواننده محلي)

موسیقي در میان اهل حق ها جايگاه مهم و ارزنده اي دارد .در منزپ اغلب آنها ساز تنباور هسات .تماام
مراسم مذهبي آنها با موسیقي همراه است .خلیل عالي نژاد ،شهرام ناظري و اساتاد پیرحیااتي از بزرگاان
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موسیقي اهل حق ها هستند که آوازه جهاني دارند .اهل حق ها موسیقي را به عنوان هويت فرهنگي خود
مي شناسند گاهي اوقات نیز موسیقي عرفاني ايراني را به عنوان صداي حق مورد توجه قرار مي دهند.
مصرف تلويزيون :نوع و میزان مصرف تلويزيون درهر جامعه اي حاکي از همسويي و يا ناهمساويي
افراد با پیام هاي تولید شده از سوي ساختارهاي تولید کننده ي برنامه هاي تلويزيون هساتند .داده هااي
میداني جدوپ شماره  ،5نشان مي دهد که لك ها به جز اخبار ،ورزش و برخي سرياپ ها که شبیه زندگي
جدول شماره  ،5گونهشناسي پاسخگويان برحسب مصرف تلويزيون

گفتمان مذهبي

شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

نوع برنامههاي مصرفي

ميزان مصرف

ميزان مقاومت

سنتي

اخبار ،ورزش ،برخي سريالها

زير متوسط

زياد

مدرن

اخبار ،ورزش

کم

زياد

سنتي

اخبار ،ورزش

کم

زياد اما دو وجهي

مدرن

اخبار ،ورزش

کم

زياد

آنان است ديگر برنامه هاي تلويزيون را تماشا نمي کنند .شیعیان سنتي کمتر گزينه هايي همچون ماهواره
و اينترنت در دسترس دارند به همین خاطر برخي سرياپ هاي تلويزيون را نیز مي بینناد .شایعیان مادرن
فقط اخبار و ورزش را از طريق تلويزيون مي بینند و ديگر برنامه هارا از طريق ماهواره نگااه ماي کنناد.
تمام گونه هاي مورد مطالعه معتقدند که تلويزيون عالوه بر اينكه برنامه هاي جذابي ندارد ساالیان درازي
است که حتي براي يك بار هويت فرهنگي قوم لك را بازنمايي ننموده است .آنها سكوت چندين سااله
تلويزيون در برابر هويت شان را ناراحت کننده مي دانند به همین خاطر در برابر اين رسانه مقاومت ماي
کنند .اين نوع مقاومت جنب مثبتي دارد وآن اين است که به دنباپ محصوالت فرهنگي محلي مي روناد و
از تولید کنندگان اين محصوالت حمايت مي کنند.
لوح فشرده (سي دي) :لوح فشرده از جمله ابزارهاي رسانه اي جديد است که انقالب عظیمي را در
تكنولوژي هاي رسانه اي به وجود آورد وقدرت بیشتري به مصرف کننده بخشید .جدوپ شماره  ،6نشان
مي دهد که اين ابزار در طیف گسترده اي مصرف مي شود ،به اين دلیل ساده که فضايي را خلق کرده که
از طريق آن به راحتي مي توان فیلم ،طنز و آواز محلي و يا هر نوع محصوپ دلخواه را مصرف کرد.
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جدول شماره  ،6گونهشناسي پاسخگويان برحسب مصرف لوح فشرده
گفتمان مذهبي

شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

گسترة مصرف

فيلم

طنز و آواز

سنتي

فراگیر

محلي،هندي

محلي ،ملي ،جهاني(هندي ،ترکي)

مدرن

فراگیر

محلي،جهاني

محلي ،ملي ،جهاني

سنتي

متوسط

محلي

محلي ،ملي(آواز شجريان و ناظري)

مدرن

متوسط

محلي

محلي ،ملي(آواز شجريان و ناظري)

در زمینه فیلم ،شیعیان سنتي اغلب فیلم هاي محلي و هندي را دوست دارند.
«اکثر مشتريان من] فروشنده [ طرفدار فیلمهاي لكي همچون آرزوهاي زمین ،بيپالمار ،گلدانه ،لوزه خنه
هستند .بعد از فیلمهاي خودمان بیشتر فیلم هندي نگاه ميکنند به خاطر حاپ و هواي فیلم ،رنگها،
احساسات و همچنین قرابتهاي فرهنگي ما و هنديها .اکثر جوانان اين منطقه (کاکاوند) خود را به جاي
هنرمندان هندي همچون آمیتاباچان ،شاهرخخان ،گوويندا و سلمانخان ميپندارند يا در مواردي که
بخواهند از ظاهر و زيبايي دختري تعريف کنند ميگويند شبیه سريديوي يا آشوارياراي است»(حبیب ،سي
دي فروش)

تمايل آنها به سینماي هندوستان به سبب مشابهت هاي فرهنگي و نیازهاي اجتماعي است ،چون هم
گريزگاهي براي فرار از واقعیت هاي تلخ ،و هم ارضاء کننده آرزوهاي سرکوب شده است ،مي توان به
پیروي از ريچارد داير ( )1381گفت :اين آرمان شهرخواهي در فیلم هاي [هندي] ناشي از نوعي نیاز
واقعي است که در اجتماع به وجود مي آيد .شیعیان مدرن بیشتر به سینماي محلي و جهاني توجه دارند
اولي به خاطر هويت محلي شان و دومي به خاطر مضمون هايش و همچنین عرصه هاي گسترده اي از
حیات بشري که توسط اين سینما کاويده مي شود .اهل حق ها کمتر عالقه اي به تماشاي فیلم دارند .اما
در همین حد هم به محصوالت محلي توجه دارند .تیپ هاي مورد مطالعه توجه بیش از اندازة سینماي
ايران به موضوعات کم محتوي و همچنین عدم توجه به فرهنگ هاي بومي ايراني اسالمي -از جمله قوم
لك -ابراز نارضايتي مي کنند .از اين رو مقاومت خود را از طريق لوح فشرده و مصرف محصوالت جهاني
و محلي بیان مي دارند .درمورد برنامه هاي طنز و آواز ،متغیر «گفتمان مذهبي» نقش مؤثري ايفا مي کند.
اهل حق ها تا آنجا اين ابزار رسانه اي را به کار مي گیرند که در خدمت آيین ياري (اهل حق) باشد در
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غیر اينصورت آن را ابزاري در دست نیروهاي خبیثه مي دانند .شیعیان سنتي اغلب آواز «مور ،»1طنزهاي
محلي و آوازهاي هندي را مصرف مي کنند .شیعیان مدرن محدوديتي نمي شناسند ،ولي از خالپ تمام
محصوالت فرهنگي آوازها و طنزهاي لكي را به طور جدي مورد توجه دارند .اين امر صرفا به جهت بیان
هويت فرهنگي است .مصرف از طريق لوح فشرده قدرت هويت سازي بسیار بااليي دارد .اوپ فرايندهاي
تفاوت در اين زمینه فرد را مجبور مي سازند که براي ابراز هويت اجتماعي خويش در برابر ديگران عناصر
فرهنگي خود را تولید و يا مصرف کنند .دوم به خاطر دسترسيِ ارزان و کم حجم بودن ،اکثر قريب به
اتفاق افراد مي توانند آن را مصرف کنند و معنايي را از اين طريق بیان نمايند.
غذا :انتخاب نوع غذا ،تشريفات خوردن و محل غذا خوردن بیاانگر هويات جمعاي افاراد اسات جادوپ
شماره  ،7نشان مي دهد که متغیر «گفتمان مدرنیته» در انتخاب نوع غذا مؤثر است اما تشريفات غذاخوردن
و محل غذاخوردن در میان همه لك ها به يك شیوه است.
جدول شماره  ،7گونهشناسي پاسخگويان برحسب غذا

گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

انتخاب نوع غذا

تشريفات غذا خوردن

محل غذا خوردن

سنتي

محلي(وجه غالب) ملي(در مواردي)

محلي

محلي

مدرن

محلي ،ملي ،جهاني

محلي

محلي

سنتي

محلي(وجه غالب) ملي(در مواردي)

محلي

محلي

مدرن

محلي ،ملي ،جهاني

محلي

محلي

لك هاي سنتي در کنار غذاهاي محلي (گِرده ،مويچه ،هروش ،کالوچ و… ).غذاهاي ملي نیز مصرف ماي
کنند .اما لك هاي مدرن بیشتر گرايش به سمت غذاهاي ملي و جهاني دارند .تشريفات غذاخوردن در میان
هم لك ها کامال محلي است .تا بزرگترها غذا خوردن را شروع نكنند کوچك ترها همچناان معطال ماي
مانند ،نوشیدني را به يكديگر تعارف مي کنند ،بعضي غذاها را با دست مي خورند ،در غذا خوردن خیلاي
نمادين عمل نمي کنند .به اين معنا که براساس نیاز طبیعي ارگانیسم مبادرت به اين کار مي ورزناد .محال
 . 1مُور :آوازي است که ساز هاي موسیقايي در آن به کار نمي روند  .لك ها در حاالت شادي و غم آواز مور را اجرا مي کنند .ابیات اين آواز
اغلب برگرفته از آثار شاعران بزرگي مانند مال منوچهر  ،سید نوشاد ،غالمرضا ارکوازي ،مال پريشان لك وديگران است .مور از پر طرفدار ترين
مقام هاي موسیقايي در بین لك هاست .مور بیشتر غمگین و مبین دلتنگي است .محتوي آن حاکي از رنج ها ،امیدها و دلبستگي هاي عاطفي لك
هاست( .نوري ،قوم پژوه)
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غذا خوردن لك ها روي زمین و در پذيرايي است .به رغم اينكه میز غاذاخوري دارناد اماا از آن اساتفاده
نمي کنند .روي هم رفته انتخاب نوع غذا در سطح ملي هويت سازي مي کند .اما تشريفات غذا خاوردن و
محل غذا خوردن محلي است .آنها با اين عمل سعي دارند که بر سنت آبا و اجدادي شان صحه بگذارند.
لباس :اين عنصر فرهنگي متأثر از متغیر «نسل» است .سه نسلِ پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ،والدين و
فرزندان .نسل اوپ لباس هاي محلي مي پوشند ،اين لباس براي پیرزن هاا وساروون ،ژيار وساروون ،کِاراس،
جلیقه و در مواردي گُلْووني و براي پیرمردها شلوارهايي با دوخت خاص است .نسل دوم حاالتي بیناابین
دارند زنان اين نسل نتوانستند کامال لباس مادران شان را به دور اندازند .به هماین خااطر وساروون و ژيار
سوروون را کنار گذاشتند و به جاي آن از روسري استفاده مي کنند ،اما همچنان کِراس مي پوشند .مردان به
جاي شلوارهاي خاص پدرانشان ،شلوارهاي ساده با رنگ هاي تیره مي پوشند که هایچ زيباايي خاصاي
ندارند .اما نسل سوم کامال لباس هاي نسل اوپ را به فراموشي سپردند و تحت تأثیر فراينادهاي جهااني
شدن به لباس هاي امروزين توجه دارند .اين لباس ها براي پسران شلوار جین ،پیراهن ،تي شرت ماارک
دار ،کفش هاي اسپرت و استفاده از روغن و ژپ براي براق شدن موهاست .الگويِ لباس پوشیدن اغلاب
آنها ستارگان سینما است .اما در مورد دختران وضعیت به گونه ديگري است .در عرص عمومي از چادر،
مانتو و مقنعه استفاده مي کنند .درحیطه خصوصي تحت تأثیر هنرپیشه هاي سینماي اياران و جهاان اناد.
بنابراين در لباس پوشیدن نسل دوم و سوم لك ها هیچ گونه بیان هويت محلي ديده نمي شود .اين حوزه
جايگاه خودنمايي فرهنگ فرامدرن جهاني است.
اوقات فراغت :مشاهدات نشان مي دهند که «گفتمان مدرنیته» نحوة گذران اوقاات فراغات درمیاان
لك ها را متمايز مي کند .شیعیان سنتي که اغلب کارگر و کشاورز هستند در فصوپ بهار و تابستان کار و
تالش مي کنند و وقت فراغت زيادي ندارند .مصرف محصوالت فرهنگي از طريق لوح فشرد ،بازي هاي
کامپیوتري ،بازيهاي محلي (پالن ،قاوان ،کِالورانكي ،حوالن ،گُلْوان ،داپ پالن ،سُالن ،وژاشارکي ،قارچاان،
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زر مشتكي ،چیكه چیكه) ،مجالس شبانه و ترياک کشیدن اوقات فراغت اين تیپ اجتماعي در فصل پايیز
و زمستان اند.
جدول شماره  ،8گونهشناسي پاسخگويان برحسب گذران اوقات فراغت
گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

نوع اوقات فراغت

سنتي

محلي(وجه غالب) جهاني

مدرن

محلي ،جهاني (وجه غالب)

سنتي

محلي(وجه غالب) ،جهاني

مدرن

محلي(وجه غالب) ،جهاني

شیعیان مدرن بازيهاي محلي را کنار گذاشته و گیم نت ،کافي نت ،تماشاي ماهواره را جاايگزين آنهاا
نمودند .اما همچون سنتي ها مجالس شبانه را حفظ کرده اند .اهل حق ها در بحث اوقات فراغات شابیه
شیعیان هستند با اين تفاوت که آنها به مراسم سرسپاري و آيین جم خانه نیز عالقه مندند .اين دو آيین نه
تنها ديني و معنوي هستند بلكه به نحوي گذران اوقات فراغت نیز هستند و قدرت هويت ساازي باااليي
دارند .روي هم رفته مي توان گفت اوقات فراغت شیعیان در سطح جهاني هويت سازي مي کند .عناصار
محلي کم کم به فراموشي سپرده مي شوند معهذا عناصر محلي اي که هنوز حضاور دارناد هایچ داللات
معنايي براي هويت قومي ندارند .آنها چون گزينه ي ديگري براي انتخاب ندارند باه باازي هااي محلاي
روي مي آورند.

دكوراسيون منزل :معماري داخلي ،چیدمان و نوع عناصر به کار رفته در تزيین منزپ تا
حدودي بیانگر هويت فردي وجمعي افراد است .چنین به نظر مي رسد که طبقه و يا گروه هاي
درآمدي موثرترين عامل در دکوراسیون منزپ است .اما اين امر در میان لك ها اين گونه نیست.
حتي شهرهاي آنان نیز باال شهر و پايین شهر ندارد .ثروتمندان و فقرا در کنار هم زندگي مي کنند.
معموال اهالي يك محله از يك طايفه و يا يك تیره اند .حتي نوع معماري و دکوراسیون داخلي
منزپ فقرا و ثروتمندان چندان تفاوتي با هم ندارند .مشاهدات نشان مي دهندکه متغیر«گفتمان
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مدرنیته» نقش مؤثري در تزيین منزپ لك ها دارد .معماري داخلي لك هاي سنتي اغلب جهاني-
محلي است .اين معماري قابل تفكیك به سه گونه ي مجزاست .اوپ ،اتاق هاي موازي در کنار هم
جدول شماره  ،9گونهشناسي پاسخگويان برحسب دكوراسيون منزل

گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

نوع معماري داخلي

چيدمان منزل

شيوه رفتار كردن

سنتي

جهاني -محلي

محلي

محلي

مدرن

جهاني -محلي

جهاني ا محلي

محلي

سنتي

جهاني -محلي

محلي

محلي

مدرن

جهاني -محلي

جهاني ا محلي

محلي

که در جلوي آنها يك ايوان با چندين ستون وجود دارد ،اين معماري در حاپ تبديل شدن به
ويرانه است .دوم ،خانه هايي که بدون ايوان اند فقط يك درب ورودي دارند داراي هاپ و
پذيراييِ کوچك ،اتاقهاي زياد و آشپزخان مجزاست .سوم ،خانه ها بدون ايوان اند .فقط يك
درب ورودي دارند ،داراي هاپ و پذيرايي بزرگ ،تعداد اتاق هاي کم و آسپزخانه «اُپِن» رو به
پذيرايي است .اين گونه معماري ها در میان همه گونه ها وجود دارند و تمايزي میان آنها وجود
ندارد.
چیدمان داخلي لك هاي سنتي ،محلي است يعني بالش و پُشتي همراه با پتوي پهن شاده ،قااليهااي
الکي رنگ در کف اتاق و پرده هاي بدون واالن با رنگ هاي تند و طبیعي است .چیادمان داخلاي منازپ
لك هاي مدرن جهاني -محلي است يعني عبارت است از پشتي و قالي با رنگ ماليم هماراه باا مبلماان،
تختخواب ،آباژور ،پرده هاي واالن دار با رنگ ماليم و استفاده از تابلوهاي نقاشي.
شیوة رفتار کردن در منزپ در میان تمام گونه هاي مورد مطالعه ،مبتناي بار آداب و رساوم گذشاته باا
رعايت احترام بیش از اندازه براي بزرگترهاست .روي هم رفته لك ها عناصر مدرني همچاون آشاپزخانه
اوپن ،مبلمان ،میزناهارخوري ،ويترين را در کنار عناصر محلي خاصي همچون مو ،،بالش ،گلایم ،نماد،
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اسپند مثلثي ،ساز تنبور ترکیب نموده اند .اما شیوة برخورد آنها با اعضاي خاانواده و مهماناان باه هماان
رواپ سنتي است آنها با هجوم عناصر مدرن به درون زندگي شان همچنان هويت خود را حفظ نموده اند.
مراسم ازدواج :مراسم ازدوا ،در میان چهار گونه اجتماعي لك يكسان برگزار مي شود .آنان اعتقاد
زيادي به مراسم ومناسك دارند و به شیوه اي آيیني و باشكوه آنها را برگزار مي کنند .البته عناصر مدرن
زيادي را جايگزين عناصر قديمي نمودند ،از جمله :ساز ارگ به جاي سرنا و دهل ،لباس عروس به جاي
گلوني ،دوربین فیلمبرداري ،آرايش عروس و استفاده از ماشین هاي جديد به جاي اسب .معهذا ،عناصر
قديمي اي همچون رقص هاي لكي ،موسیقي ،لباس زنان (کِراس) و رسوم متعدد ،باظرافت و دقت
خاص برگزار مي شوند .عالوه بر رسوم مذکور ،رقصهايِ مراسم ازدوا ،کامال محلياند مانند سربازي،
شِلهشِله ،سُوار سُوار ،فتاپاشاي ،سومِلي سوما ،گوريان و دوپا .اين رقصها هر کدام با آواز و مُقام موسیقايي
خاص خود اجرا ميشود .پوشش زنان در مراسم ازدوا ،کامال محلي و خاص است .اين لباس «کِراس»
نام دارد و اکثر زنان آن را ميپوشند .مراسم عروسي حتما در يك فضاي باز يا بسیار وسیع اجرا ميگردد
و تمايزي بین زنان و مردان وجود ندارد .روي هم رفته علیرغم حضور عناصر مدرن همچنان هويت لكي
اين مراسم حفظ شده است .نوعي همنشیني عناصر عام (جهاني) و خاص(محلي) در اين مراسم ديده
ميشود .برخي رسمهاي کهن علیرغم غیرواقعي بودنشان همچنان از حیث معنايي و هويتي حضور دارند.
اين يكي از عناصر اصلي بازسازي هويت قومي است.
همسرگزيني :دايره همسرگزيني لك ها بسیار محدود اسات ايان محادوده در حاد نظاام خاانواده و
خويشاوندي (هُوز) و طايفه است .فردگرايي درانتخاب همسر که از طريق رسانه ها تبلیغ مي شود تاأثیر
چنداني بر همسرگزيني منطقه لكستان ندارد .لك ها در اين حوزه توجهي به هويات قاومي نشاان نماي
دهند و سعي مي کنند هويت هاي کوچك تر را گرامي بدارند.
نام گذاري كودكان :انتخاب نام فرزندان کامال مقوله اي اختیاري است و فرد مي تواند در اين حیطه
هويت فرهنگي خود را نمايان سازد .مشاهدات و مصاحبه ها نشان مي دهند که نام گذاري نزد لك ها باا
ديگر هموطنان ايران تفاوتي ندارد .ولي مراسم نامگذاري آنها متفاوت است .آنهاا درايان مراسام کاه در
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شب هفتم برگزار مي شود و «باولیني» نام دارد ،از خويشاوندان دعوت مي کنند و ولیمه اي را تدارک مي
بیند .مدعوين شبِ نام گذاري تا صبح بیدار مي مانند .سرودة ادبي «فاپ چهل سرور» در گذران شاب تاا
صبح به آنها کمك مي کند .لك ها با اجراي اين رسم هويت قومي خود را بازسازي مي کنند.
مشاركت سياسي :رفتار انتخاباتي لك ها نه براساس فرديت ومشارکت در احازاب بلكاه بار اسااس
طايفه و قبیله است .بدين جهت تمايزي میان لك ها ديده نمي شود .خاص گرايي بیش از اندازه لك هاا
آنها را از پرداختن به هويت هاي کالن تري همچون قوم و ملت دور مي سازد .پیرمردان سالف خار کاه
نقش مهمي در میان قبیله و طايفه دارند مهم مي شوند .از آنجا که سوداگري جزو حرفه آنهاسات ،مناافع
شخصي را به منافع جمعي ترجیح مي دهند .تحصیل کرده ها نیز وارد اين بازي مي شوند و ايان رقابات
قبیله اي را تداوم مي بخشد.
احساس تعلق زباني :زبان از جمله مهمترين عناصر بر ساختن هويت جمعي افراد است .لكستان يك
حوزة فرهنگي است که زبان و ادبیات شان از عمق و غناي زيادي برخوردار است .غناي واژگاني ،ضرب
المثل هاي زياد ،قالب زباني اي را به وجود آورده است که لك هاا فكار ماي کنناد از طرياق آن جهاان
اطرافشان را بهتر درک مي کنند .به همین دلیل آنها زبان خود را در مقايسه با زبان هااي لاري  ،کاردي و
فارسي ،مناسب تر مي دانند .داده هاي جدوپ شماره ، 10نشان مي دهد که لك هاي سنتي به اين دلیل به
جدول شماره  ،10گونهشناسي پاسخگويان برحسب احساس تعلق به زبان
گفتمان مذهبي
شيعه
اهل حق

گفتمان مدرنيته

احساس تعلق به زبان

سنتي

محلي(ناآگاهانه)

مدرن

محلي(آگاه به توانش زبان)

سنتي

محلي (ناآگاهانه)

مدرن

محلي (آگاه به توانش زبان)

زبان لكي عالقه مندند که تنها ابزار براي بیان ارتباط آنها است ،تنها زباني است کاه باه خاوبي باا آن
تكلم مي کنند .اما لك هاي مدرن به خاطر تحصیالت و يادگرفتن زبانهاي فارسي ،انگلیسي (در مواردي)
و برخورد با ديگر زبانهاي قومي ايران ،آگاهانه زبان خود را برتر مي دانند.
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«قبل از آشنايي با ديگر زبان ها ،چندان به زبان خودمان ]لكي[ توجهي نداشتم اما بعدا متوجه شدم همه
چیز زبانمان اصیل و ريشهدار است .واژگاني در آن هست که وضعیتي ارتباطي را بیان ميدارندکه معادپ
آن در هیچ جاي ديگري نیست .مانند «تُراي تُرْ» اصال قابل ترجمه نیست هر جور که آن را ترجمه کني
معناي خود را از دست ميدهد .يا با گفتن کلمه «ايواره» حس عجیبي پیدا ميکنیم اگر معادپ فارسي آن
يعني غروب را به کار ببريم چنین حسي در ما ايجاد نميشود(».ايماني ،پژوهشگر فرهنگ عامه)

شیعیان مدرن در دو دهه پیش چنین ديدگاهي نسبت به زبان خود نداشتند .آنهاا باه لحااظ فرهنگاي
نوعي خود کمبیني احساس ميکردند .بنابراين ،سعي ميکردند که به فرزندان شان زبان فارسي بیاموزناد.
اما االن اين گونه نیست .يعني عالوه بر زبان فارسي که خیلي براي آن احترام قائل هستند زبان لكي را نیز
گرامي مي دارند و به آن افتخار مي کنند .به نظر مي رسد يكي از مهم ترين عناصر هويت سااز لاك هاا
زبان است .توجه لك ها به زبان خويش منطبق با منطق جهاني شدن است ،به اين معناا کاه آنهاا ضامن
آشنايي با فرهنگ ها و زبان هاي ديگر توان زبان خود را برتر ميدانند .به همین خاطر مقاومتِ فرهنگاي
خودشان را با مطرح کردن ادبیات کهن و تدوين فرهنگ لغت لكي ،همايش «مور» و زبان لكاي و اينكاه
در جلسات رسمي به زبان لكي سخنراني ميکنند ،بیان ميدارند.
اهل حق هاي مدرن هیچ وقت نسبت به زبان خود احساس خود کم بیني ننمودند ،زيرا که لكي زباان
ديني آنهاست« .دفتر رموز يارسان»  -از جمله کتاب هاي مذهبي -به زبان لكي است .اهل حق هااي کاه
داراي زبان هاي ديگري هستند سعي مي کنند زبان لكي را ياد بگیرند تا از آن طريق بتوانند به کتب آيین
ياري مراجعه کنند .لك ها به هنرمندان عرصه زبان و ادبیات شان توجه وافري نشان مي دهند تا در دنیاي
مدرن به زندگي آنها معنا ببخشند .کتاب «گلزار ادب لرساتان» کاه توساط غضانفري و رضاايي()1372
گردآوري و تدوين شده است و در آن زندگي نامه و برخي آثار مطرح شاعران لك گردآوري شده است،
نمونه بارز اين مدعاست .کتاب مذکور همچون شيء مقدسي است که در خانه اکثر لكها پیدا ميشود و
براي بیان خود و اظهارِ وجود به لحاظ فرهنگي سريعا به آن مراجعه ميکنند.
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نتيجهگيري
شكل گیري هويت فرهنگي در فضاي جهاني شدن امري يكپارچه و يكسان نیست .حتي در درون
يك قوم نیز تمايزات فرهنگي متعددي وجود دارد .با اين حاپ ،عناصري در درون يك قوم پیدا مي شوند
که اکثر اعضاي آن قوم تلقي يكساني از آن دارند .چنین عناصري آن قدر در درون يك حوزه فرهنگي
تداوم مي يابند که به خصیصه فرهنگي آن قوم تبديل مي شوند و تفاوت هاي درون قومي تاثیر چنداني
در تلقي همه جانبه از آنها ندارند .زبان ،مراسم ازدوا ،،همسر گزيني ،مراسم نام گذاري کودکان،
تشريفات غذا خوردن و محل غذا خوردن از جمله اين موارد هستند .خاص بودن اين موارد بیانگر
هويت قوم لك هستند .در برخي مولفه ها از جمله معماري داخلي ،نوع غذاي مصرفي و مراسم ازدوا،
مشاهده مي شود که تحت تاثیر فرايند هاي جهاني شدن ،عناصر عام و عناصر خاص به گونه اي
مسالمت آمیز در کنار هم قرار گرفته اند و ترکیب ظريفي از امر عام و امر خاص را به وجود آورده اند.
لك ها در برابر ورود ناخواسته عناصر عام ،عكس العمل دفاعي نداشته اند بلكه سعي کرده اند آنها را با
خالقیت هاي خاصي در درون فرهنگ خويش به شیوه اي عام گرايانه بازسازي کنند .با اين همه از
البهالي عناصر فرهنگي متعدد هويت خود را نیز برجسته و حفظ کردهاند .علیرغم شباهت هاي مذکور،
برساخته شدن هويت فرهنگي از جهاتي در درون چهار گونه فرهنگي مطرح شده متفاوت است.
شيعه سنتي :جهاني شدن تاثیر نسبتا زيادي در میان اين گروه دارد .مصرف زياد فیلم ،تلويزيون ،طنز،
آواز ،موسیقيِ محلي از طريق لوح فشرده و توجه به زبان محلي بیانگر احساس تعلق اين گروه به هويت
قوميِ شان است .آنها در طوپ دهه هاي  50تا  70به علت عدم دسترسي به امكانات تكنولوژيك نمي
توانستند محصوالت فرهنگي تولید کنند .اما از اواخر دهه  70دوربین هاي ديجیتاليِ ارزان قیمت،
دستگاه هاي صداگذاري ومیكسِ قابل دسترس براي همگان امكان بازنمايي هويت فرهنگي را به آنها داد
و آنها نیز آثار قابل اعتنايي را تولید کردند که اغلب آنها باز سازي فرهنگ سنتي و «مقام» هاي موسیقايي
قديم است .تاکید بر هويت فرهنگيِ محلي ويژگي اکثر اين آثار است.
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شيعه مدرن :جهاني شدن بیشترين تاثیر را در میان اين گونه دارد .اين گروه عالوه بر مصرف
محصوالت رسانه اي ملي و جهاني در کنار محصوالت محلي سعي مي کنند از طريق نوشتن کتاب ،مقاله
گذشته تاريخي لك ها را بازسازي کنند .در اين بازسازي ،تاريخ خود را آنقدر به گذشته بر مي گردانند
که با اسطوره ها در هم مي آمیزد .آنها همچنین در معرفي ادبیات کالسیك خود به نسل جوان فعاپ
هستند .زمان (تاريخ) و زبان از قدرت هويتسازيِ محلي بااليي در نزد اين گروه برخوردارند .دلیل اين
امر قرار گرفتن آن دو در درون فرايندهاي نابرابر قدرت(در مقايسه با اقوام همسايه) ،تفاوت در فضاي
جهاني شدن است
اهل حق سنتي :در مقايسه با گونه هاي ديگر جهاني شدن کمترين تاثیر را در میان اين گونه دارد.
دلیل اين امر آن گونه که توضیح داده شد به آموزه هاي مذهبي آنان مربوط مي شود .موسیقي و توجه به
آيین هاي مذهبي و زبان مهمترين عناصر در احساس تعلق اين گروه به هويت لكي است .موسیقي نزد
آنها فقط عنصري فرهنگي نیست بلكه نداي حق است و مقدس .بدين ترتیب يكي از مهم ترين عناصر
هويت ساز براي اين گونه است.
اهل حق مدرن :تاثیر جهاني شدن در میان اين گونه بیشتر از اهل حق هاي سنتي است .آنها نیز به
موسیقي و مراسم مذهبي توجه زيادي دارند .عالوه بر اين تاريخ و زبان نیز بیشترين عرصه فعالیت اين
گروه است .اما تفاوت اين گروه با «شیعه مدرن» در زمینه ادبیات اين است که شیعیان بیشتراز طريق
اسطوره هاي باستاني(ايران باستان) به بازسازي گذشته مي پردازند اما اهل حق ها به طور همزمان از
طريق اسطوره هاي باستان و زندگي بزرگان آيین خويش به اين امر مبادرت مي ورزند.
بدين ترتیب هويت قومي موجوديتي انتزاعي نیست که بتوان با مشخص کردن عناصر فرهنگي حد و
مرزهاي آن را مشخص کرد .اين عناصر به خودي خود بیانگر هويت جمعي افراد نیستند .بررسي
ويژگي هاي يك گروه از جمله زمان ،مكان ،شیوة زندگي و زبان در درون همان گروه ،توشهاي براي
بحثهاي هويتي به ارمغان نخواهد آورد .اين عوامل زماني که در درون فرايندهاي جهاني شدن ،تفاوت
و مقاومت قرار گیرند و افراد آنها را به عنوان استراتژيهايي براي بیان خود به کار ببرند ،توان
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هويتسازي خود را به نمايش ميگذارند .چنین است که هويت را بايد در جايگاه تاريخي خود و وابسته
به متن و زمینه خاص خودش بررسي کرد.
سرزمین قدرت هويتسازي چنداني ندارد ،چرا که در درون فرايندهاي قدرت و تفاوت قرار ندارد به
بیان ديگر مورد تعرض قرار نگرفته و چندان محل مناقشه نیست؛ گذران اوقات فراغت (به ويژه نزد
مدرنها) ،لباس پوشیدن (به ويژه نسل جوان) هويتسازي جهاني دارند .اين مؤلفه عموما نزد اکثر
فرهنگهاي ايراني به يك شیوه است و تمايزاتي در میان آنها ديده نميشود؛ نامگذاري کودکان مؤلفهاي
است که در سطح ملي هويتسازي ميکند يعني بیانگر ايراني بودن افراد است و چندان وابسته به قوم يا
ي خاصي نیست .فرايندهاي قدرت نقش چنداني در اين زمینه ندارند ،چرا که نام افراد بیانگر
گروه فرهنگ ِ
هويت اجتماعي آنها نیست و از اين طريق نميتوان کسي را موردپذيرش يا طرد قرار داد.
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Globalization and Cultural Identity of Lackish Ethnic
Gholam Abbas Tavasoli, Siavosh Gholipoor

This research has studied cultural identity of Lackish ethnic within
globalization processes. Based on cultural and social charastristics of lackish
people, It has divided population to four social types : Traditional Shiett,
Modern Shiett, Traditional Ahle-hagh and Modern Ahle-hagh. It has been
used qualitative method and gathered data through using
interview

and

observation ,

documents. The findings of research shows that: 1)som

cultural traits are common among Lackish people that represent their ethnic
identity. 2) the other cultural traits, reconstruct their cultural identity
universally. It means , They have articalated The local and The global by
accepting global and modern traits beside local and old traits. 3) All
cultural traits haven,t equal identification. Traits which are put in diffrence,
resistance and power processes have a high identification.

Key concepts: Globalization, time – space compression , Ethinic identity
,Universal reconstruction, Resistant
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