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چکیده:
درکماکانکهاستقدیمیهايپدیدهومسائلازیکیجمعیدستهنزاع
ازمنظوراست.باقیماندهخودقوتبهمداريطایفهبرمبتنیوسنتیاجتماعات

فرهنگی،هايانگیزهبامعموالًکهاستدعوایییادرگیريجمعی،دستهنزاع
وجانیخساراتیودهدمیرخنفرسهبینحداقلاجتماعیواقتصاديسیاسی،

ي کیفی عوامل اجتماعی و هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه. آوردمیباربهمالی
يمطالعهایندرجمعی در شهرستان ایذه استهاي دستهنزاعثر بر فرهنگی مؤ

وارددندبوشدهانتخاببرفیگلولهگیرينمونهصورتبهکهنفر24کیفی،
يجامعهدردولتيمداخلهکهدهدمینشانپژوهشهايیافتهشدند.مطالعه

مراتعشدنملیقانونآنازترمهموارضیاصالحاتيبرنامهاجرايوعشایري
شیوعآنبالتبعوعشایرخودجوشاسکانموجبچهل،يدههدرهاجنگلو

نشانهایافتهایندیگرسوییزااست.گردیدهمنطقهدرجمعیدستههاينزاع
گروهی،درونهمبستگیعمودي،گراییجمعاي،طایفهتعصباتکهدهندمی

نخبگاننزاع،وخشونتشدنعمومیناموسی،مسائلخویشاوندي،پیوندهاي
مدیریت،سنتیساختارفروپاشینخبگان،رقابتبیکاري،ملکی،اختالفاتنزاع،

نزاععینیيتجربهمحرومیت،ازآگاهیانتظامی،ویقضایمراجعبهاعتماديبی
يزمینهوبستريگذشتهناخوشایندخاطراتومسائلومشارکت)و(مشاهده

کنند.میمهیاراجمعیدستهنزاع
سنتیساختارفروپاشیملکی،اختالفاتایذه،شهرستانجمعی،دستهنزاعکلیدي:مفاهیم
گذشتهایندناخوشمسائلوخاطراتمدیریت،

taleb@ut.ac.irاستاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1
najafiasl@ut.ac.irاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران 2
ي مسئول)ي اجتماعی دانشگاه تهران (نویسندهعات توسعهدانشجوي کارشناسی ارشد مطال3

zahmadiavendi@gmail.com



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 72

مسألهیانبومقدمه
الگوهايیاوساختاريشرایطازاعماجتماعیهاییپدیدهجامعهاجتماعیمسائل

وموجودوضعیتیعنیتوسعهراهسربراجتماعیتحوالتمسیردرکههستندکنشی
واهدافتحققمانعوگیرندمیقراراجتماعیهايگروهومردمتوجهموردمطلوبوضعیت

عنوانبهاجتماعیمسائلشوند.میهاآنهايمطلوبکمالوهاارزشکنندههدیدت
دارندمیمشغولخودبهرامردمعمومیافکارونخبگاناذهاننامطلوبهاییپدیده

رسمیمقاماتکهآیدمیپدیدهاآنمهاربرايجمعیآمادگیووفاقنوعیکهطوريبه
واهاآنازپیشگیريورفعیاواصالحجهتدرعملیاقداموجوییچارهبهراکشور

).1390:2(عبداللهی،داردمی
پژوهشمطالعه،دراولویتواهمیتدارايکهاجتماعیهايآسیبومسائلجملهاز

درجمعیدستهنزاعاست.جمعیدستههاينزاعيمسئلهدارد،قراراجتماعیاقدامو
درگیريجمعیدستهنزاعازمنظوراست.تکاملیپیشرفتنوعیفردي،نزاعبامقایسه

واستنفرسهشاملحداقلکهاستجمعیيجویانهستیزهوپرخاشگرایانهرفتاریایبدن
یابندمیبروزوتجلیاجتماعیمتقابلروابطمحدودهوچارچوبدرکهمنظرایناز

).1385:11سروستانی،(صدیقودنمتعریفاجتماعیيپدیدهیکعنوانبهراآنتوانمی
جسمیهايآسیبمدت،طوالنیخوردهايوزدوهادرگیريموجبجمعیدستههاينزاع

سطحفزونیافراد،اجتماعیتعامالتدرپرخاشگريوخشونتتسریعقتل،روحی،و
درناامنیافزایشواجتماعیهايگروهبینافتراقوگسستجامعه،افرادتنشواضطراب

يمسئلهترینمهمداردرواجکهجاییدررواینازشوند.میجامعهعمومیيحوزه
رفتاريهايانگیزهمستلزمانساندرجمعیدستهنزاعظهوروبروزاست.اجتماعی
وروستاییمناطقدرباشد.میگروهیزندگیحاصلومعلولخودکهاستمشترکی
وکشاورزياراضیمراتع،سربردارند،ايقبیلهبنايمعمدتاًکهزیاديهاينزاععشایري،

عشایربیندرمتفاوتفرهنگیوقومیتنوعوجودواقع،درشود.میمشاهدهمزارعآبیاري
ایندراست.نمودهبدلعاديوبدیهیامريبهرانزاعوخشونتيپدیدهروستائیان،و

افرادگاههرودارندالویتآناعضايفردياحساساتبرگروهنیازهايوهاوفاداريها،نزاع
شود.میافزودهنزاعشدتبرباشند،داشتههمبانزدیکیبسیارارتباطدرگیر،هايگروهو

عنوانبههموارهباشدمیگوناگونطوایفدارايکهایذهشهرستاندرپدیدهاین
طوایفکهمنطقهایندرعیجمدستههاينزاعپدیدهاست.بودهمطرحسازمسئلهايپدیده

پایبنديوگرایشوباشندمیخودايطایفهوسنتیهايارزشازثرمتأشدتبهآن
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وجرم1ایرسالرابرترابطه،ایندراست.مشهودبیشتردارند،قانونبهنسبتکمتري
ورشدبرايمانعیراتخریب)وجرحوضربقتل،جمعی،دستهنزاع(همانندخشونت

طریقچهاربهخشونتوجرمکهاستمعتقدوداندمیفقرافزایشجهتعاملیوعهتوس
فرسایش-2؛فیزیکیهايزیرساختدرگذاريسرمایهکاهش-1دهد:میانجامراکاراین

هايتواناییکردناثربی-4واجتماعیيسرمایهتخریب- 3؛انسانیيسرمایهيتوسعه
واجتماعیعواملتبیینوتوصیفرو،ایناز).7-1998:8ایرس،ال.(رابرتدولت

یابیریشهبااست.اهمیتحائزاجتماعیلحاظازجمعیدستههاينزاعبرمؤثرفرهنگی
اینبنابراینکرد.فراهمآنکنترلوریزيبرنامهبرايراالزميزمینهتوانمیمعضلاین

برکهآنضمنآن،نتایجاوالً؛زیرات،اسبرخوردارخاصیاولویتوضرورتازتحقیق
اینتغییربهوگرددمزبورمناطقفکرياعتاليسببتواندمیافزاید،میمردمآگاهی
کندکمکدولتیهايریزيبرنامهبهتواندمیتحقیقينتیجه؛ثانیاًبینجامد.نامطلوبرفتار

).1378:167(پورافکاري،شوندمندبهرهآننتایجازهمگانو
هاينزاعبرثرمؤفرهنگیـاجتماعیعواملکیفیيمطالعهحاضرپژوهشهدف

به2بابدینارانیطوایفپژوهشاینانجامبرايواستایذهشهرستاندرجمعیدسته
حالوگذشتههاينزاعوهادرگیريبیشترکهچرااندشدهانتخابآمارييجامعهعنوان

شدهتشکیلطایفهدهازبابدینارانیاست.پیوستهوقوعبهباباینمیاندرشهرستان
يطایفهسرقلی،يطایفهبویري،يطایفهابراهیم،سلطانساداتاز؛عبارتندکهاست

وشالويطایفهسهید،يطایفهنوروزي،يطایفهگوروي،يطایفهکورکور،يطایفهاورك،
جمعیدستهنزاعکهاستاینتحقیقصلیاالسؤرابطه،ایندرمحمودي.عالیيطایفه

اجتماعیعواملچهایذه،شهرستاندربدانیمخواستیممیدیگرعبارتبهدهد؟میرخچرا
نفر24باالؤساینبهپاسخگوییبرايدهد؟رخجمعیدستهنزاعشودمیباعثفرهنگیـ
انجامهاییمصاحبهگروهیوفرديبصورتجمعیهاينزاعدردرگیرافرادومطلعیناز

مقوالتبصورتجمعیدستههاينزاعبرثرؤمعواملتماتیکتحلیلروشاتخاذباوگرفت
گرفتند.قرارتفسیرموردواستخراجاساسی

1 Robert L. Ayres
نماید و یادآور دورانی باب اصطالحی است که وحدت جغرافیایی طوایف اقماري را با وحدت سیاسی توأم می2

پسوند معموالٌ به آخر اسم تر بودند. باب به صورت هاي محلی نسبت به قدرت مرکزي قوياست که قدرت
رساند.اي را میشود و مفهوم پیوستگی و همبستگی طایفهاضافه می
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پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

جمعینزاعبهگرایشمیزانبرثرؤمعواملشناختیجامعهتبیینعنوانباپژوهشی
،)1386(نظريتوسط)چرداولوشیروانوایالم،ایوانهاي(شهرستانالمایاستاندر

بهآشناییعدماشتغال،عدمسوادي،بیبینکهاستحاکیآنهايیافتهوگرفتهانجام
نزاعوجايبیغرورهايومالیضعفوايقبیلهآدابوسننحفظاسالمی،قوانین
).1386(نظري،داردوجودرابطهجمعیدسته

ازافشردوکویجروستاهاي:مطالعه(موردجمعیهاينزاعیابیریشهعنوانباتحقیقی
،)1388(خواجهجسورونایبیتوسطشرقی)آذربایجاناستاندرخواجهبخشتوابع
کمیابمنابعوقدرتکسببرايمبارزهکهدهندمینشانآنهايیافتهوگرفتهانجام
جسورو(نایبیداردايکنندهتعییننقشجمعیدستههاياعنزبروزدرزمین)و(آب

).1388خواجه،
هاي شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاعپژوهشی با عنوان بررسی جامعه

)، انجام گرفته 1390زاده و همکاران (جمعی (مورد مطالعه: شهر اهواز) توسط حسیندسته
متغیرهاي محرومیت نسبی، احساس آنومی، خاستگاه دهد که بین هاي آن نشان میو یافته

اي، ي قبیلهخانوادگی (شهري ـ روستایی)، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، تعلق به جامعه
ي معناداري جمعی رابطهمیزان کنترل اجتماعی و سطح تحصیالت با گرایش به نزاع دسته

).191-225: 1390زاده و همکاران، وجود دارد (حسین
يمحله:مطالعه(موردخویشاوندمحورجمعیدستههاينزاعمطالعهعنوانباپژوهشی

نشانپژوهشهايیافتهوگرفتهانجام،)1391(خزاییتوسطتهران)21يمنطقهو12
بازتولیدودامنهتنگمحورخویشاوندپیوندهايوجودونزاعنخبگانمیانایندرکهداد

هاينزاعدرايکنندهتعییننقشگروهیدرونهاياجازدوازمنبعثاجتماعیروابط
).1391(خزایی،داردجمعی

درجمعیدستههاينزاعبهبالقوهتمایالتبرثرؤمعواملبررسیعنوانباتحقیقی
نشانآنهايیافتهوگرفتهانجام)،1391(دیگرانوشریعتیتوسطخدابندهشهرستان

باانتظامیوقضاییمراجعبهاعتمادعدمخانوادگی،،ملکیاختالفاتمتغیرهايدهدمی
).1391دیگران،و(شریعتیدارندمعنادارييرابطهجمعیدستهنزاعبهگرایش

توسطاحمد،بویرشهرستاندرجمعیدستههاينزاعشناسیگونهعنوانباتحقیقی
ـملکیاختالفاتمیانکهدهدمینشانوگرفتهانجام)،1391(نیاصادقومیرفردي
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هاياحترامیبیوهاشوخیومالیمسائلخانوادگی،اختالفاتناموسی،مسائل،زراعی
).1391نیا،صادقو(میرفرديداردوجودرابطهجمعیدستهزاعنباکالمی

جمعیدسته(درگیري)هاينزاعگیريشکلبرمؤثرعواملشناختیجامعهيمطالعه
استانشهر،مشگینشهرستانتوابعازپریخانيروستاردي:مويمطالعه"روستایی

عواملکهدهدمینشانآنهايیافتهوگرفتهانجام،)1391(يعشایرتوسط"اردبیل
نخبگانقابترملکی،اختالفاتناموسی،مسائلاي،طایفهباورهايگرایی،طایفهاجتماعی

.)1391(عشایري،اندبودهثرمؤجمعیدستهنزاعبر
:مطالعه(موردجمعیدستهنزاعوقوعپیامدهايوهاریشهيمطالعهعنوانباتحقیقی

توسطهندیجان)شهرستانشهرستانتوابعالسالمعلیهعبداهللازادهامامروستاییيجامعه
نادیدهمنابع،محدودیتدهدمینشانآنهايیافتهوگرفتهانجام،)1394(درویشی

توسطجوانانتحریکگروهی،بروناجتماعیيسرمایهضعفرایی،گطایفهعرف،گرفتن
).1394(درویشی،اندبودهثرمؤجمعیدستهنزاعبراجتماعیاهیناآگسفیدها،ریش

خارجیتحقیقاتب)
تعامل سازوکارهاي حل ")، در طرحی با عنوان 2008(1ي سناییسازمان توسعه

که یک نظرسنجی (تحقیق پیمایشی) از "ناختالفات رسمی و غیر رسمی در افغانستا
90دهد: مراتع ملی (مردم بوده است، به ترتیب میزان وقوع نزاع بر حسب مورد را نشان می

درصد)، 50درصد)، چراگاه دام (62درصد)، ارث (70درصد)، همسایه (78درصد)، آب (
درگیري بین جوانان درصد)، نزاع و 34ي عروسی (مسائل خانوادگی ازدواج اجباري، هزینه

درصد). سازوکار حل نزاع در بین مردم و قبایل: 12درصد)، توزیع نامناسب یارانه (22(
38درصد)، مالها (45سفیدان (درصد)، ریش50صلح (درصد)، شوراي60شوراي محلی (
درصد).20درصد)، پلیس و فرماندار (30ها (درصد)، دادگاه

هاي محیطی محدودیت")، در طرحی با عنوان 2010(2ي سازمان مللي توسعهبرنامه
هاي در مورد دالیل و عوامل مؤثر بر وقوع نزاع و قتل"و نزاع در مناطق و روستاهاي آفریقا

ها و سایر مناطق به موارد زیر اشاره کرده است:نشینناشی از آن در بین کوچ
بع طبیعی و کاهش تقاضاي زیاد براي منابع طبیعی و کمبود منابع، فرسایش منا

پتانسیل زمین، فرصت نابرابر و محدودیت در دسترسی به منابع موجود، افزایش خطرات 

1 Sanayee Development Organisation
2 UNDP
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محیطی ناشی از فشار زیاد به منابع، نزاع و درگیري بر سر آب شرب، نزاع عشایر بر سر 
.مراتع، چراي دام و دزدي احشام

شدنترطوالنیویرعشاچرايحق"عنوانباتحقیقدر،)2011(1الهادريوعبدال
نزاعوزمینمالکیتامنیتاحساسعدمبیندهندمینشان"سودانشرقدرنزاعمدت

دارد.وجودرابطهجمعی
توسط آبگاند آلبرت "ي جامعهعنوان مانع توسعهنزاع زمین به"پژوهشی با عنوان 

روش کیفی  انجام ها با استفاده از آوري دادهصورت گرفته است. جمع،)2011(2آیوریندي
دهد زمین عامل اصلی درگیري و نزاع است و بعد از آن هاي آن نشان میگرفته و یافته

کنترل و مدیریت مؤثر بر زمین عامل ثانویه نزاع بوده است. 
ي گروناوا در شمال در منطقه"هاي سنتی حل نزاعمکانیسم"پژوهشی تحت عنوان 

)، بصورت کمی ـ کیفی انجام گرفته که 2013(3ندیمواتانزانیا توسط ماریا امانوئل و تامپه
درصد از پاسخگویان کمبود زمین براي چراگاه و 75هاي کمی حاکی از آن بود یافته

ي گروناوا بوده است. کشت، کمیابی آب و دام و روابط خانوادگی عامل اصلی نزاع در جامعه
ي سنتی در حل و فصل هادرصد از پاسخگویان نقش مهمی براي مکانیسم60حدود 

هاي مدرن را در حل درصد از پاسخگویان مکانیسم55اختالفات قائل هستند در حالی که 
دهند.و فصل اختالفات ترجیح می

عنوان بررسی تعارض روستایی: آداب و رسوم، نمادها و مراسم "تحقیقی با 
)، انجام 2014(4ي مویل در ایرلند شمالی توسط کاترین سایددر منطقه"بزرگداشت

دهد که وجود آداب و رسوم مختلف و نمادها و هاي تحقیق نشان میگرفته است. یافته
گرایی عامل درگیري و نزاع در روستاي مویل است؛ همچنین تغییرات اداري به فرقه

کند.ها را در آینده دو چندان میها و نزاعتصویب رسیده در خصوص ساخت و ساز، تنش
افغانستاندررسمیغیرورسمیاختالفاتحلسازوکارهايعاملتعنوانباپژوهشی

بینکهدهدمینشانآنهايیافتهوگرفتهانجام،)2008(5توسعهسناییسازمانتوسط
يهزینهاجباري،ازدواج"خانوادگیمسائلدام،چراگاهارث،همسایه،آب،ملی،مراتع

دارد.وجودرابطهجمعیدستههاينزاعوجوانان،درگیريونزاع،"عروسی

1 Yasin Abdalla and Eltayeb Elhadary
2 Abegunde Albert Ayorinde
3 Maria Emanuel & Tumpe Ndimbwa
4 Katherine Side
5 sanayee development organisation
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ـ (کمیترکیبیرویکردبا"آفریقاشاخکشورهايدرنزاعوشبانی"عنوانباپژوهشی
زمینبهدسترسیعدمبیندهدمینشانگرفتهانجام، )1995(1موتوتوسطکهکیفی)
دولت،حمایتعدمکافی،آبنبودوشبانیودامداريکشاورزي،وکشتبرايمناسب
دارد.وجودرابطهجمعینزاعوسنتینظامضعف

موضوعنظريادبیاتبرمروري
2نسبیمحرومیتنظریه

درقومیوسیاسیاجتماعی،هايبحرانمنشأتبیینبراينسبیرومیتمحتئوري
"محرومیت"نظریهاینمحوريمفهومیامقولهدارد.زیاديکاربرداجتماعیمطالعات

ناظرضمنیطوربهشودمیمستفادنیزآنلغويمعنايازکههگونهمانمحرومیتاست.
ازشهروندانازبرخیآندرکهشرایطیاست.جامعهیکاجزايمیاننابرابرشرایطیبر

نابرخوردارگروهودارنددیگربرخیبهنسبتبیشتريهايمنديبهرهامتیازاتوامکانات
یابندمیدستاحساسیبهبرخورداروهگروضعیتوخودوضعیتمیانسنجینسبتدر
هنگامیسیاسیهايبحرانوشورشدیدگاه،ایناساسبرشود.مینامیدهمحرومیتکه

امکاناتازعواملیودالیلبهبناکهبرسندنتیجهاینبهمعترضینکهگیردمیصورت
کنند.میافتدریباشد،میحقشانآنچهازکمتراستانتظارشانموردآنچهیاوموجود

بهمحرومیتازناشیسرخوردگیتسکینیابیشترمنافعوحقوقبهیافتندستبرايلذا،
کهاستایننظریهایندرمهمينکتهشوند.میمتوسلسیاسیخشونتوپرخاشگري

بلکهشود؛نمیمنتهیشورشواعتراضبهمستقیماًمطلقمحرومیتیاماديبدشرایط
تعیینعاملکهاستشرایطاینقبالدرروانییاذهنیواکنششد،زذککهگونههمان
).18-1386:19(صالحی،شوندمیمحسوبکننده

3دوالردجوییستیزهـناکامینظریه

هايگروهمیانرقابتازناشینژاديوقومیتضادهايستیز،ينظریهدیدگاهاز
ورقابتایندرکهگروهیباشد.میمقاموقدرتثروت،مانند؛کمیابمنابعسربرمختلف

اینکهبرايشوند.مینامیدهاقلیتهايگروهمدعیانسایروغالبگروهشودمیپیروزتضاد

1 Mkutu
2 reletive deprivation theory
3 Dulard
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داشتهدوجوبایداساسیشرطسهیابد،گسترشنژاديوقومیهاينابرابريوتضادها
فقطوباشدداشتهوجودیزمتمااجتماعیگروهچندیادوبایدمتمایز:هايگروه-1باشد:

استخاصگروهیکبهتعلقاحساسوگروهیبینموجودهايتفاوتازآگاهیصورتدر
ارزشبامنابعسربرهاگروهبینبایدمنابع:سربررقابت-2آید؛میوجودبهتضادکه

گروهیکاعضايموقعیتیچنیندرباشد.داشتهوجودرقابتمنزلتوثروتقدرت،مانند؛
منابع،اینبهکاملدسترسیازدیگرهايگروهاعضايممانعتطریقازکهیابندمیتمایل
داشتناختیاردرنظرازهاگروه:قدرتنابرابري- 3؛نمایداقدامخودمنابعحفظبراي
مورددرراخودادعايخوبیبهبتواندگروهیککهطوريبهباشندنابرابربایدقدرتمنابع

مرحلهایندررساند،اثباتبهدیگرهايگروهیاگروهبههزینهتحمیلباکمیابابعمن
جریانیحوادث،ووقایعبعدبهمرحلهاینازگیرد.میشکلجامعهدرنابرابريکهاست
منزلتپستیيدربارهتحقیرآمیزيباورهايغالب،گروهبود.خواهدبینیپیشقابلنسبتاً
وحقانیتاثباتبراينیزراباورهااینوآوردخواهدوجودبهاقلیتيهاگروهیاگروه
اثباتبراياقلیتگروهتالشگروهاینداد.خواهدقراراستفادهموردخودبرترييارائه

فشارنتیجهدروکردخواهدمحسوبخویشمنافععلیهتهدیديعنوانبهراخودمنافع
).30-1386:31(صالحی،کردخواهدالاعماقلیتگروهعلیهرابیشتري

1ولدجرجنظریه

دررازیملينظریهتاکوشیدهگروهیکشمکشيدربارهزیملجرجازثرأمتولد
اجتماعیوسیاسیهاينابرابريآندرکههاییوضعیتدربزهکاريتبیینوشناختمورد
باکهرااجتماعیزندگیساسیاهايجنبهازبرخیتاکوشیدهولدبرد.بکاردارند،وجود

قراراجتماعینظمشناسانجامعهتوجهموردکمتروگردندمیمشخصستیزوکشمکش
کههستندگروهیهاییانساناساساًهاانسانکهاستمعتقدولددهد.نشاندارند،

اءاعضنیازهايومنافعاساسبرهاگروههست.هاآنگروهیهايپیوندمحصولشانزندگی
ها،گروهمیانروابطباشند،تضاددرهمباهاگروهنیازهايومنافعوقتیگیرند.میشکل

منافعمیانتضادگیرد.میشکلهاگروهمیانتضادوشودمیبرانگیزتضادورقابتی
معموالًهاگذاريقانوندد.مینشانگذارانقانونهايسیاستدرراخودبیشترگروهی
برخالفقوانینکهگروهیاست.دیگرگروهیمنافعبامتضادوگروهیافعمنبامنطبق

1 Velled
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راقوانینزیاداحتمالبهندارندراخودمنافعازراقانونیدفاعقدرتوهاستآنمنافع
).116- 1392:117آبادي،فیضو(قربانیگیرندمیپیشدرمجرمانهرفتارونقض

پژوهششناسیروش
درتحقیقمهمهايروشازیکیاست.»کیفی«پژوهشایندرعهمطالموردرویکرد

عبارتتحقیقروشیکعنوانبهپدیدارشناسیاست.پدیدارشناسیروشکیفی،رویکرد
تبیینپدیدارشناختی،بررسیهدفها.پدیدهمنظموانتقاديدقیق،بررسیازاست

باعثکهاستمعناییوحدتجستجويدرپدیدهیکاززیستهيتجربهذاتساختار
شودمیروزمرهيزیستهيتجربهطریقازآندرستتوصیفوپدیدهآنذاتشناسایی

افراديزیستهتجربیاتپژوهشگرپدیدارشناسی،روشدر).1392:270،)الف((محمدپور
توصیفـشودمیتوصیفکنندگانمشارکتـتوسطکهچنانآنراايپدیدهيدرباره

راپدیدههمگیکهفردچندینتجربیاتماهیتبهشودمیمنتهیتوصیفیناکند.می
نزاعيمطالعهبرايپدیدارشناسیروشانتخابآیاکهاستاینالؤس؛اندکردهتجربه

درافرادشدندرگیرودادنرخچگونگیونزاعيمطالعهدراست؟بودهدرستیانتخاب
نقشبررسیدارد.مهمینقشجمعیيحافظهدیگرهميسابقهبهافرادبودنآشناوآن

کهگذاردنمیباقیچراییوچونهیچجايزیستهيتجربهوروزمرهزندگیبستردرنزاع
يتجربهبهتوانمیدرواقع.کرداستفادهپدیدارشناسیروشازآنشناختبرايتوانمی
:1394(درویشی،پرداختزاعنتحوالتوهاریشهبررسیبهخاطرات،بیانقالبدرنزاع
61.(

هايمصاحبههمچون،اطالعاتگردآوريهايتکنیکبهمقتضیهايدادهیافتنبراي
ایندرایم.جستهتمسکگردید،اجراگروهیوفرديبصورتکهعمیقویافتهساختنیمه

کهزاعندردرگیرافرادومطلعینمعمرین،بامصاحبهبراستمشتملهاهمصاحبمطالعه
قرارمحققاختیاردربررسیمورديپدیدهمورددراطالعاتیخود،يزیستهتجربۀبنابر
تحلیلاست.یا تماتیک 1تحلیل موضوعیيهشیوازهادادهتفسیروتحلیلبراياند.داده

ازمحققآندرکهتحلیلیاستقرايبرمبتنیتحلیلازاستعبارتتماتیکموضوعی یا
شناسیسنخیکبهايدادهبرونوايدادهدرونالگویابیوهادادهبنديطبقهطریق

وکدگذاريعملازاستعبارتتماتیکتحلیلدیگر،تعریفیدریابد.میدستتحلیلی

1 thematic analysis
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دنبالبهاوليوهلهدرتحلیلنوعاینگویند.میچههادادهکههدفاینباهادادهتحلیل
یاتمیحمایتبایدآمد،بدستهادادهازالگوییکهانیزمهاست.دادهدرالگویابی

،)ب((محمدپورگیرندمیتأنشهادادهاز1هاتمعبارتیبهگیرد.صورتآنازموضوعی
1392:67 -66.(

آماريو نمونه جامعه
بختیاريلنگهفتيشاخهازبابدینارانیطوایفحاضر،پژوهشآمارييجامعه

وداشتهگوناگونمنشأهايکهاست،طوایفیاتحادمبنايبرباب،ارانیدینيشاخهاست.
دهازباب،دینارانیشوند.میخواندهنامبدیندیناران،کوهدرسکونتشانمحليبواسطه
سهید،گورووي،اورك،سرقلی،بویري،سادات،از:عبارتندکهاست؛شدهتشکیلطایفه

برفیگلولهگیرينمونهبصورتکهنفر24تعدادودي.محمعالیوشالوکورکور،نوروزي،
ویافتهساختارنیمهمصاحبه12توسطهادادهشدند.مطالعهواردبودندشدهانتخاب
مصاحبهگرفتند.قرارمصاحبهموردگروهیبصورتدیگرنفر12وزن)4ومرد8(عمیق

يهمرحلبهمحققکهیافتدامهاآنجاتامطلعین،کیفیاصطالحدریاهانمونهاینبا
برسدنتیجهاینبهمحققکهافتدمیاتفاقزمانینظرياشباعیافتند.دستنظرياشباع

ظهورجدیديمفاهیمویافتهدستمشابههايپاسخومفاهیمبهکار،ازمرحلهیکدرکه
).1389:53،و بهمنی(محمدپورنیابند

پژوهشهايیافته
ازشدهاستخراجفرهنگیـاجتماعیمقوالتتحلیلوبررسیهبقسمتایندر
اند،داشتهمطالعهمورديمنطقهجمعیدستههاينزاعبرراثیرأتبیشترینکههامصاحبه
.شودمیپرداخته

مدیریتسنتیساختارفروپاشی
منطقهدرجمعیدستههاينزاعصعوديسیربامستقیمارتباطدرکهعواملیازیکی

دخالتمتعاقبکهاستعشایرييجامعهمدیریتسنتیساختاررفتنبینازداردقرار
انقالبازپیشدرمدیریتسنتیساختارخصوصدرآمد.بوجودعشایرزندگیدردولت

1 themes
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راعمومیاموريادارهسنتیارکانعشایر،زندگیمیاندردولتدخالتکهگفتتوانمی
موجبتنهانهارضیاصالحاتانجاموعشایراجبارياسکانانندماقداماتیوپاشیدهماز

گردید.عشایريسنتینظامگسیختگیهمازبهمنجربلکهنگردیدعشایريزندگیبهبود
وداردادامهامروزبهتاهمچنانداشتانطباقدولتسیاستباکهوضعیچنینایجاد
شاهدبیشترهمانقالبازبعدرد.نداوجودایلدرمتمرکزيرهبريسازمانیکدیگر

فروپاشیدلیلبهواقعدرهستیم.جزئیاختالفاتحلبرايحتیدادسراهادرمردمحضور
ايطایفهملکی،محلی،اختالفاتحلمنظوربهعشایروروستاییانمدیریت،سنتیساختار

چنداننهايگذشتهدرکهاموريکنند.میرجوعقضاییمراجعبهخودخانوادگیحتیو
کناربادیگرعبارتبهشد.میفصلوحلمحلیعواملخودتوسطومحلدرودور

دروسادگیبهرااهالیمشکالتنفوذ،وتجربهوسنبرتکیهباکهمعتمدانگذاشتن
ازمملوشهرستانقضاییوانتظامیمراکزامروزهنمودند،میفصلوحلکوتاهیمدت

کهآنجاازنمایند.میرجوعآنهابهاختالفیگونههرمجردبهکهاستنیروستاییاوعشایر
واندنیافتهگسترشجدیدنظاماینایجادباآهنگهمدولتیمسئولهايسازمان

چنیندراجراقابلوقبولقابلاصولوهابرنامهتنظیموطرحبرايمردماینخصوصیات
چشمبهگسیختگیهمازنوعیاکنونهمست،انگرفتهقراربررسیموردايجامعه

بااست.مزبوريجامعهخصوصیاتونیازبامنطبقرهبريکادرنبودنزائیدهکهخوردمی
نیمهویکجانشینیزندگیبهعشایراکثرمدیریت،سنتیساختارفروپاشیبهتوجه

آوردند.رويیکجانشینی
شهرهاعمومیاموربرتوانندمیکهتندهسنهادهاییترینمهمشوراهاحاضر،حالدر

هرکهکنندمیاحساسمردمروي،اینازباشند.داشتهتوجهیقابلثیراتأتروستاهاو
يعهدهبرآنبهرسیدگیيوظیفهباشد،داشتهوجودشهروروستادرنقصیومشکل

واجراییمانتضازمشکالتبامواجهدرشوراهاکهبینندمیکهزمانیاماشوراهاست.
دردیدگاهاینوکنندمیدلسردياحساسآنهابهنسبتنیستند،برخوردارکافیقدرت

نزددرراآنمقبولیتواستکردهمتزلزلراشوراهايهاولیمنزلتوپایگاهدرازمدت
شوراهاياعضايبیندرايطایفههايبنديدستهوجوداست.دادهکاهشمنطقهساکنین
ازبسیاريدرواستشدهخودييطایفهنفعبههايسوگیريبهمنجرشهريوروستایی

پروراند.میرانفاقوکینهبذرمواقع
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تعویقبهرواختالفحلروندفقط...هستالکیچیزهیهاختالفحلشوراي"
بهاونايمراجعهمانعوبدنرضایتتاکنهسردرودعواطرفینکهاینههدفشوندازهمی

ساله).34(مرد"...بشهدادگاه
روحرفشونوبودندمطیعهمهزدمیحرفیسفیديریشیاکدخداوقتیگذشتهدر

...شدمیبخیرختماوناگريواسطهودخالتبامشکالتومسائلتماموکردندمیگوش
ساله).67(مرد...بدويهاماهبایدجزئیاختالفیهحلبراياالننیستاینطورياالناما

وسویکازسفیدي)ریشوکدخدامنشی(سنتسنتیمدیریتدرفروپاشیواقعدر
بهمنجردیگر،سويازشوراهامانندرسمی،مدیریتینهادهايمناسبکارکردعدم

حلبرايجوییچارهراهدرراافرادکهنحويبهشده،منطقهساکنینتشویشوسردرگمی
نامطلوبهايواکنشوکنشازبرخیاتخاذبهوادارخود»دجدیمسائلومشکالت«

نیازمندآنهافصلوحلکهصورتیدرکند،مینابهنجار)اقدامگونههریاو(نزاعسنتی
)، در مورد متغیر احساس 1390زاده (هاي حسینیافتهیافته،ایناست.»جدیدهايروش«

کند.میییدأتراجمعیزاعندرو نقش آن آنومی و میزان کنترل اجتماعی 

ملکیاختالفات
مورديمنطقهدرجمعیدستههاينزاعوقوعاساسیعللازیکیملکیاختالفات

ومراتعشدنملیقانونوارضیاصالحاتيبرنامهاجرايباواقع،درباشد.میمطالعه
موردمعیجدستهومشاعبصورتکهعشایرمراتعمالکیت،1340يدههدرهاجنگل

رسمیتبهباکهايگونهبهشدگرفتهنادیدهدولتتوسطگرفت،میقراربرداريبهره
برايدامچراييپروانهصدورچارچوبدرگرمسیريمراتعازاستفادهحقشناختن

شیوعساززمینهامراینوبودهمراهدیگرايعدهمحرومیتباها،کوچندهازايعده
اهدافوارضیاصالحاتسازوکارازگذشته.گردیدمنطقهدریجمعدستههاينزاع

ادامهحالزمانتاکهبودهزیاديتبعاتواثراتداراياقداماینشاه،اجتماعیوسیاسی
عمدتاًاراضیتقسیمرویهومالکانخردهبرايهاقریهدرزراعینسقصدوراست.داشته

ومساحتگیرياندازهابزارنبودبهتوانمیآندالیلازکهداشتهمراهبهرامشکالتی
گذردراقلیمدرتغییراتمتغیر،اراضیتقسیمواحدهاياراضی،وضعیتنبودنیکنواخت

مالکاننبوددراراضیسهمدردیگرمالکانتداخلوشهرهابهروستانشینانکوچزمان،
نمود.اشاره...وقانونمندتفکیکوافزاربدونوارثبهزراعیهاينسقانتقالدیگر،

ازدولتمستقیمدخالتينتیجهدر1341سالازمراتعسربرنشینانکوچمشاعمالکیت
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مرتعیاراضیتبدیلوجانشینانیکتوسطنشینانکوچمراتعاشغالنتیجهدررفت؛بین
صلیاکشمکشواقعدرشد.محدودبسیارنشیانکوچفعالیتيدامنهزراعی،اراضیبه

همهنوزکهبودهمراتعوهاجنگلشدنملیقانونباعشایرعرفیساماندولت،باعشایر
است.نکردهتوجهیهاآنحقوقبهدولتکنندمیاحساسعشایر

تعارضاتدارد؛وجودمراتعمالکیتدراساسیهايناروشنیوابهاماتحاضرحالدر
موردمناطقدرخورد.میچشمبهنونقاوعشایرمرسوموعرفیحقوقمیانآشکاري
بهاقدامرابطه،ایندرباشند،میبابدینارانیعشایرییالقیمناطقعمدتاًکهاختالف،

هایافتهگردید،مراتعبرداريبهرهومالکیتسربراختالفاتمورددراطالعاتآوريجمع
موقتچراييپروانهکهاستدامدارانیبهمربوطشکایاتبیشترکهبودنداینازحاکی
ها،اختالفاینينمونهاند.بودهمعترضخودوضعیتبهگوناگوندالیلبهدستهایندارند.
اوجانبازکهشودمیوارددیگريمرتعحریمبهعشایريدامدارانازیکیکهاستزمانی
انوار،خحددرخودبرايمنطقه،ایندرعشایرشود.میتلقیخودحدودبهتجاوز

امرایندهند.نمیراآنبهتجاوزواستفادهحقدیگرانبهوقائلندخاصیيمحدوده
وشودمیدامدارانملکیتشناختباعثواقعدرکهمراتعمرزکهاستآنيدهندهنشان
وداوريدارند،باورعشایرخودکهطورآناستنتوانستهنیزموقتچرايپروانهصدور

يادامهبرايرازمینهعشایر،مرسوموعرفیحقوقگرفتننادیدهرو،اینزاکند.قضاوت
ایناست.آوردهفراهماجرائیدستگاهوعشایرهمچنینوعشایرمیانتعارضودرگیري

عشایرمیانکشمکشکهشودمیحیاتیچنانگاهیمراتع،ازبرداريبهرهسربراختالفات
بعد،بهچهليدههازاختالفات،اینکهايگونهبهانجامد.میآمیزخشونتهايدرگیريبه
میاندرتنهااست.شدهمنجرزیاديايعدهشدنمجروحونفرهادهشدنکشتهبه

کشتهملکیاختالفاتسربرمنطقهایندرنفردهازبیش،1392تا1381هايسال
اند.شده

وکشاورزيهايزمینملکیتسرهماکثراًشدنهشروعچهلسالازهادرگیرياین"
یهایبنچاقواسنادماهابودند،فروختهمايطایفهوتیرهبهخوانینکهبودههاییچراگاه

غصبرومازمیناياومدنهوندارندسندياوناولیداریمروهستاوناروخوانینمهرکه
ساله).70،(مرد"کردنه

ازقبل(اسنادمشاعبصورتمالکیتناداس،منطقهملکیاختالفاتبیشتردر
ازروستانشینانآگاهیعدماماگردیده،ارائهقضاییهايدستگاهدرارضی)اصالحات
مشکالت،استمرارموجببعديموعددرتفکیکجهتپیگیرينیزومشاعاراضیوضعیت
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است.کردهپیداادامهنیزتاکنونکهگردیدامالكبرخیدرمبهموضعیتوتبعات
دراست.گرفتهتنشأجاهمینازمرتعیوزراعیهايعرصهدرملکیاختالفاتازبسیاري
انجامدمیطولبهدادرسیدراز،سالیانگاهاًمالکیتاثباتموضوعبامطروحههايپرونده

تقبلدادرسیورسیدگیجهتراگزافیهايهزینهدعويطرفینآنکهضمننتیجهدرکه
هاينزاعبهمنجرملکیاختالفهايپروندهبهرسیدگیروندشدنوالنیطنمایند،می

اینواستهمراهدرگیرطرفینشتموضربوکشتاروکشتباکهگرددمیجمعیدسته
راجدیديمسائلخودکهشودمیمنجرهاییگیريانتقاموهانزاعشدنداردامنهبهامر

شوند.میموجب
المثلیضربرابطهایندرقدیمازوبگذرهبراحتیازشدمآکهنیستچیزيملک"

کهطعنه زدنمابهکهشدهبارهااالنهمینهست.گروپدرتگرزگفتنمیوزدنمی
نفردهاگهگذریمنمیازشهمماگرفتیدمیبطایفهازروتونملکتونستیدمیاگهشما

55(مرد"داریمروسندشمونه،ملک،مونهزمینگذریم،نمیاونازبشهکشتههمدیگه
ساله).

)،1391(نیاصادقومیرفردي)،1388(جسورخواجهونایبیهايیافتهیافته،این
عبدالو)2008(توسعهسناییسازمان)،1995(موتو)،1391(عشایري)،1391(شریعتی

کند.میییدأترا،)2011(الهادريو

ايطایفهتعصبات
ترینمهمازیکیايطایفهخشکوايمداري و تعصبات طایفهقوميباورهاوجود

ایذهشهرستاندرگوناگونطوایفوجودباکهباشدمیجمعیدستههاينزاعبروزعوامل
موردشهرستاندرطایفهچندوجودواقعدراست.بودههمراهپنهانیهايتنشباهمیشه
هاينشستتهوایستارهارخنۀعلتبهاست.هآوردوجودبهراايبالقوهتضادمطالعه
دریغبیهايحمایتداشتنوطایفهبیندرفردیافتناصالتوافرادبیندرايطایفه

بودهکاذبتعصبوغرورمواردبرخیدرودلگرمیمنشاءفردبرايهموارهطایفهاعضاي
داردوجودبیشتريالاحتمهستند،ترناهمگونکهطوایفی،)2007(»تونگ«زعماست.

باشند.داشتهبیشتريخشونتکه
وجودماشهرتوکهسنتییه...جاستبیتعصباتطوایفبیننزاععاملترینمهم"

علتیهربهافرادبینوقتیودارهروخودشيطایفهتعصبکسیهرکهاینهداره
ونزاعواردباشنداشتهدتوجهآنيانگیزهوعلتبهآنکهبیبدهرخمنازعهودرگیري
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پیروزيدارهاهمیتاونابراآنچهندارندبودنباطلوحقبهکارياصالً...میشندرگیري
ساله).29(جوان"دیگرانکشتنیاکردنمجروحقیمتبهحتیاستشانطایفه

وايطایفههايریشهتنوعجمعی،دستهنزاعوبرخوردبروزدرمهمعواملازواقع،در
بهنسبتبستهجوامعدرکهاستايعشیرهوايطایفهيریشهبهنسبتکورعصبیت
بدويهايگروهيتوسعهموجبقومیتعصباتدارد.بیشترينمودوبروزبازجوامع

وجامعهدرکشمکشبهوزندمیدامنراماديمنافعسربرخونینهايرقابتوگرددمی
استحاکمآنبرايطایفهتعصباتکهفضاییدرشود.میمنجرآنمختلفهايگروهمیان

میانتعاونوهمکاريفضاییچنیندروشودمیاعتماديبیوناامنینوعیدچارجامعه
یافته،اینکند.تسهیلنیافتگیتوسعهبرايرازمینهوبنددمیبررختجامعهاعضاي

،)1394(درویشیو)1391(شایريع)،1388(دیگرانورضایی)،1386(نظريهايیافته
کند.میییدأتراجمعیهاينزاعدرايطایفهتعصباتنقشمورددر

گروهیدرونهمبستگی
همبستگی.استایلیزندگیبنیادینهايویژگیازیکیگروهیدرونهمبستگی

شود،میاقتصاديغیرواقتصاديمشکالتدچارفردکهمواقعبرخیدرگروهیدرون
درهمکارينیازمندیاومترقبهغیرسوانحدچارکهزمانیافرادمعنا،اینبهاست؛هودمش

شودمیمحسوبمالیغیرومالیايپشتوانهعنوانبهطایفهشوند،میکشاورزيکارهاي
هاحمایتاینجملهازکند.میحمایتروانینظرازهمواجتماعینظرازهمرافردکه

زماندرحمایت،1نقدپولصورتبهعزاوعروسیزماندرمالیهايایتحماز:عبارتند
بهکهجمعیدستهنزاعازبعد(یادیهپرداختنظیردالیلیبهفردکهزمانییاورشکستگی

دریاوبپردازد)پولدیگرطرفبهشود،میمجبورفردشود،میمنجرطرفینازیکیقتل
کارکردهايازواقعدرباشد.میجمعیدستهکاریازمندنکهدرومانندکشاورزيامور

کنشتسهیلگرایی،تعاونبهتوانمیگروهیدروناجتماعیيسرمایهچنینيعمده
برد.نامراگروهیدروناجتماعیانسجامومشارکتگروهی،دروناعتمادجمعی،
يطایفهورهتیازکسیهر...شهمیشناختهاشطایفهاسمبهکسیهراینجا"
...نمیذارنتنهاشوهستنپشتشجاهمههماشطایفهوتیره...کنهمیحمایتخودش

ها دو نوع همیاري آشکار در مراسمات ازدواج و عزاداري وجود دارد یکی همیاري در در میان بختیاري1
گویند. در می"سرباره"م عزاداري که به آن شود و دیگري همیاري در مراسگفته می"اوزي"ازدواج که به آن 

گروهی است.ي همبستگی درونکنندهها، تقویتواقع این نوع همیاري
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مواقعدرچهوعزایاشاديزماندرچهاندهمپشتمواقعيهمهدرطایفهاعضاييهمه
ساله).67(مرد"...دارهاشطایفهجانیـمالیحمایتبهنیازطرفکهبحرانی

ایذهشهرستانبافتوساختکهاستعاملیگروهیدرونمبستگیهواقع،در
مرزدارند،ايطایفهوايقبیلهمنشاءکههايمشارکتدراست.زندهآنباهمچنان

عبارتبهشود.میتعریفايطایفهوخویشاونديمعیارهاياساسبر"بیگانه"و"خودي"
قرارتعریفشماردرکمتريدوستانتاشودمیباعثخویشاوندانمحدودتعداددیگر،
بهعاملهمینویابدمیشدتخوديغیریابیگانهازترساحساسدلیلهمینبهگیرد

یافته،اینشودمیمحسوبدیگرانبرابردرنابجاهايحمایتبراياساسیمنبعیعنوان
درویشیهايافتهیو اي)، در مورد متغیر تعلق به جامعه قبیله1390زاده (هاي حسینیافته

راجمعیهاينزاعدرآننقشوگروهیبروناجتماعیي سرمایهضعفمورددر،)1394(
کند.میییدأت

عموديگراییجمع
یابد.میرشدآندرکهاستفرهنگیثیرأتتحتهاانسانرفتاریاندیسترياعتقادبه
ترینشدهشناختهازیکیاست.جامعهبرحاکمهايارزشوآدابقوانین،شاملفرهنگ
در).1998:321یاندیس،(ترياستفردگراییوگراییجمعفرهنگی،الگوهاي
دردارند.تعلقخوداجتماعوگروهبهعمیقاًکنندمیاحساسافرادگراجمعهايفرهنگ

باافرادرفتاروشودمیدادهارجحیتفرديهايتصمیمبرگروههايتصمیمجوامعاین
هايفرهنگدرکهاستحالیدراینخورد.میمحکگروههايارزشواهدافنین،قوا

سلسلهعمودي،گراییجمعدارد.بیشترياهمیتاواحساساتوامیالوفردخودفردگرا
وجودضرورتبرعموديگراییجمعدراساساینبردهد.مینشانراروابطدرمراتب

چنیندرکهترتیببدینشود.میکیدأتفردبرمعجتقدموقدرتيیافتهساختهرم
تفکیکهمازدقیقاجتماعیمراتبسلسلهوبنديرتبهاساسبرافرادهایی،فرهنگ

شوند.می
بگیرم،راتصمیمیطایفهوتیرهبزرگاندستوربدونتوانمنمیوجههیچبهمن..."

معنايبهبگذاریمزیرپاراآنهافرماناگرکنیم،نظرخواهیآنهاازکاريهردرباید
ماایلدرآیدنمییادمدلیلهمینبهآنهاست.باروابطقطعوترهابزرگبهاحترامیبی

واجببزرگتراحترامحالرهبهبدهد،رادستوراتاینشکستنياجازهخودبهکسی
ساله).48(مرد"استدینی
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چهرهبهچهرهومستقیمروابطاساسبرایلیمراتبسلسلهبهپایبنديواقعدر
ومالیهايحمایتومشارکتآنرساندناثباتبهبرايمسلمقدروشودمیشناخته

يطایفهازحمایتومشارکتبهجمعبهتعلقحسطریقازافرادباشد.میضروريجانی
یدبازتولراخودهویتتنهانهطریقاینازوآورندمیرويجمعینزاعبهخویش،

گروهیدروناجتماعیي سرمایهازوآوردهبدستراگروهیپذیرشوییدأتبلکهکنند،می
درافرادمتقابلاعتمادومشارکتبیانگردرگیري،عنصرپسشوند.میبرخوردارنیز

غیرواجتماعیغیروالمنفعهعامامورنظیر؛"کارکردي"اجتماعیهايفعالیتوهانقش
واوبامرتبطاعمالازانواعیمعرضدرراافرادکهاستستیزونزاعنظیرکارکردي؛

گراییجمعنقش،)1394(عشایريونیازيهايیافتهیافته،ایندهد.میقرارطایفه
کند.میییدأتراجمعیهاينزاعدرعمودي

خویشاونديپیوندهاي
تیرهنامبهتريبزرگجمعردخانوادهوخانوادهنهاددروندرفردایذه،شهرستاندر

کنترلینقشزیاديحدودتاجمعیهاينظارتوهاارزشبنابراینیابد.میهویتطایفه،و
تطبیقخویشمحلیهايارزشوفرهنگباراخودبایدافرادودارندفردبرزیاديخیلی
ازیکینباشند.فروگذارکاريهیچازخویشيجامعهپاسداشتبهنسبتودهند

خویشاونديیاخانوادگیهايبستگیفراواناهمیتاي،طایفهاجتماعیزندگیهايویژگی
وداردفراواناهمیتواحترامگستردهيخانوادهمخصوصاًخانوادهاجتماع،ایندراست.

اهمیتمورددرخلدونابنرابطه،ایندراست.اجتماعمحور"خویشاوندانگروه"
وابستگیونسبیپیوندراهازعصبیتکند:میبیانگونهاینيخویشاوندهايبستگی
درجزبهخویشاونديپیوندزیراشود.میحاصلآنمشابهمفهومییایکدیگربههاخاندان
نزدیکانبهنسبتقومیغروردادننشانآنمواردازو؛استطبیعیبشردراندكمواردي

زیراشوند.واقعخطرمعرضدریابرسدآنانبرستمیکهمواقعیدراست،خویشاوندانو
وزبونییکخوددر...رسیدهستمیوينزدیکانازیکیبهببیندوقتیخاندانیعضوهر

کههنگامیازبشردرامراینو...شماردمیتوهینخودبهراآنوکندمیاحساسخواري
).1390:253خلدون،(ابناستطبیعیيعاطفهیکاستشدهآفریده
خوبروهمدیگهچونکنیم،ازدواجخودمونفامیاليبادیممیترجیحما"

همواستخونبخوریمهموگوشتاگهکهاینهفامیلیازدواجخوبی...شناسیممی
ساله).45(مرد"شکنیمنمی
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قدیماز("بوشورتزندهوشورمردهتابستونخوتهتاتهدودر"کهگفتنقدیماز
آدمرا).اتمردههموبشویدرااتزندههمتابگیرهمسريبهراعمویتدخترکهاندگفته
همدیگهبههمهمیشهوخوننوگوشتیکازچونکهکنهوصلتخوشفامیلواباید

ساله).63(زن"بازهبستگانشونرويبههمیشهحونشوندروواسنوفادار
بستهاجتماعیفضايایندرکهفرادياوخویشاوندانمعموالًحاضر،پژوهشدر
هاينزاعدرراخودخویشاوندي،تعصباتوتعلقاتوجودبهتوجهباکردند،میزندگی
وخویشانازپشتیبانیوحمایتيانگیزهباافرادایننمودند.میدرگیرجمعیدسته

ازجانبههمهايهحمایتاخذبهتمایلواقعدرکردند.میشرکتهانزاعدرخودنزدیکان
اجتماعیيسرمایهایجادهمچنینونیرومندپیوندهايتقویتموجبگروهافرادتمامی
واجتماعیساختاروبافتمضاعفثیرأتبرايرازمینهامراینکهگرددمیگروهیدرون

الگوهايتکراروپایداريموجبنتیجهدروسازدمیمهیامزبورطوایفمیاندرفرهنگی
پیوندهاستهمینوجوددلیلبهگردد.میسیاسیواقتصاديفرهنگی،اجتماعی،اررفت
بازاماگذردمیایذهشهرستانبهطوایفاینمهاجرتازسالسالیانآنکهوجودباکه

تعییننقشاجتماعی،ساختارومیدانایندرونايحاشیهمسائلوهادرگیريهمچنان
توانمیرواینازاند.یافتهقوامودوامالگوهااینهمچنانوداردآنانرفتاربرايکننده
گروهیدرونروابطتقویتموجبگروهیدرونهايازدواجسنتی،اجتماعچنیندرگفت،

میاننزاعيکنندهتسهیلخودنوبهبهامراینکهشودمیگروهیبرونروابطتضعیفو
وجودمورددر،)1391(خزاعیهايیافتهابیافته،اینباشد.میشهرستاناینطوایف

هايازدواجازمنبعثاجتماعیروابطبازتولیدودامنهتنگمحورخویشاوندپیوندهاي
شود.میییدأتجمعیدستههاينزاعدرآنيکنندهتعییننقشوگروهیدرون

1عمومی شدن خشونت و نزاع

هاي مثبتی وجود خشن، نگرشدر میان طوایف شهرستان ایذه نسبت به رفتارهاي
کنند. بلند پایه بودن با دارد و کسانی را که بیشتر پرخاشگر و خشن هستند، تحسین می

گر بودن و وفاداري به گروه مردان همبسته است و زمانی که مرد بودن، خشن بودن، رقابت

شود.هاي مطرود ذکر میگروهها و زندانیان پارهاین مقوله با تأیید آمار نزاع1
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دند، این کنندگان در نزاع بپیونتوانند به شرکتي کسانی که میگیرد، همهجنگی در می
کنند. کار را می

ي فامیلی با مونه، فقط کسایی که رابطهشه کسی بیکار نمیاینجا وقتی دعوا می
ساله).63،کنن ... (زنکنن، بقیه همه توي نزاع شرکت میطرفین دعوا ندارن، تماشا می

در اي که زنان این منطقه نیز توان به نقش زنان اشاره کرد به گونهدر این رابطه می
نزاعبهتحریصوتحریکدرزناننقشاي حضور فعالی دارند. در واقع،هاي طایفهجنگ
تشدیدموجبانداختنسنگوفریادودادصورت،بهزدنچنگبااغلبونبودهکمتر

نشانحساسیتخوداززنانمورددرنیزمردانجهتاینازوگردندمیبرخوردها
.داردارتباطموضوعاینباهانزاعیناازبخشیبنابراین. دهندمی

ي مردها روحیه1ها نقشی مهمی داشتند اونا با کل زدنافتاد زنوقتی جنگی راه می"
کردن این باعث تحریک بیشتر مردها ي طرف مقابل رو تضعیف میبردن و روحیهرو باال می

ساله). 45،(زن"هاي مقابل حمله کنندشد تا به طرفمی
هاي هاي عالوه بر کل زدن و تحریک مردها به حمله به طرفي درگیريها توزن"

کردن یا شدند؛ مثالً سنگ پرتاب میمقابل و فحاشی کردن، بصورت فیزیکی نیز درگیر می
ساله).57،(زن"گرفتن ...حتی چوب دست می

توان چنین عنوان کرد که رواج ي عمومی شدن خشونت و نزاع میدر رابطه با مقوله
گیري فرهنگی خاص بیش از حد خشونت و نزاع در جامعه، در طول زمان منجر به شکل

-حل تضادها و مشکالت در سطح روابط بینعنوان تنها راهشود که خشونت و نزاع را بهمی

کند داند. رواج فرهنگ خشونت در جامعه به بازتولید آن در حد باالیی کمک میگروهی می
شود. تداوم تنش و تضاد در ش تضاد و تنش در روابط بین افراد میو این امر منجر به افزای

شود و این امر باعث روابط بین گروهی باعث کاهش حس تفاهم و درك متقابل افراد می
ترین مشکالت در روابط خود با دیگران، شود که افراد به محض مواجه شدن با کوچکمی

هنگ خشونت و نزاع بر اثر تکرار گیري فربه خشونت و پرخاشگري متوسل شوند. شکل
دهد که کم این نوع نگرش را در بین افراد جامعه رواج میهاي مکرر، کمها و خشونتقتل

جمعی به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده است ضرب و شتم و توسل به خشونت و نزاع دسته
)، 1386ي (هاي نظرحل ممکن است. این یافته، یافتهو براي رسیدن به اهداف بهترین راه

ن. صدایی که با کل زدن یا کل کشیدن در اصطالح مردمان غرب و جنوب ایران یعنی هلهله کردن زنا١
میان دو انگشت شست و سبابه بین دهان و بینی قرار يشود و همزمان فاصلهحرکت تند زبان ایجاد می

.گیردمی
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)، 1390زاده (اي و عدم شناخت قوانین اسالمی و حسیندر مورد حفظ آداب و سنن قبیله
کند.در مورد متغیر احساس آنومی را تأیید می

ناموسیمسائل
قرارتهدیدموردراخانوادهحریمکهدیگرياجتماعیـفرهنگیعواملیازیکی

تهدیداست.خانوادهازحمایتبرمبتنیکهباشد،می"پرستیناموس"فرهنگدهد،می
یاناموسآبرو،شخصیکهزمانیعموماً«باشد.میطایفهتهدیدمعنايبهخانواده،حریم

باویابد،میشدتجوییستیزهوخشونتببرد،سؤالزیررادرگیرطرفمنزلتوجاه
اقدامییاعامعرفبرمبتنیرسومواخالقیمباديواصولگذاشتنپازیریانقض

).1996همکاران،و(بومیستر»دهدروينزاعطرفین،ازیکیسويازافترآمیز
وپاکیآبرو،حیثیت،حفظبهپایبنديمناطقاینمردمهايفرهنگخردهازیکی

داردوجودزیاديبسیاردالیلمسألهاینبراياست.پرستی)(ناموسدخترانوزناننجابت
طایفهوخانوادهنهادبهقداستواحترامکرد:اشارهزیرمواردبهتوانمیخالصهطوربهکه
جامعه،ازخاطیافرادطردجامعه،شدیداجتماعینظارتمذهبی،اعتقاداتقبیله،وقومو

اجتماعیمجازاتشدیدتریناعمالوخاطیافرادبرايشدیداجتماعیهايانگوجود
خاطی.افرادبراي

گرفتصورتمونتیرهزنانازیکیبهدرازيدستسربرکهايگیريدردر..."
زندهکردنمیفکرکسیکهايگونهبهشکستندروطرفسرزدندسنگباهامونبچه

کردیمغارترواحشامشونواموالتماموشدیمورحملهخونشونبههمههمبعد...بمونه
رفتندوکردنمهاجرتاونجاازهمیشهبراوندننمواونجادیگهوکردندفرارهماونا...

ساله).78(مرد"شدندساکنايدیگهروستاي
کهاستاینازحاکیجمعیدستهنزاعوناموسیمسائلمیانتنگاتنگارتباطوجود

کهنحويبهاستمطالعهمورديمنطقههاياولویتازناموسیواخالقیمسائلوجود
اینبهنسبتتعصبوغیریتوجوددارد.امرایندرریشهاختالفاتوهانزاعازبسیاري
اوقاتاغلبدردارد،نادرستذهنیاتوباورهادرریشهمواردازبسیاريدرکهمسائل

ومیرفرديهايیافتهبایافتهایناست.برانگیختهمنطقهایندرراعداوتوکینهآتش
شود.میییدتأ،)1394(عشایريوازينیو)1391(عشایري)،1391(نیاصادق
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نزاعنخبگان
وآغازدرکهداردايطایفهوتیرههربزرگانخصوصاًوافرادبهاشارهمقولهاین
توجهباایناندارند.بسزایینقشايطایفهوايتیرهجمعیدستههاينزاعيدامنهگسترش

وتیرهافرادبسیجوتحریکدردارند،ندخویشاوافرادسایررويبرکهثیريأتومنزلتبه
بامواردبرخیدروداردگذشتهدرریشههاآناهمکهاختالفاتومسائلسربرطایفه
برانگیختنموجبوشوندمیپیشگامکنند،میبازسرجدیدايحاشیهموضوعاتومسائل
موارددادنجلوهزرگببانخبگانازدستهاینشوند.میجمعیدستههايدرگیريوتنش

وتیرهبزرگانیاوافرادباشخصیهايکدورتحسابتصفیهراستايدرجزئیوکوچک
نائلخوداهدافوهاخواستهبهخودخویشاوندانسایرتحریکطریقازدیگر،طوایف

يوابستهاصطالحبهودندارقرارپیرانيسلطهزیرخویشاوندانگروهواقع،درگردند.می
تحققرسمیوعلنیطرزبههموارهفردبراجتماعيسلطهامااست."پیرساالري"

دررواینازشود.میاعمالخودمانیومستقیمغیرصورتیبهبساچهبلکهپذیرد،نمی
تسلطورسمیتسلطنیازمندپیچیدهاجتماعاتازکمترهامرتبهکهسادهاجتماعات

وپرهیزهامراعاتباونهادهاشناختنوهنجارهاگرفتنافرحیندرفردهراست،مستقیم
دهد.میپیرانيسلطهبهتننادانستهوناخواستهگروهیمناسکومحرمات
گذشتهدر...بزرگترهاستنادونیوناآگاهیبخاطرفقطهانزاعازايعمدهبخش"
باعثوکردنمیکتحریروجووناخودشون،حرفنشوندنکرسیبهبرابزرگترهابیشتر

مسائلسربرگاهیطوره،همینوضعنیزامروزهشدند،میطوایفمیاندرگیريونزاع
بخوابوننآتیشوبزرگترها،اینکهبجايوسطایندرومیدهرخطوالنیهاينزاعکوچیک،

کهشدهطوالنیاینبخاطر(؟)طایفهبامانزاعهمینمثالً...میشنمعرکهبیارآتیش
وجودباوزننمیدامناختالفاینبهمدامونیستندبیاکوتاهاصالً(؟)طایفهزرگترهاب

(مرد"کننمیتحریکماعلیهروجووناشونبازگذرهمیاختالفاتاینازسالچنداینکه
ساله).53

حالهمهدروداردحضورمحافلوهاجمعدرپیرپدرساالر،یاپیرساالرهاينظامدر
ازشود.انجامآنانمشورتودیدصالحبیکهنیستکاريبیند.میاحتراموتعز

درگیريتصمیمتاگرفتهازدواجهايجشندرشرکتوخواستگاريوکودکاننامگذاري
خزاعیهايیافتهبایافته،ایندید.رااوحضورتوانمیدیگر،طوایفوتیرهبانزاعمورد

افراددادنسوقدرتیرهبزرگانوسفیدهاریشنقشمورددر،)1394(درویشیو)1391(
شود.میییدتأجمعینزاعبه
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بیکاري
وجنسیانحرافاتدزدي،جملهازانحرافاتانواعبروزمهمعواملازیکیبیکاري

وجمعیدستههاينزاعجسمی،وروحیهايبیماريگمانبیاست.جمعیدستههاينزاع
راآنان"تولیديـاجتماعیمشارکت"جوانان،بیکاريدارند.بیکاريدرهریشهاخونریزي

گروهبهتعلقفراینددرراخودآرزوهايوهاارزش،هاآلایدهافراد،چوناست.دادهکاهش
احساسواستدادهکاهشراجوانانوافراديهمیارانهویژگیبیکاريیابند،میجامعهو

يروحیهافزایشاعتماد،نگري،آیندهمانعودادهافزایشآنهابیندررااجتماعیانزواي
"ساختاريفشارهاي"بهمنجرعاملهمینطرفیازاست.شدهآنهاخالقیتوکارآفرینی

بروزبرايرافشارهاییبیکاري،وفقروجوداثردرفشارایناست.شدههجامعبرفراوانی
بردنپناهوسرگرمیفقدانآورند.میوجودبهراتیزهسونزاعجملهازکجرويخاصانواع

راکینهآتشجوانان،بیندردوستانههايبرخاستونشستدرايطایفههايبحثبه
و"جمعیهايتقابل"بهراگروهیدرونهايبحثو"روزمرهتعامالت"وانگیزدبرمی

نماید.میمبدل"ايطایفههايتنش"
شدهاوناعاريبیباعثامرهمینوشدنه،معتادبیکاريبخاطرهاجوونازبسیار"

فکربدونوبراحتیوندارنددادندستازبراچیزيچوننیستمهماونابراهیچیدیگه
روشونکهفشاريجورایییهتاکننمیشرکتهانزاعتوجابیتعصباتخاطربهصرفاًو

ساله).27(جوان"کننخالیروهست
گرفتاردیگهداشتمکاراگربود،هایمدرگیريدرمشارکتعلتتریناصلیريبیکا"

ساله).25(جوان"بیکاریهرويازکنندمیشرکتنزاعتويکهکسانیيهمهتقریباًبودم،
رابیکارجوانبیشترینکهدهدمیرخطوایفیبینجمعیدرگیرهايبیشترین

الف)دارد.وجودمعنادارايرابطهجمعیدستههايعنزاوبیکاريبینواقعدراند.داشته
ازناشیهايمزاحمتج)دیگران؛نوامیسبهمغرضانههاينگاهب)دیگر؛ايطایفهازدزدي
بهمنجرکههستندموارديالکلی،مشروباتومخدرموادمصرفسوءاثربرشدنمست
نقشمورددر،)1386(نظريهايیافتهیافته،اینشوند.میجمعیدستههاينزاعبروز
کند.میییدأتراجمعیهاينزاعدرجواناناشتغالعدم

نخبگانرقابت
برايافرادمشارکتموجبکهاستاجتماعیهايعرصهازیکیانتخابات

برحاکمسنتیساختاربهتوجهبااماشودمیخوديمنطقهيآیندهيدربارهگیريتصمیم
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ساززمینهامرهمینوشدهمنجرمنطقهساکنینبیندرگراییطایفهبه،عرصهاینمنطقه،
ایندرانتخاباتند.درپیروزيبدنبالممکنیطریقهربهکهشودمیطوایفیمیاننزاع

هايخشونتکهاستآنگرتبیینکننده،مجابايگونهبهنیز»ابزارگرایی«ينظریهرابطه،
ازیکیالوصف،مع).2009:73(تونگ،دارندسیاسیوتصادياقهايرقابتدرریشهقومی
شوراهاي(انتحاباتانتخاباتشهرستان،سطحدرجمعیدستههاينزاعگیريشکلعوامل

بهافراددهیيأرالگوهايباشد.میاسالمی)شورايمجلسانتخاباتبویژهوروستاـشهر
استمکانیسمیترینمهمگراییطایفهوردداقرارايقبیلهساختوبافتثیرأتتحتشدت

آنکهوجودبامنطقهاینمردمواقع،درکشاند.میيأرهايصندوقسمتبهراافرادکه
ممکنکهشکلیهربهاماباشند،داشتهمناسبیگیريبهرهروزهايسیاستازتوانندنمی
قرارسیاستداماندرآنکهرخاطبهنهالبتهدهند.میقرارسیاستداماندرراخودباشد

آنهاوداردحضورانتخاباتدرآنهايطایفهازفرديونمایندهکهجهتبدانبلکهگیرند،
ويازضروريمواقعدرهموکنندهویتوقدرتابرازخودينمایندهطریقازهم

است.مردماینقومیاختالفابعادازیکیموضوعاینوجویندیاريواستعانت
حیثیتیرقابتیانتخاباتدرپیروزيبرايکاندیدارقابتایه.رابطهچیزشهمهاینجا"

ينمایندهوگیرهمیدستدرروشهرقدرتبشهپیروزانتخاباتدرکهايطایفهو...است
يطایفهبهتعلقحسببرهاپستومیارهکارسرروخودشهايايطایفههمتمامشهر

کینهوکدورتوبدبینینوعیآمدنبوجودباعثامرهمینوشوندمیتقسیمنماینده
ساله).38(مرد"شوندمینزاعبهمنجرهاکینههمینومیشه

طوایفاینمیانقدیمازکهاختالفاتیوایذهشهرستانايطایفهساختاربهتوجهبا
موجودهايحساسیتتانتخابايمسئلهداشته،وجودمرتع)و(زمینکمیابمنابعسربر
کهاستآنازحاکینیزپیشینادوارانتخاباتيمطالعهکند.میتشدیدرامنطقهایندر

کسببیشترييأرنامزدهاسایرازاندبودهمنطقهاینمردميطایفههمکهنامزدهایی
وداردپررنگینقشمدیریتیهايپستواگذاريدرگراییطایفهواقعدراند.نموده

تمایالتافزایشبارواینازگیرد.میصورتگراییطایفهاساسبرهاپستبنديتقسیم
هايیافتهاست.داشتهافزایشنیزانتخاباتیهايدرگیريبهتمایلخویشاونديوايطایفه
ییدأترا)1391(عشایريو)1388(خواجهجسورونایبیهايیافتهتحقیق،اینازحاصل

کند.می
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انتظامیوقضاییمراجعبهاعتماديبی
کهشدهباعثانتظامیوقضاییمراجعبهنسبتمتفاوتهاينگرشاوقات،برخیدر

خود،اینوبدانند،حاشیهدرنظمحفظوبرقراريجهتدرراآنمثبتاقداماتمردم
عموقبهشود.جامعهدرجمعیدستهنزاعهمچونفرهنگیبیماريیکبروزساززمینه
یکیاختالفات،بهقضائیپاسخگوییفرایندبودنطوالنیوانتظامینیروينبودنحاضر
شود.میمنطقهمردمبیندرگیريانتقامحسرواجبهمنجرکهاستعواملیازدیگر

درداده،رخمصائببابرخورددرايقبیلههايسنتثیرأتتحتقضائیمراجعونهادها
وباوريدیربهمنجرامراینکهآورند،میرويمداراوتساهلض،اغمابهمواقعازبرخی

احساسگیريشکلموجبخودينوبهبهامراینشود.میآنهاکاراییبهنسبتتشکیک
نزاعنظیرنامطلوبهايکنشسويبهراآنانوشدهقانونیمراجعبهافراداعتماديبی

دهد.میسوقجمعی
معتقدندکهاینهبیارنجمعینزاعبهرويافرادشهمیثباعکهعواملیازیکی"
راموجودمسائلتوانندنمیوندارندرواختالفاتحلبرايالزمکاراییاونمجریانوقانون
زورازاستفادهباتاشنمیواردعملیبصورتافرادخودخاطرهمینبهکنندفصلوحل

ساله).55(مرد"...کنندحلرومسئله
نزاعدرکنندگانشرکتباقاطعبرخوردعدموهانزاعبهرسیدگیدرخیرأت"
قاطعانهنزاعمسببینبامیشه،هانزاعگونهاینمکرروقوعباعثکهاستعاملیجمعیدسته

ساله).63(مرد"...شهمیبازيپارتیقضایااینتوهمیشه...شهنمیبرخورد
قضاییمراجعبهنسبتمنطقهمردماعتماديبیکهاستاینيکنندهبیانیافته،این

یافته،ایندهد.میسوقجمعینزاعسويبهراآنانکهاستاساسیعاملانتظامیو
درانتظامیوقضاییمراجعبهاعتماديبیثیرأتمورددررا،)1391(شریعتیهايیافته

کند.میییدأتراجمعیدستهنزاعبهگرایش

محرومیتازآگاهی
محرومیتدرگروهکهاستهنگامیآنوخیزدمیبرآگاهیازنزاعمواقعبعضی

برايورسدمینظربهضروريشانموقعیتدادنتغییرکهبرسندآگاهیاینبهوباشند
ازآگاهیپسبشود،ایجادشانموقعیتدرتغییراتیاستالزموضعیتاینازرفتبرون

صورتهردر).1970(گور،کندمیکمکافرادبیننزاعسترشگوظهوربهمحرومیت
بااعتقاداتاینوببخشندبهبودراخودموقعیتقادرندآنهاکهمعتقدندگروهاعضاي
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بینانسجاموتقویتیابد.میتغییریکدیگرباروابطشاندرورقیبهايجناحدرتحوالت
(گولدستون،باشدمیضروريسلطهبرايرقباموفقیتوظهوربرايغالبگروهاعضاي
تعقیبدرتاهستندتغییردنبالبهجامعهدروضعیتیکازمحرومهايگروه).1991
).1978(تیلی،باشندتحركبهقادرشاناهداف

زیادجمعیتشونکهزمانمروزبهونداشتدیناروندرجایگاهیهیچاونايطایفه
باوالکیباشندداشتهبنچاقیوسنداینکهبدوناشتندندایذهدرهمملکیچونوشد

وکالنترانطرفازهمبارها...کردندمالکیتادعايوشدندمنطقهواردزورگویی
مکرراوناومامابینکههانزاعاینونیستندبیاکوتاهبازولیشدندمحکوموقتکدخدایان

ادعايهنوزاوناوجوداینبااماشدنه،کشتهنیزايعدهومجروحزیاديافرادودادهرخ
ساله).53(مردندارندهممدرکیوسندهیچودارندمالکیت
گیردمیصورتهنگامیجمعی،دستهنزاعنسبی،محرومیتتئورياساسبرواقعدر

آنچهیاوموجودامکاناتازعواملیودالیلبهبناکهبرسندنتیجهاینبهمحرومافرادکه
دستبرايرواینازکنند.میدریافتباشد،میحقشانآنچهازکمتراستانتظارشانمورد
وپرخاشگريبهمحرومیتازناشیسرخوردگیتسکینیابیشترمنافعوحقوقبهیافتن

یاماديبدشرایطکهاستایننظریهایندرمهمينکتهشوند.میمتوسلجمعینزاع
ذکزکهگونههمانبلکهشود؛نمیمنتهیشورشواعتراضبهمستقیماًمطلقمحرومیت

محسوبکنندهتعیینعاملکهاستشرایطاینقبالدرروانییاذهنیواکنششد،
در مورد احساس ،)1390(زادههاي حسینحاصل از این تحقیق، یافتهيیافتهشوند.می

در مورد فرصت نابرابر ،)2008(للسازمان ميتوسعهيهاي برنامهمحرومیت نسبی و یافته
در مورد ،)2013(هاي امانوئل و ندیمواو محدودیت در دسترسی به منابع موجود و یافته

کند.یید میأکمبود زمین براي چراگاه و کشت را ت

نزاع)درمشارکتو(مشاهدهنزاععینیتجربه
افرادچههرعبارتی،بهدارد.مستقیمیثیرأتنزاعبهگرایشبرنزاع،عینیيتجربه

و(مشاهدهبیشترييتجربهجمعی،دستهنزاعيمسئلهخصوصدربررسیمورد
درآنکهمیزانبهافرادیافت.خواهندبدانبیشتريگرایشباشند،داشتهمشارکت)

بهبیشتريگرایشباشند،خوديخانوادهیادیگراننزاعشاهدیاوباشندهانزاعيصحنه
سالیانطینزاع،کهآنجاییازگفت،توانمیواقعدرکنند.میپیداجمعیدستهايهنزاع

داشتهرواجبررسیموردطوایفمیاندرگاهیچندازهرصورتبهگذشته،ازومتمادي



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 96

اینکهبهتوجهباشود.مینگریستهبدانعاديوروزمرهيتجربهیکعنوانبهاست،
موردطوایفوهاتیرهمیاندرگرفتهصورتهاينزاعازرخیبشاهدنزدیکازنگارنده،
وجوانوپیرازاعمزنانومرداننزاعحیندرکهنمودهمشاهدهموارديدربوده،مطالعه

امرهمینوهستندخودخویشاوندانوخانوادههاينزاعشاهدنوجوانانوکودکانحتی
افرادعلیهپرانیسنگبهاقدامنیزموارديدروشوندمینزاعواردوکردهتحریکراآنان

کنند.میمقابل
ملکبخاطرهانزاعاینهمیشهبودم.هانزاعشاهدهمیشهکهمیادیادمبچگیاز"

ساله).53(مرد"...مجروحهمشدنهکشتههمزیاديافراد...بودهدینارون
قبالًهانزاعاین...داشتهجودواالنتاگذشتهازدینارونطوایفبیندعواوجنگ"

درگیرطرفینهست،هماالنبوده،جنگمراتعوهازمینمالکیتسرهمیشهبوده،هم
مسائلسرممکنهآنهرکهکردهثابتبهشونتجربهچوندارنآمادگیدعوابراهمیشه
ساله).57(مرد"بشهایجاددرگیريمختلف
باقینزاعشاهدافرادوجوددرهانزاعطریقازهکايتجربهوتنشهیجان،واقع،در

اینهايیافتهکند.پیدانموددیگريهاينزاعقالبدرآیندهدرتواندمیبراحتیماندمی
شود.میییدأت،)1391(خزاعیو)1386(نظريهايیافتهباپژوهش

گذشتهناخوشایندمسائلوخاطرات
يگذشتهروابطدرمشتركزايتنشاتفاقاتوفاتاختالومسائلبهاشارهمقولهاین

راخودمختلفهايشکلبهکنونیهاينزاعدرکهدارددرگیرطرفینمیاننزدیکودور
باالییفراوانیازنزاعبررسیموردطوایفمیاندرشداشارهکهگونههماندهد.مینشان

توزيکینهومنازعهطرفینازیکیشکستیاپیروزيبهمنجرکهاستبودهبرخوردار
نقشگذشتهمسائلوخاطراتکهگفتتوانمیواقعدراست.گردیدهمقابلطرف

ناخوشایندمسائلوخاطراتگونهاینوداردمذکورطوایفمیاننزاعوقوعبرقويبسیاري
است.بعديهاينزاعوقوعسازيزمینه

مسائلبخاطررومونتیرهاعضايیادانخویشاونازنفريچهارـ سهازبیشحاالتا"
تويرویکیکشتن،اهوازتويرویکی...کشتنهداشتن،ماازکهگذشتههايکینهو

57(مرد"...هستگذشتههايدرگیريومسائلسرهمهمش...واطرافهايکوههمین
ساله).
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میاندردرگیريوتنشبرانگیختگیدرگذشتهاتفاقاتومسائلالوصف،مع
هايیافتهبایافته،ایناست.برخورداراهمیتیحائزجایگاهازبررسیموردهايگروه

عشایريونیازيو)1391(خزاعی)،1391(عشایري)،1391(نیاصادقومیرفردي
شود.میییدتأ،)1394(

شمدل مفهومی پژوه:1مدل 

گیرينتیجه
روابطدراختاللایجادباکهاستهاییآسیبدستهآنازجمعیدستههاينزاع
اینکهآوردمیوجودبهافرادمیاندررادشمنیوکینهبغض،ازآکندهفضاییاجتماعی،

معنويومادينظرازراجامعهبعدي،هايتنشونزاعایجادبرايسازيزمینهباامر
برثرمؤفرهنگیـاجتماعیعواملکیفیيمطالعهمقالهایناصلیهدف.سازدمیمتضرر

اي،طایفهتعصباتدهندمینشانهایافتهبود.ایذهشهرستاندرجمعیدستههاينزاع

ايتعصبات طایفه

همبستگی 
گروهیدرون

گریزيبیگانه

تأکید بر وحدت 
قومی  و ما

گرایش به نزاع 
جمعیدسته

تشدید احساسات گراییقوم

تلقی از نزاع به 
عنوان امري 

پسندیده

مسائل ناموسی
نظارت اجتماعی 

شدید

گرایی معج
عمودي

تکیه 
افراطی بر 

قوم

تمایل به استفاده از 
زور

کمیابی منابع

مسائل و خاطرات 
ناخوشایند

ي عینی تجربه
نزاع



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 98

خاطراتومسائلعمودي،گراییجمعشاوندي،یخوهايازدواجگروهی،درونهمبستگی
هاينزاعبرثرؤمفرهنگیعواملترینمهمعنوانبهناموسیمسائلوگذشتهناخوشایند

مورديمنطقهساکنیندیگرویژگیاند.شدهعنوانمطالعهمورديمنطقهدرجمعیدسته
است.گریزيبیگانهجمعی،دستههاينزاعبرثرؤمفرهنگیعواملبارابطهدرمطالعه،

برابردرگروهدروناصطالحبهیاخوديگروهکهاستهاییواکنشجملهازگریزيبیگانه
اینينمونهاست.تغییرازترسآنمحركودهدمیانجامگروهبرونیابیگانهگروه

ساکنطوایفمیانگروهیدرونهايازدواجدرتوانمیرابیگانگانازترسوگریزيبیگانه
امراینوندارندگروهبرونافرادبارابطهبرقراريبهتمایلیکهکردمشاهدهمنطقهاین

وشودمیگروهیبرونروابطتضعیفوگروهیدرونروابطتحکیمموجبخودبهخود
سویی،ازکند.میعملجمعیدستهنزاع تسهیلجهتدرمکانیسمیعنوانبهامرهمین

است.بودهثرمؤخشونتابرازوارتکابدراسالمی،قوانینبهمردمآشناییعدم
انتظامی،وقضاییمراجعبهاعتماديبیبهتوانمینیزاجتماعیملعوابارابطهدر

نخبگان،رقابتنزاع،عینیيتجربهمحرومیت،ازآگاهیمدیریت،سنتیساختاردرتزلزل
هاينزاعبرثرؤمعواملترینمهمعنوانبهنزاعنخبگاننقشوملکیاختالفاتبیکاري،

بستهفضايیکدرمنطقهاینساکناناجتماعی،نظرازکرد.اشارهمنطقهدرجمعیدسته
وبرخوردارندکمتريانسانیارتباطاتازوبرندمیسربهايویژهاجتماعیانزوايیکدرو

قراردیگرانافکارثیرأتتحتوشوندمیثرأمتیکدیگرسخنانازعموماًسببهمینبه
مجموعدرآورد.میبوجوداجتماعیايبرخوردهبرايرامساعدييزمینهاینوگیرندمی
يطایفهبهنسبتوگراگذشتهگرا،خانوادهخودهايکنشدرکهافراديگفت،توانمی

مسئولیتاحساسخویشيطایفهبهنسبتنیزونمودهوابستگیاحساسخویش
یامیداندیگرطرفازدارند.جمعیدستهنزاعبهنسبتبیشتريگرایشنمایند،می

هايارزشوایستارهايارائهباکهمیدانیاست،برانگیزملأتنیزکنشگرانکنشيرصهع
وگراییهویتکنشگران،منشدرهمچنانکهپردازندمیفرهنگیبازتولیدبهگرایانه،خاص
ساختمانگیريشکلموجبزمینهایندیگر،عبارتیبهبخشد.میاستمرارراگراییطایفه
شکلذهنیهايساختمانهمینثیرأتتحتنیزخودمقابلطرفازوتهگشافرادذهنی

هاينزاعاستمراربخشوموجداصلیعواملازنیزپارادوکسیکالوضعیتاینیابد.می
باشد.میمنطقهایندرجمعی
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پیشنهادات پژوهش
رهوداشتهصعوديسیرمنطقهدرجمعیدستههايدرگیريونزاعمیزانسفانه،أمت

واقتصاديناگوارنتایججانیـتخریبیآثاربجزءوگرددمیاضافههاآنتعدادبرسال
ایناکثرکهآیدبرمیچنیناجتماعیطبقاتيمطالعهازگردد.میتشدیدنیزآناجتماعی

پیرويسنتیفرهنگازوبودهبرخوردارکمتريدرآمدازکههاییخانوادهمیاندرمسائل
تعصباتخویشاوندگرایی،پرستی،سنتمداري،طایفهسوادي،بیافتد.میاتفاق،نمایندمی

قومی،غروربیکاري،وفقرملکی،اختالفاتاسالمی،قوانینبهآشناییعدماي،طایفه
هستندمسائلیهمگیانتخابات)درهاآرماننمودن(تجلیسیاسیهايتحریکورزي،کینه

رفتارهاياینتعدیلجهتاند.بودهثرؤماجتماعیلمشکاینآوردنبوجوددرکه
پیشنهادهاییبهرفتارها،اینسازيمتعادلهايزمینهبهرهیابیهمچنینوسرسختانه

:شودمیاشارهچند
صورتبهمردمفرهنگیسطحبردنباالبابتواندکهجمعی،ارتباطوسایلتقویت-
راآنانکردارورفتاردراساسیتغییراتموجبکهايگونهبهکندنفوذآناندربنیادي
شود.موجب
دیگروفرمانداريهمکاريباانتظامینیرويطرفازسازيآگاهجلساتبرگزراي-
دولتی.هايارگان
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ازخویشاوندييواسطهبهاصالحبههاآنيعالقهنیزوترندآگاهدرگیرهايگروهمیان

است.بیشتربیگانه
ازاستفادهوجمعیدستههاينزاعهايپروندهبهنوبتازخارجوسریعرسیدگی-
اجرايدرقاطعیتوتسریعوثرؤمهايمجازاتاعمالقبیلازقوييبازدارندهعوامل

وانتظامینیرويباقضاییمقاماتبیشترچههرعملسرعتوتقویتامراینکهها،آن
کند.میایجادرامسئولهايدستگاهسایر

ومتخصصنیروهايازاستفادهوصحنهدرانتظامینیرويسریعوموقعبهحضور-
بهجمعیدستههاينزاعبامواجههدرمحورجامعهنگرشدارايتجربهباودیدهآموزش
ها.نزاعبهتروترسریعکنترلمنظور
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