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ايبر گرایش به نزاع طایفهمؤثرفرهنگیـاجتماعیعوامل
، شهرستان اهر): عشایر ایل پیجیکمطالعهمورد(

3طاها عشایريو 2دکتر محسن نیازي،1محسن شاطریاندکتر 

11/5/94تاریخ پذیرش: 3/8/93:وصولتاریخ 

چکیده:
شود که بر سر ناسازگاري نزاع به درگیري بین گروهی اطالق می

ها، عصبیت اجتماعی و ارزشی، مسائل ناموسی، کمیابی منابع، فشار گروه
دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر رخ میعشایريمواردي از این نوع در جوامع 

اي به نزاع طایفهعشایرياین است که چه عواملی در گرایش جوامع
از طریق فرمول از نوع پیمایشی بوده واستفادهموردروش تأثیرگذار است؟

است.شدهتوزیعتصادفی بطورنفر تعیین و 270حجم نمونه کوکران
یاجتماعکه بین متغیرهاي انسجام دهدیمي استنباطی نشان هاافتهی
روه خودي و غیر خوديتقسیم به گ)55/0(ناموسی ي)، مسئله-41/0(
اجتماعی ي، معامله)48/0(پذیري)، جامعه-61/0(منابع، کمیابی )55/0(
اي با گرایش به نزاع طایفه) -39/0(ضعف بازدارندگی بیرونی) و- 25/0(

اي معنادار طایفهمعنادار و متغیر محرومیت نسبی و کنترل اجتماعی با نزاع
و ضریب تعیین برابر با671/0رابر با نبوده است. ضریب همبستگی چندگانه ب

هست.421/0
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مسئلهیانبمقدمه و 
درومطرحاجتماعیمسائلازیکیبعنوانهمیشهجامعههردرجمعیهاينزاع

اجتماعیيتوسعهمانعهموبودهفراوانجانیومالیخساراتمنشأهمحالوگذشته
گوناگونعللبهکهاستپرخاشگرانهوجویانهستیزهجمعیبرخوردنوعی1نزاع. استبوده

). به 67: 1382و بحرینی، رضایی(شودمیقتلوجرحموجبحتیوآیدمیوجودبه
و موجب جرم و قتل دیآیموجودبهبرخوردهاي جمعی سیتزجویانه که به علل گوناگون 

برخاسته). در جوامع روستایی، نزاع 75: 1383پورافکاري، (گویندنزاع جمعی میشوندیم
نزاع را امري منفی کهصورتیدر). 2012از سنت، فرهنگ، طبیعت جامعه است (اسکویر، 

روستایی شده است (کشکوش، ي، قتل و خشونت در جامعهاعتماديبیبدانیم، باعث شیوع 
و پرخاشگرانه است که به علل گوناگون به انهیجوزهیسترد جمعی نزاع نوعی برخو).2013

توان بعنوان یکی از مسائل اجتماعی شود، آن را میآید و موجب جرح و قتل میوجود می
يجوامع سنتی یا مدرن و در همهيو انحرافات تلقی کرد که در همهرويکجيدر حوزه

: 1384سروستانی، رح بوده و هست (صدیقسنین پیري یا جوانی، با درجات متفاوتی مط
15.(

اي برخاسته از سنت ایلی هست. وي نزاع بعنوان فرایندي جکسون، نزاع طایفهزعمبه
هم کند که در آن طوایف بر سر رسیدن به اهداف مشروع و غیر مشروع باتعریف می

مسیر کوچ و اتراق جنگند. در برخی از مناطق روستایی آفریقا که روستاییان که ها میسال
بر سر مسائل هاآنيمجموع علت اصلی منازعهدهد. درمشترکی دارند، درگیري رخ می

ها، دخالت بزرگان و عواملی از این قبیل هست ناموسی، سرقت احشام، درگیري چوپان
ياجمعی، در هر دورهيهاقومی و نزاعيهايریدرگ). بر این اساس، 34: 2011(جکسون، 

وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است. شاید از تاریخ
یا عدم اجراي درست آن متنخانوادگی و اجتماعی یا نبود قوانین جزایی يهاضعف کنترل

براي رسیدن به يااست که افراد هر جامعهاز سوي متولیان امر و ... خود دلیلی بوده
ل سازندی خود، قوم و طایفه خود را براي هر نزاع جمعی گسیقانونخواسته قانونی یا غیر

و امروز، منشأ خسارات مالی و جانی گذشتهدراین مسئله ).21: 1388،پرستانخیال(
اجتماع بوده است؛ بنابراین، نزاع در هر جامعه همیشه بعنوان يو مانع توسعهفراوان شده

و تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. توصیف
جمعی ازلحاظ اجتماعی حائز اهمیت است. منظور از نزاع جمعی، درگیري یا يهابر نزاع

1 Quarrel
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هاي فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در درون یا انگیزهدعوایی است که معموالً با
يامسلحانه بین عدهمحدود یا گسترده یا بصورت مسلحانه یا غیربطوربین جوامع مختلف 

. شودیکه معموالً به وارد آمدن خساراتی مادي و معنوي منجر مونددیپیاز افراد به وقوع م
است که به علل گوناگون ياو پرخاشگرانهانهیجوزهیجمعی ستيبه عبارتی، نزاع برخوردها

).1383:375(پورافکاري، سازدیبه وجود آمده و موجبات عدم ثبات اجتماعی را فراهم م
زیر پاسخ بدهد:سؤاالتقصد دارد به اهداف و پژوهش حاضر این اساس، رب

هدف پژوهش
.ایل پیجیگ شهرستان اهرايبر گرایش به نزاع طایفهمؤثربررسی عوامل -

پژوهشسؤاالت
اي به نزاع طایفهعشایر ایل پیجیگ شهرستان اهرچه عواملی در گرایش مردم -

ست؟بوده اتأثیرگذار
ضرورت حمایت ایل و طایفه، همیاري محلی در شرایط يدربارهنظر مردم-

سفیدان استیفاي حق، نقش بزرگان ایل و ریشکاروساز،هافهیطااضطراري، ازدواج مابین 
در نزاع چگونه است؟

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

واجه و افشرد از توابع خروستاي کوچ:موردمطالعهجمعی (ي دستههانزاعی ابیشهیر
)؛ این پژوهش در مقطع زمانی1388نایبی و جسور خواجه (در استان آذربایجان شرقی)، 

شناختی و نقش نیروهاي جامعهی از دیدگاهجمعدستهي هانزاعی ابیشهیربه 1388
و "دوالردجویی ناکامی ستیزهينظریه"و براي بررسی نزاع از پردازدیماجتماعی 

استفاده کرده است. با استفاده از "ولد تضاد گروهی ينز و نظریهوات تالکوت پارسنظری"
متمایز اجتماعی وجود دارند، هايگروهکه درجاییکه رسدیمروش کیفی به این نتیجه 

جمعی ي دستههانزاعبراي کسب قدرت و منابع کمیاب (آب و زمین) در بروز هاآنمبارزه 
نسبتاًکه نظام مبتنی بر خویشاوندي درجاییرد. از سوي دیگر ي دااکنندهنقش تعیین

ی به جمعدستهي هانزاعنگرفته است، شکلي اجتماعی هايبندي است و گروهاکپارچهی
.ونددیپیموقوع 
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بر تمایالت بالقوه مؤثرپژوهشی با عنوان بررسی عوامل درشریعتی، مهاجري و ملکی
به این نتیجه رسیدند که اختالف ،)1391خدابنده (ان جمعی در شهرستهاي دستهبه نزاع

ریتأثجمعیدستهملکی و خانوادگی و عدم اعتماد به مراجع قضایی و انتظامی بر نزاع 
دارند.

در وقوع نزاع مؤثربررسی عوامل اجتماعی میرساردو و مرتضیی در پژوهشی با عنوان 
هاي کنترل اجتماعی پلیس، تعریف نشان دادند که متغیر،)1391شاهرود (جمعی در دسته

دارد.داريمعنیریتأثجمعیدستهمثبت نزاع، کنترل اجتماعی والدین در نزاع 

ب) تحقیقات خارجی
نفر از 185) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که علت اصلی قتل 2009رایس (

دان نظارت و فقايطایفهبیشتر در تحریک احساسات ايطایفهزنان و کودکان در جنگ 
، فقدان منابع کافی براي گذران معیشت، ايطایفهاجتماعی است. وي در ادامه زندگی 

.داندمیگروهی را عامل نزاع گروهی هايرقابتمسائل ناموسی و  شدت یافتن 
هاي سنتی و متکی به ) علت اصلی جنگ و خونریزي بین گروه2011ریچموند (

پذیري و اجتماعی، فقر فرهنگی، مردساالري، جامعهاي را در نداشتن آگاهی زندگی طایفه
داند.فرهنگی شدن خشونت می

) در پژوهش خود راجع به درگیري قومی در کنیا به این نتیجه 2012گوگوننی (
رسید که تضاد گروهی، فقدان سازگاري ارزشی، حس برتري بینی، فقدان مدیریت تعارض، 

ها شده است.گروهساز تنش بین مسائل ارضی و سرزمینی زمینه
، علت اصلی درگیري را تفاوت افغانستان)، در پژوهش خود راجع به 2006سیکل (

گرایی، انزواي اجتماعی اي، تفاوت پایگاه اقتصادي، عصبیت ایلی، سنتقبیلهـقومی
داند.اي میطایفهوزندگی

با "قایآفرشبانی و نزاع درکشورهاي شاخ "در پژوهشی با عنوان،)1995(1موتو
؛ نبود و عدم ازجملهکه عوامل اقتصادي دهدیمکیفی) نشان ـکمی(رویکرد ترکیبی 

دسترسی به زمین مناسب براي کشت و کشاورزي، دامداري و شبانی و نبود آب کافی، 
؛ کاهش بارندگی در بیابان، ازجملهدولت، ضعف نظام سنتی و عوامل طبیعی تیحماعدم

یش مناطق محافظتی از حیوانات وحشی توسط دولت که کاهش آب الزم و همچنین افزا

1 Mkutu
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نشین منجر به کاهش زمین، آب، چراگاه شده است، به درگیري و نزاع بین مناطق شبان
آفریقا انجامیده است.
شدن تریطوالنحق چراي عشایر و "در تحقیق با عنوان ،)2011(1عبدال و الهادري
، تعصب احساس امنیت مالکیت زمینعدمدهندیمنشان "سودانمدت نزاع در شرق 

اجتماعی، مسائل ناموسی، کنترل اجتماعی، فرهنگ سنتی و ساختار اجتماعی عامل اصلی 
هستند.جمعیدستهنزاع 

در جوامع يافهیطاکه نزاع دهدیمپژوهش نشان يپیشینهکلی مباحث يریگجهینت
ز عوامل مختلف ساختار که اباشدیمسنتی و عشایري جز مسائل اجتماعی و رایج آن 

، سنتی بودن جامعه، کمیابی منابع، ییاقتدارگرااجتماعی، تعرض به مراتع چراگاهی، آب، 
تربیت افراد و يمسائل ناموسی، عصبیت، تحریک احساسات، فرهنگ حاکم بر نحوه

جمعیدستهو رقابت از عوامل منجر به نزاع ینینشکوچزندگیوهاآنپذیريجامعه
و ایلی دارند که يافهیطاحالتی گروهی مبتنی بر خویشاوندي، هانزاعکثر این هستند. ا

خودي دفاع نموده و جامعه، از همدیگر در مقابل گروه غیراتیمقتضبوده و بنا به خونهم
.شوندیموارد نزاع گروهی 

نظري پژوهشمبانی و چارچوب
، حداقل بین دو نفر و یا یترؤقابلاست از کشمکشی مشهود و مستقیماً نزاع عبارت

ها، ادعا، وضعیت، قدرت و یا منابع کمیاب است کشمکشی بین افراد یا جمعی بر سر ارزش
کنند (بیرو، مایت میزش یا ادعاهاي خود حگروه درگیر در نزاع از برتري اردر آنکه 

1375 :456.(
در جامعه     عیسازمانی اجتما، شرایطی که منجر به بی"زبتینمرتن و "زعمبه

به تنهاییبهفروپاشی هنجارها و توقعات و در وهله دوم واسطهبهشود، در درجه اول می
عبارت است از کشمکشی مشهود و ) نزاع59: 1947دلیل تضاد است (مرتن و نیزبت، 

).232:1388، حداقل بین دو نفر (شایان مظفر،رؤیتقابلاصولی مستقیماً ازنظر
اي دارند و در مناطقی که ساختار اجتماعی و قومی و قبیلهمعموالًنزاع جمعی 

با ایجاد بین یک قوم درنتیجهو ونددیپیمباالست به وقوع هاآنهمکاري در يروحیه
لیکن با از دست رفتن عناصر فرهنگی و حتی بردیمارزش و اعتبار یک قوم یا قبیله را باال 

1 Yasin Abdalla and Eltayeb Elhadary
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از نوع معیشت و مکان متأثرجمعیدستهین نزاع بنابرا؛گرددیماکثر جان طرفین همراه 
قانون و اعتماد به تیحاکماجتماعی افراد؛ میزان يروستا یا شهر) و طبقه(یزندگ

ي حاکمیتی در حل این مسائل تعریف نقش و شخصیت فرد، خانواده، عشیره و ساختارها
دات و ... است.و اعتقاهاارزشاجتماعی، ساختارقبیله و میزان وابستگی افراد به 

تر هستند، احتمال بیشتري وجود دارد طوایفی که ناهمگون،)2007» (تونگ«زعم به 
اجتماعی دیگري که حریم ـکه خشونت بیشتري داشته باشند. یکی از عواملی فرهنگی

که مبتنی بر حمایت باشدمی"یپرستناموس"دهد، فرهنگ خانواده را مورد تهدید قرار می
زمانی کهعموماً«باشد. است. تهدید حریم خانواده، به معناي تهدید طایفه میاز خانواده 

جوییستیزهوببرد، خشونتسؤالزیررادرگیرطرفمنزلتوجاهیاناموسآبرو،شخصی
عامعرفبرمبتنیرسومواخالقیمباديواصولزیرپاگذاشتنیانقضباویابدمیشدت

).1996و همکاران، (بومیستر» دهدروينزاعطرفین،ازیکیيسواززیافتراآماقدامییا
جامعه را هايیاناجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنهايیبآساساساً

. به گرددیافراد کثیري ميو تقاضاهاهایازمنديو مانع تحقق نکندیتهدید مجديبطور
روابط يکنندهیمکه نهادهاي تنظآیدیماجتماعی وقتی به وجودهايیبآسرسدینظر م

يهاشکافیريگآن شکليبین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه
ها مورد روابط انسانيکنندهیمعمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظ

ش قانون ریشه در زیرا قانونمندي و پذیرشوندیو متزلزل مگیرندیقرار ماحترامییب
است (کالنتري و بررسیقابلعمومی جامعه فرهنگباساختارهاي جامعه دارد و در رابطه 

جایی که با کمیابی کند، در) استدالل می2002همچنین دیکسون (؛)65: 1384دیگران،
شود و این منجر به اند، فقر در بین دو گروه، به خشونت و نزاع منجر میمنابع مواجه

همچنین کشورهاي ثروتمند ممکن است در بخش ؛شودمیت افراد از منطقهمهاجر
هاي گذشته، نزاع و خشونت کمتر اتفاق تر باشند، که در این کشورها در دههفرهنگ قوي
افتاده است. 

دهند که رشد ابتکارات و طرح پیشگیري و کاهش آمار و ارقام نشان میحالهربه
کشورها، گونهاینگذارد؛ یعنی مردم در ها در هم تأثیر میکشورگونهایننزاع بین مردم در 

بصورتها چه نابرابري بین گروهدرگیري. هرهستند تابیشتر باهم در تعامل و معامله 
شود، میزان ترافقیچه این نابرابري عمودي باشد، میزان بروز و درگیري بیشتر است و هر

بافت خویشاوندي تعصب به کار در چنین).3: 2002شود (هامفریز، وقوع نزاع کمتر می
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-سریع(استبه نسبت است؛ تعلّق به حرفه نیست، بلکه به خانواده و عشیره نیست، بلکه

). 57- 58: 1386القلم، 
عناصر در زندگی نیترمهمنظام پشتیبانی خانوادگی یکی از يارهیعشساختار در 

یاري متقابل و مسئولیت مشترك اجتماعی وي هاداشتچشم. دیآیمبه شمار بیشتر افراد
. من علیه برادرم؛ من و ردیگیمحقوقی همگی تحت تأثیر پیوندهاي خویشاوندي شکل 

علیه دیگران (بیتس و پالگ؛ میهاعموزاده؛ من و برادران و میهاعموزادهبرادرانم علیه 
تشابه پذیريو عشایري نظم انضباطی مبتنی بر سلطه اجتماعي). در جامعه260: 1378
است. استقالل و هویت تفاوت پذیريبا تفکیک و توأموجدان جمعی مانع انسجام ازنظر

ي است. این امر الهیقبي و افهیطاانهیگراخاصهویت جمعی کوچک و الشعاعتحتفردي 
. سازدیممحدود و نوآوري و تغییر را دشوار اعتماد اجتماعی و انسجام جمعی رايدامنه

توسعه و بهبود حیات اي و نظم اجتماعی خود یکی از موانعقبیلهـاجتماع قومیيسیطره
الشعاعتحتي اجامعهاجتماعی مردم عشایر است و حقوق و تکالیف شهروندي در چنین 

). 244: 1372ي است (عبدالهی، الهیقبـقومیانهیگراخاصي هایوابستگتعهدات و 
را به جان هم هاخانوادهیا هاگروه، شودیمخونخواهی مطرحيخشونت در قضیه

ردیگیم. یک خونخواهی نمونه زمانی آغاز هاستآناصلی يزهیانگجویی و انتقاماندازدیم
که عضوي از یک خانواده به قتل رسد یا زخمی گردد. در این زمان، خویشاوندان قربانی در

تل یا یکی از خویشاوندان نزدیکش را به قاکوشندیمآیند و صدد انتقام از این جنایت برمی
(اگبرن و نیمکوف، دهدیمقتل برسانند. یک چنین خونخواهی در میان جوامع سنتی رخ 

اشيتبارپدر، خویشاوندان مذکر شودیمدر این قبایل وقتی کسی کشته ). 2: 1356
ام بگیرند. از خویشاوندان پدرتباري قاتل انتقدارندوظیفهکه کنندیماحساس شدتبه

خویشاوندان همبازحتی اگر مأموران دولتی قاتل را دستگیر کرده و به مجازات برسانند، 
ي یک واجب الهیقبابتدائی و . انتقام در جوامعبگیرنداین قتل راتا انتقامکوشندیمقربانی 

يدهانودیگر باشد، تمام افراد و خايقاتل از عشیره و یا طایفهکهدرصورتیاخالقی است، 
مجازات عمومی از باآنکهکه قاتل را به قتل برسانند و مواردي دارندوظیفهمقتول حق و 

کندینم، آداب اخالقی و اجتماعی انتقام گرفتن را ساقط شودیمطرف دولت تعیین 
).219: 1383ی، نیاالمروح(

ی عامل گرایی، محرومیت اجتماعی، اختالفات قومکه عشیرهدهدیممطالعات نشان 
ي وجوه تشابه و تمایز اقوام الهیقبدر فرهنگ ).56: 1375اصلی نزاع هستند (طهماسبی، 

پیش از پدران هادهنزاع قرار گیرد؛ عشیره در طول ي نهیزمتواندیمحتّی نسب خانوادگی 
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که پدر ايگونهبههر فرد عشایر است، ي هیاولاست و نسب از علوم ضروري و گرفتهشکل
به وارسلسهرا هاآنتا کوشدیمو کندیماز اوان کودکی با نام اجدادش آشنا رافرزندش

بسپارد، افتخار به اجداد و نوعی کینه از دشمنان و رقباي آنان و گاه يفرزنديحافظه
. عشایر شودیمبه نسل جدید منتقل دانیسفشیري هاداستانقاتالن احتمالی در قالب 

تا آنجا پردازان غیر محلی سخت متنفرندمتعصب و از شایعهسیارخود بينسبت به طایفه
و تقسیم به گراییطایفهدر جوامع سنتی، ).15: 1384(وثوقی،رودیمکه بیم قتل نیز 

و فرديمیرخودي و غیرخودي، محرومیت نسبی و ... عامل تضاد اجتماعی هستند (
دم بدوي سیروندي در بخش شرقی هولمبرگ با زندگی در میان مر).45: 1389همکاران، 

.استبودهبه خاطر توزیع منابعهانزاعنوع نزاع بوده است و بیشتر این 75بولیوي شاهد 
ي کوهستانی یونانی است، به ي ساکاراتی که یک جامعهلهیقبي همچنین در میان و

ارد که ها اشاره دو نیز در میان درون گروههاگرایی در مقابل برون گروهفرهنگ جمع
شان، دست گوشت خانوادهنیتأمي خود براي هایگروهچوپانان با دزدیدن گوسفندان هم

بر سر همین قضیه هالیفامي گسترده و خانوادهو در طی این اتفاقات زدندیمبه این کار 
و در طی این نزاع جمعی که مختص فرهنگ شدندیمجمعی با یکدیگر وارد نزاع دسته

تریاندیس منابع کمیاب ازجمله؛ زعمبه.افتادیمیی اتفاق هايزیخونرو هاقتلگراست، جمع
شودیمفرصت ماهیگیري از دریا منجر به فرهنگ جنگجویی و نزاع بین دو گروه  از قبایل 

).327: 1388یاندیس، (
علت اصلی نزاع و درگیري مردم، کمیابی منابع، محرومیت نسبی، احساس نارضایتی و 

، جمعیدستهاز عوامل مهم نزاع ).156: 1377گر، است (رابرتشکاف طبقاتی
(رهنمون و همکاران، باشدمی، محرومیت نسبی، جنسیت، درآمد و عصبیت پذیريجامعه
، انسجام اجتماعی و  فقر پذیريجامعه). گیدنز، علت اصلی نزاع و تضاد در 11: 1380

). 102: 1377(داندمی
دهد، ن باورند که وقتی بر سر منابع کمیاب رقابت رخ مینیز بر ای2و سیرز1هاولند
دارند کنند و اظهار میها، یکدیگر را منبعی براي ناکامی احتمالی محسوب میاعضاء گروه

یک ترتیباینبهکه اگر دیگري به مزایا دست یابد، دیگر چیزي به من نخواهد رسید. 
بر تضاد گروهی ولدينظریهانجامد. ها به خشونت مینگرش یا چالش ساده در میان گروه

این نظریه بر دیدگاهی از سرشت انسانی مبتنی است و معتقد تضاد منافع متمرکز است،

1 Hovland
2 Sears
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بخش و محصولی شانیزندگکه اساسی موجوداتی گروه درگیر هستندبطوراست که مردم 
هاآندر کهرندیگیمیی شکل هاتیوضعاز میان هاگروهاست. شانیگروهي وندهایپاز 

شکل از طریق کنش را به بهترینهاآنتوانیمکه اعضاء، منافع و نیازهاي مشترکی دارند
و با کنندیمبا یکدیگر همپوشانی هاگروهي هاهدفمنافع و کههنگامیگروهی فراهم کرد. 

ار در تضاد با یکدیگر قرهاگروهدرنتیجهو شوندیمو رقابتی شکل ابندییمیکدیگر تداخل 
مربوط به خود توسعه هايگروه، وفاداري اعضاي گروه را به هاگروه. تضاد میان رندیگیم
، جنگ هاگروه. براي حفظ یا بهبود جایگاه گروه مشخص در میان کندیمو تشدید دهدیم

هاي اجتماعی که ماهیت شبکه).88: 1394احمدي اوندي، وبیش وجود دارد (ستیز کم
شناسند و بین معدود افرادي که یکدیگر را میرودررواز؛ روابط اندرتعبادارند رسمیغیر
هاي پیوندهاي قومی و خویشی، دوستی یا همسایگی به هم وابسته هستند. شبکهواسطهبه

هاي شناختی مکمل آن، کنش و واکنشغیررسمی نهادهایی هستند که به معناي جامعه
با توجه به مباحث فوق مدل مفهومی ).575: 1385: وسلیتاند (تکرار شوندهالگو دار

.باشدیمپژوهش به شرح زیر 

مدل مفهومی پژوهش: 1جدول 
منبع نظريمتغیر

اگبرن و نیمکوف، پورافکاري، طهماسبیاينزاع طایفهگرایش به 
میرساردو مرتضیی، شریعتیعبداللهی، کلواري،کنترل اجتماعی

، وثوقی، ردفیلدسیاندیپذیريجامعه
فرد و بیتسي اجتماعیمعامله

خازینآلگر،، رابرتسیاندنایبی، یکمیابی منابع
میر فردينایبی، رهنمون،تقسیم به گروه خودي و غیر خودي

ریهامفالقلم،گیدنز، سریعانسجام اجتماعی
میر فردي، رابرت گر، طهماسبیمحرومیت نسبی

تانگاالمینی،روحناموسیيمسئله

پژوهششناسیروش
در بین عشایر شهرستان و با ابزار پرسشنامه (کمی)به روش پیمایشیحاضر تحقیق

که از طریق خانوار956مطالعهموردآمارييجامعهاست.شدهاجرا)ایل پیجیک(اهر 
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1جهت اطمینان از پایایی.اندشدهانتخابحجم نمونه بعنوان270نفر از فرمول کوکران 

که پس از تهیه و صورتبدیناست. شدهاستفادهضریب آلفاي کرونباخ ابزار تحقیق، از 
در اي مقدماتی انجام گرفت.نامه، مطالعهپرسشيهیاولها و طراحی صورت تدوین شاخص

با استفاده از هاآنتوزیع گردید و پایایی خانوارهاپرسشنامه میان 30مقدماتی يمطالعه
که آلفاي کرونباخ ارزیابی گردیديوسیلهبههاآنپایایی و وارد شدند 19SPSSافزار نرم

آمده است.1مربوط به هر متغیر در جدول نمونه فوق،شدهمحاسبهمقدار آلفاي 

آلفاي تحقیق:2جدول 
آلفاي کرونباخمتغیرردیف

%81اينزاع طایفهگرایش به 1
%78کنترل اجتماعی2
%76پذیريجامعه3
%85جتماعیايمعامله4
%72کمیابی منابع5
%73خوديتقسیم به گروه خودي و غیر6
%87انسجام اجتماعی7
%72محرومیت نسبی8
%71ناموسیيمسئله9

پژوهشفرضیات 
داري وجود معنیياي رابطهاحساس محرومیت نسبی و گرایش به نزاع طایفهبین -1

دارد.
داري وجود دارد.معنیياي رابطهبه نزاع طایفهبین انسجام اجتماعی و گرایش-2
ياي رابطهخودي و گرایش به نزاع طایفهبین تقسیم به گروه خودي و غیر-3
داري وجود دارد.معنی

داري وجود دارد.معنیياي رابطهبین کمیابی منابع و گرایش به نزاع طایفه-4
داري وجود دارد.معنیياي رابطههاجتماعی و گرایش به نزاع طایفيمعاملهبین-5
داري وجود دارد.معنیياي رابطهپذیري و گرایش به نزاع طایفهبین جامعه- 6

1 reliability
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داري وجود ي معنیاي رابطهبین ضعف بازدارندگی بیرونی و گرایش به نزاع طایفه-7
.دارد

ود دارد.داري وجمعنیياي رابطهبین کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع طایفه-8
داري وجود دارد.ي معنیاي رابطهطایفهبین مسائل ناموسی و گرایش به نزاع-9

ي توصیفیهاافتهی
، متأهل% 65% زن، 13% از پاسخگویان مرد، 87که دهدیمي توصیفی نشان هاافتهی

% 36متوسط،درآمد% 26% داراي درآمد باال، 38% باسواد، 29، سوادبی% 71% مجرد، 35
سال 41% باالي 40% و 19داراي 41- 31%، 41، 30-20نیسنو اندفیضعي درآمد ادار

بودند.
ي هاافتهیاي تا چه حد ضرورت دارد؟به نظر شما شرکت در نزاع ایلی و طایفه-

% به 75/25تا حدودي و يگزینهبه% 25/9% به خیلی زیاد، 74که دهدیمتوصیفی نشان 
اکثر پاسخگویان تحت هر شرایطی حاضر نیستند ترتیباینبه. انددادهخیلی کم پاسخ 

طایفه و خویشاوند خود را در هنگام نزاع و درگیري تنها بگذارند و در صورت قوي بودن 
که همچنان در طرز دهدیماین نشان ؛زندیخیمخود نیز به حمایت از گروه خود برگروه 

ه به فقدان امنیت مرکزي یک شاخص وطنان حمایت ایل با توجتفکر، رفتار و نگرش هم
.شودیماصلی تلقی 

ی رتیغیبيجمعی نشانهبه نظر شما عدم همکاري با طایفه در هنگام نزاع دسته-
در صورت عدم اندداشته% افراد اعالم 74/90که دهدیمهاي توصیفی نشان یافتهاست؟

می و تماشوندیمتلقی رتیغیبیجمعی از طرفنزاع دستههنگامدرهمکاري با طایفه 
و فشار اجتماعی در نزاع شرکت اجباربهافراد حاضرند در صورت عدم تمایل به همکاري 

که نوعی ننگ بر فرد دانندیمی رتیغیبياز افراد ایل را نشانهحمایتعدمداشته باشند و 
.باشدیم

ی در نزاع پشتهمسفیدان در تعیین و تشویق شما به تا چه حد بزرگان ایل و ریش-
سفیدان را در % نقش ریش25/59که دهدیمنتایج توصیفی نشان است؟اثرگذاراي طایفه

58/11% تا حدودي و 88/28اي را خیلی زیاد، طایفهتشویق و تهییج به حمایت از هم
ساختار ریتأثسفیدان و معمرین در کل که نقش ریشکندیم. این بیان اندگفتهخیلی کم 
است و رفتارمؤثری در تعیین کنش فردي بسیار اجتماعساختارپدرساالري و و فرهنگ 

تصمیم فرد تابع تصمیمات ساختار اجتماعی است.
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حق آدمی را تواندیمنزاع نیست و قانون که امروزه نیازي بهدیمعتقدتا چه حد -
لی کم، خیيگزینهبه% 62/49افرادکه اکثر دهدیمي توصیفی نشان هاافتهیبدهد؟

خوبی حلراه. ادعا دارند که زور انددادهپاسخخیلی زیاد به% 94/25حدودي،تا% 44/24
که کندیمتیبتررا طوري هاانسانمحیط عشایريترتیباینبهبراي گرفتن حق نیست. 

ي شخصی بر اساس اصل هابزي در محیط روابط هاییتواناو با استفاده از طبیعیطورب
قانوناحساس کنند که با استفاده از هاانسانکه اگر دهدیمید و این اصل نشان برقرار نما

درگیري و اختالفات شودیماست و همین امر باعث اشتباهي امربرسند حقبهتواندیم
شود.ادتریز

که اکثر افراد یعنی دهدیمنتایج نشان ؟کردیدشرکت ايدر نزاع طایفهحالبهتا-
.اندداشتهشرکت جمعیدستهکه در نزاع اندداشتهماعال% 66/86

ها نشان یافتهصورت بگیرد؟هافهیطاازدواج مابین ،آیا حاضرید در صورت مصالحه-
در گروهیبرونازدواج صورتهردر% حاضر نیستند 07/74دهد که اکثر پاسخگویان می

ی داشته باشند. گروهدرونلتی حاهاازدواجبین طوایف عشایر صورت بگیرد و تمایل دارند 
ی دارد. همین عامل باعث جدایی هر چه بیشتر گروهدرونحالتی هاازدواجنتیجهدر

.دینمایمو اختالفات را نیز زیادتر هانهیکطوایف از همدیگر شده و 
هم که شده وجود دارد؟اجباربهي زیر همیاري محلی هانهیزماز یککدامدر -

م داشتند که در مراسم عال% ا70/73که اکثر پاسخگویان دهدیمنشان ي توصیفیهاافتهی
.شتابندیمبه کمک هم هانهیکسوگ همیاري محلی وجود دارد و مردم سواي اختالفات و 

)ايبین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته (گرایش به نزاع طایفهي استنباطیهاافتهی: 3جدول 
معناداريهمبستگیضریب نوع آزمونمتغیر مستقل

33/0567/0پیرسوناحساس محرومیت نسبی
000/0- 41/0پیرسونانسجام اجتماعی

55/0000/0پیرسونتقسیم به گروه خودي و غیر خودي
022/0-66/0پیرسونکمیابی منابع

000/0- 25/0پیرسوني اجتماعیمعامله
48/0000/0پیرسونپذیريجامعه

45/0810/0یرسونپکنترل اجتماعی
002/0- 39/0پیرسونضعف بازدارندگی بیرونی

55/0000/0پیرسونناموسیيمسئله
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که بین احساس محرومیت نسبی و گرایش به دهدیمنتایج آزمون پیرسون نشان -
داري وجود ندارد.یی معنیگرافهیطانزاع 

ی و گرایش به نزاع که بین انسجام اجتماعدهدیمنتایج آزمون پیرسون نشان -
داري و معنیيرابطه-41/0با ضریب همبستگی 000/0داري سطح معنیدريافهیطا

معکوسی وجود دارد. بدین منظور هر چه میزان انسجام اجتماعی کمتر، میزان گرایش به 
یی گرافهیطاخواهد بود. پس با افزایش انسجام اجتماعی، میزان نزاع شتریباي نزاع طایفه

خواهد یافت.کاهش
که بین دو متغیر تقسیم به گروه خودي و غیردهدیمي تحقیق نشان هاافتهی-

هر چه میزان گرایش نتیجهدرداري وجود دارد. معنیيرابطهییگرافهیطاخودي و نزاع 
بیشتر اجتماعیيخودي بیشتر باشد، میزان فاصلهگروه به تقسیم به گروه خودي و غیر

خواهد یافت.شیافزايافهیطاکینه، نفرت و گرایش به نزاع نتیجهدرشده و 
بین کمیابی منابع و گرایش به کهدهدیمنتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان -

دار و معکوسی وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی برابر با معنیيرابطهيافهیطانزاع 
اي بیشتر یزان گرایش به نزاع طایفهتر، مبدین معنی هر چه منابع کمیاب؛باشدیم-61/0

خواهد بود.
اجتماعی و يکه بین دو متغیر معاملهدهدیمي آزمونی پیرسون نشان هاافتهی-

داري داري وجود دارد. این مقدار در سطح معنیمعنیياي رابطهگرایش به نزاع طایفه
هايگروهعی در بین اجتمايچه میزان معامله. پس هرباشدیم-25/0با برابر000/0

نتیجهدراي کاهش خواهد یافت. اجتماعی افزایش یابد، میزان گرایش به نزاع طایفه
گروهی کمک و درونبین گروهیبه کاهش تضاد اجتماعی و ستیز اجتماعی يمعامله

خواهد کرد.
اي پذیري و گرایش به نزاع طایفهکه بین جامعهدهدیمنتایج آزمون پیرسون نشان -

پذیري فرد در فرهنگ عشایري باعث گرایش فرد به داري وجود دارد. جامعهمعنیيابطهر
.شودیماي نزاع طایفه

که بین دو متغیر کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع دهدیمي آزمون نشان هاافتهی-
داري وجود ندارد.معنیياي رابطهطایفه

بین دو متغیر ضعف در بازدارندگی حاکی از این است کهاستنباطینتایج آزمون -
چه میزان بازدارندگی داري وجود دارد. هرمعنیياي رابطهنزاع طایفهبیرونی و گرایش به 
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تر به همان میزان، به دلیل فقدان آمریت و نظارت بر افراد، گرایش به بیرونی ضعیف
شود.اي بیشتر میآمیز و نزاع طایفهرفتارهاي خشونت

که بین دو متغیر مسائل ناموسی و گرایش به دهدیماز پژوهش نشان نتایج حاصل -
مستقیم و معناداري دارند. يرابطهيافهیطانزاع 

خالصه مدل آماري رگرسیون چند متغیره:4جدول
داريمعنیسطح ضریب تعیینضریب همبستگی چندگانهي مدل آماريهاشاخص

671/0421/0000/0مقادیر

بیانگر مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر وابسته و متغیرهاي 671/0مقدار 
،باشدیمضریب تعیین که مجذور ضریب همبستگی چندگانه . باشدیممستقل تحقیق 

بنابراین ؛کندیممعرف درصدي از واریانس متغیر وابسته است که مدل آن را توجیه
.کنندیمرا تبیین ايطایفهبه نزاعاز متغیر گرایشدرصد1/42فوقدار متغیرهاي معنی

گیرينتیجه
ي مختلف هازمانو هادورهکه طی شودیماي حالت و شرایطی گفته نزاع طایفه

بین مردم عشایر خود را حفظ نموده و در صورت برخورد و تقاطع بالقوه درصورتبه
ر مسائل مثل مراتع، گونه درگیري بر س. اینشودیمعمودي در روابط به حالت عینی تبدیل 

و نیتوهآب، سرقت احشام، نگاه ناموسی، مزاحمت ملکی و چراگاه، مزاحمت جنسی،
اتفاق هاگروهیابی به منابع ارزشمند و اختالفات تاریخی و اجدادي بین رقابت براي دست

شناختی در زمان بروز دارد بلکه ي فرهنگی، اجتماعی و روانهابیآس. ضمن اینکه افتدیم
ي. جامعهدینمایمعشایري خود را حفظ هايگروهدر بین هامدتگونه پیامدهاي تا نای

وابسته به سه چیز مرتع، دام و هویت شانیزندگکه شودیماي گفته عشایري به جامعه
. به این خاطر به ندینمایمبوده و مدتی از زمان در دو مسیر ییالق و قشالق سپري ایلی
پنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادي و طبیعت عادت نموده و ي زندگی، دستهایسخت

. باشدیمهاآندالوري و شجاعت و ایستادگی در مقابل حریف جز امتیازات بزرگی براي 
بارخشونت. به این خاطر رفتار شودیمدر بین طوایف بازگو ی، جنگجویی تا مدتبردوباخت

. استشدهلیتبدعات به امري عادي گونه اجتماجمعی در اینو گرایش به نزاع دسته
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که نبود انسجام کندیماي بیان نزاع طایفهبین انسجام اجتماعی ويوجود رابطه
، در صورتی در دهدیماجتماعی بین افراد جامعه میزان گرایش به اختالف و نزاع را افزایش 

يفاصلهدو مورد اینوجودباهمدلی نباشد، میزان مشارکت پایین است، يجامعه
آمده به وجوداجتماعی بیشتر شده و نوعی شکاف اجتماعی در جامعه در بین روابط افراد 

. تضعیف انسجام به نبود همدلی، شودیمبه تضعیف انسجام اجتماعی منجر تاًینهاکه 
ي اجتماعی و داشت و برداشت محصوالت هابحرانمناسب، عدم همکاري در وآمدرفت

بهي ارهیزنجمثابهبهرض گرفتن اشاره دارد. انسجام اجتماعی که کشاورزي، قرض دادن و ق
جمعی نگه صورتبههماجتماعی افراد را در کنار يرکنی از سرمایهبعنوانیا پیوستههم

و در کندیمحفاظتی عمل يپیلهبعنواني اجتماعی هابیآسو در مقابل بحران و داردیم
. شودیمیزان تنش و درگیري صورت وجود اختالفات باعث کاهش م

حاال هر چه از سطح انسجام اجتماعی گروه کاسته شود به همین اندازه شکاف 
مبتنی بر تعلقات عشایريجامعهمنزلتی، ارزشی را در بین خود متصور خواهند شد.

است. شدهلیتشکطایفه از خویشاوند، فامیل و تبار خونی و غیر خونی اي است.طایفه
که افراد از هم حمایت نمایند و این حمایت شودیمی، تهدید و ناامنی باعث ضرورت زندگ

خودي یا ، خودي یا مایی و غیرشودیمگیري گروه خودي در مقابل غیرخودي باعث شکل
و به ردیگیمیی همان دوست و دشمن هستند که به هنگام اختالفات داخلی شکل هاآن

باهمو در مقابل دیگران بیگانه کنندیماقدام هنگام اختالفات بیرونی به تشکیل ایل 
یی باعث افزایش اختالفات اجتماعی و نزاع هاآنبنابراین تقسیم مایی و ؛ شوندیمدوست 

بیشتر شود به بندي و شکاف. پس هر چه بین گروه چنین تقسیمشودیمجمعی دسته
همین اندازه میزان گرایش به نزاع نیز افزایش خواهد یافت.

يبین این دو متغیر رابطهدهدیماي نشان با نزاع طایفهبین کمیابیيرابطهوجود
کمیاب محدودتر، میزان ستیز و منابعچه در جامعه،یعنی هر؛ معناداري وجود دارد
ازآوردن سهمی از منابع طبیعی و چراگاه بیشتر خواهد بود. به دستدرگیري طایفه بر سر 

؛ مراتع براي پردازندیمیابی به آن به رقابت در جهت دستمردم عشایر ی کهمنابعجمله
. کمی منابع و باشدیم... آب براي احشام، تجاوز و تصرف چراگاه همدیگر وهیتهچرا،

که از نتایج آن شودیمیابی به آن افزایش احشام و جمعیت باعث رقابت بیشتر بر سر دست
.باشدیمجمعی گیري نزاع دستهشکل

بحث کندیمرا نسبت به هم بیشتر هاگروهپرخاشگري ی که میزان تخاصمعنصر اصل
براي رسیدن به آن و کسب سهمی بیشتر به همدیگر به هايگروهکمیابی منابع است. 
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دشمن خونی مثابهبهنزدیک نیز وخویشقومو آنگاه حتی برادر و نگرندیمچشم رقیب 
. دهدیمر را در مقابل هم قراهاگروهو شودیمتلقی 

ي هاکمکاز منابع مثل مراتع، چراگاه، ارائه شتریببدین ترتیب در صورت وفور میزانی 
اي نیز کاسته میزان گرایش به نزاع طایفه،دولتی به مردم عشایر از طریق سهمیه و یارانه

گونه نتیجه گرفت که با وفور سطح رفاه اجتماعی در بین اینتوانیمپس ؛شودیم
يمنظور از معامله.شودیماي کاسته سنتی عشایر، احتمال گرایش به نزاع طایفههايگروه

طوایف است از قبیل، قرض دادن، قرض گرفتن، ازدواج، همیاري اجتماعی بده و بستان بین
ياجتماعی بین گروه باعث نزدیکی، کاهش فاصلهي. وجود معاملهباشدیممحلی 

صفا و صمیمیت، زدودن کینه، آشنایی گروه به ، افزایش هاشکافاجتماعی، پر شدن 
يزهیست. در صورتی چنین مسائلی بیشتر شود، تضاد و باشدیمي هم وخوخلقخصلت و 

. ابدییمی کاهش گروه
زینیجمعاجتماعی میزان تعارض و گرایش به نزاع دستهيدر صورت نبود معامله

مرار و معاش حالتی بسته و خودکفا اازلحاظي سنتی هاطیمحزندگی در .ابدییمافزایش 
جملهاز. ندینمایمنیتأمي خود را از همدیگر ازهاینسنتی هايگروهدارد به این خاطر 

مثابهبهیی که گروه به هم هامعاملهماست، کره، شیر، نان، وسایل آالچیق، سایريتهیه
لی و خونگرمی و سطح انسجام، پیوستگی گروهی، همددینمایماجتماعی متصل يشبکه

تبادالت، میزان گونهاینکاهش باکهدرصورتی، دهدیمسنتی افزایش هايگروهرا در بین 
اي خواهد بود.ي طایفههانزاعو باعث گرایش فرد به یافتهافزایشخصومت و کشمکش نیز 

است که فرزند باید شغل عشایري بر این اصل متکیيپذیري در جامعهفرهنگ جامعه
ي باشد. دارگلهدامداري و اشحرفهدر پیش بگیرد و پدري را

با هراس، نزاع و قتل و درگیري همراه است و اينین جامعهچشرایط زندگی در 
مالك ارزیابی نیتریاصلقدرت و شجاعت، دلیري، جنگجویی، نترسیدن در مردان از 

ي را هاخصلتعشایري چنین يدر جامعهیک جوان بایدنتیجهدر. شودیممحسوب 
. گیردفرامیامنیتی را از دوران کودکی فیوظافرد یک سري از داشته باشد. به این خاطر
. باشدیمجمعی دستهپذیري باعث گرایش فرد به نزاعبه این خاطر چنین جامعه

انجام خودهمنوعانتمامی رفتارهایی که فرد در رابطه با ایل و سایر طوایف یا 
. فرد خارج از تصمیم باشدیماي خود ربیت خانواده و گروه طایفهنوع تيبر پایهدهدیم

عملی را از خود نشان دهد. تواندینمگروه 
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، هايریدرگی از ایل در بحران و پشتهمفرهنگ حمایت از طایفه،ترتیباینبه
یی، رفتار تند و پرخاشگرانه داشتن، ایجاد جويبرتری و حس طلبقدرتمقاومت در برابر 

اس اخالقی و اجتماعی در گروه دیگر از حین ورود فرد به گروه ایلی آموزش داده هر
.کندیماي بیشتر ي گرایش فرد را به نزاع طایفهریپذجامعهو چنین شودیم
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دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان.
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