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  221- 239 صفحات ،97 تابستان ،4 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

 اقتدار پیرساالري و اقتدار مدنی شناسی وضعیت آسیب بررسی
 يها نزاع به رویکرد و پیامدهاي آن، با عمومی  عرصه در
  )رامهرمز و باغملک هاي شهرستان: موردي مطالعه( جمعی دسته

  

  1منوچهر کردزنگنه ردکت
  

  12/10/96 پذیرش: تاریخ        2/11/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
 يها نزاع بر تأکید با اقتدار وضعیت بررسی مقاله هدف از این

 و اسنادي روش از اطالعات گردآوري. است توصیفی تحقیقی و جمعی دسته
مورد  60 و باغملک مورد 40 نمونه، عنوان به جمعی نزاع مورد 100 روي مطالعه

 برگزاري مورد 16 تحقیق ي نمونه دیگر .است گرفته صورت رامهرمز در
 صورت رامهرمز در مورد 19 و باغملک در مدنی و  میقو تمایل با گردهمایی

 روستاهاي در قتل جمله از نزاع پیامد دهد که مینتایج نشان  .است گرفته
 در نزاع وضعیت ها هیافت. باشد می درصد 25/81 برابر و شهر از بیش باغملک

 با برابر را شهر در قتل جمله از نزاع پیامد و درصد 75 را رامهرمز شهر
 پیامد و وضعیت نزاع اینکه اهمیت حائز ي نکته. دهد می نشان درصد 95/88

 و باغملک شهر از بیش باغملک، روستاهاي و رامهرمز شهر در ترتیب به نزاع
 شهرستان در طایفه به گرایش ها هتیاف. است کننده نگران رامهرمز روستاهاي

 به گرایش درصد 37مقابل در درصد 63 از بیش را رامهرمز و باغملک
 به رو »پیرساالري اقتدار« میانجی نقش اینکه با. اند داده نشان مدنی نهادهاي

 گرایی طایفه به تمایل که اند داده نشان نتایج اما است، رفته دگرگونی
 تر کمرنگ پایدار مدنی ي توسعه و افزایش به رو خشونت و نزاع تر، پررنگ

 تعلیق«بعضاً  و »پاندولی«وضعیت با  میعمو ي عرصه نتیجه در. است بوده
 وضعیتی چنین ي ادامه با. است گرفتار اجتماعی ي سرمایه کاهش با و »اقتدار

 قابل و کننده نگران که وضعیتی. بود نخواهد انتظار از دور خشونت و نزاع بروز
  .است هشدار

 باغملک، ،جمعی دستهنزاع  عمومی، ي عرصه اقتدار پیرساالري، اقتدار مدنی، کلیدي: مفاهیم
  رامهرمز
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  مسأله یانب و قدمهم
 ي ي و مدنی در عرصهسفید ریشوضعیت اقتدار  شناسی آسیب هدف این مقاله بررسی
ز است. رامهرم و باغملک يها شهرستان در جمعی دسته يها عمومی، با رویکرد به نزاع

 استان واقع شرق در که هستند، خوزستان استان يها شهرستان جمله و رامهرمز از باغملک
 سطح و باال محرومیت مورد مطالعه با شهرها و روستاهاي  میوضعیت عمو. اندشده

» مدرنیزاسیون« و نوسازي ي پدیده شهرها و روستاها چه گر. روبرو است محدود ي توسعه
روند مهاجرت ناهمگون  .است نکرده پیدا تحقق پایدار ي توسعه لزوماً اما اند،کرده تجربه را

 :1385(کردزنگنه،  آلود استي روستایی بسوي مناطق شهري شتاب و نابسامان جامعه
 1341یکی به بعد از اصالحات ارضی  ،ي پر شتاب مهاجرت روستاییها ه). از جمله دور62
شتاب بیشتر مهاجرت روستایی به مناطق شهري،  دیگري که با ي توان اشاره کرد، دوره می

 که عالوه بر مهاجرت روستایی، بوده است؛همراه بود بعد از پایان جنگ عراق و ایران 
ي کشور را به دنبال ها مهاجرفرستی از شهرها به مرکز استان خوزستان و دیگر استان

وستایی اثرات متوسط شهري و ر ي داشته است. این روند مهاجرت بر نحیف شدن طبقه
آمیزترین پیامد مهاجرت، محروم شدن مناطق کمتر منفی به جا گذاشته است. مسئله
تر است. خوزستان در ي انسانی با کیفیت باالتر و مجربتوسعه یافته در برخورداري از نیرو

). 108- 109 :1384ن، (ارشاد و دیگرا بارزي از این وضعیت است ي کوچی نمونهبعد برون
 دگرگون »يسفید ریش« اقتدار از ثرمتأ سنتی اجتماعی وضعیت موجود نظم در ساختار

 متصور »پاندولی« وضعیت وضعیت اقتدار یک  میعمو ي عرصه در نتیجه در. است گردیده
عمومی، شهرهاي مذکور و برخی روستاهاي توابع  ي ي اخیر در عرصهها زیرا در سال .است

ي ها اند. که برخی به شکل نزاع و درگیريبوده آنها شاهد بروز مشکالت و مسایل اجتماعی
 ي جمعی در روستاها و نزاع خیابانی در شهرها نمود پیدا کرده است. به عبارتی عرصه

با نزاع و خشونت اجتماعی روبروست. دیگر پیامدهاي مترتب بر چنین وضعیتی از   میعمو
ي اخیر در شهر و ها سالجمله مهاجرت، آتش زدن به منزل و وسایل نظیر خودرو و ... در 

 قتل، خشونت و ضرب و جرح شدن نیز اتفاق افتاده است. تنها در روستاهاي مورد مطالعه
در یک نزاع جمعی بین مردم روستاي پتک جاللی توابع شهرستان باغملک  1394شهریور 

 خشونت و قتل این ي یازده فقره قتل و سی نفر مجروح اتفاق افتاده است. پیامدها و ادامه
همچنان پایان نپذیرفته است. عالوه بر موارد اشاره شده،  1395مناطق روستایی تا 

خشونت و قتل در دیگر ابعاد اجتماعی نیز اتفاق افتاده است. قتل دو فرزند توسط پدر، قتل 
در شهر رامهرمز، قتل یک جوان توسط پسر خاله، قتل یک کودك در یک  زن توسط همسر
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دو شهر باغملک   میعمو ي ... در عرصه وابع صیدون و باغملک ونزاع جمعی در روستاهاي ت
اقتدار پدرساالري رو به زوال است ولی  ي خیابانی رو به افزایش است؛ها و رامهرمز نزاع

  جایگزین مناسبات خویشاوندي نشده است لذا ،ها و نهادهاگرایی در قالب انجمنتخصص
 تر متصور است.ي مردم نهاد پررنگها به سازمانگرایی در مقایسه با تمایل تمایل به طایفه

در روستاها  مدرن فاصله وجود دارد. ي عنوان الگویی از جامعهعبارتی با شهروندمداري بهبه
اي آب کشاورزي ه جمعی در چند نوبت و چند مورد ترانس برق چاههي دستها عالوه بر نزاع

ناس مورد اصابت گلوله قرار د ناششبانه توسط افرا در برخی روستاهاي شهرستان باغملک
اند. تان باغات گردو را بریدهاند. در روستاي گندمکار توابع صیدون بطور شبانه درخگرفته

 آسیب پذیر ورا  گذاري و تولیدسرمایه مناسبات اجتماعی و چنین حوادثی امنیت،
زیرا  د.ی دهقرار م  میعمو ي عرصهدر نیافتگی ي اجتماعی و توسعهها الشعاع خشونت تحت
اي شکننده است. بنابراین مطالعه و پرداختن به چگونگی اقتدار در ي عمومی، عرصه عرصه
اهمیت و ضرورت دارد. بررسی آن از منظر توسعه قابل واکاوي است. لذا  عمومی ي عرصه

و پیامد وضعیت موجود اقتدار بر خشونت  ي عمومی وضعیت اقتدار در عرصه در این مقاله
  گیرد. میاجتماعی بودن وضعیت، مورد کنکاش قرار  ي ر راستاي مسئلهاجتماعی د

  
 پژوهشمفاهیم و چارچوب نظري 

با رویکرد به   میعمو ي وضعیت اقتدار در عرصه شناسی آسیبهدف این مقاله بررسی 
کنند.  میجمعی است. معموالً نزاع بین بیش از سه نفر را نزاع جمعی تلقی ي دستهها نزاع

 چگونگی بر .ندارد گیتازه جهانی و ايمنطقه محلی، سطوح و پیامدهاي آن درنزاع جمعی 
 الك، جان بز،ها  توماس چون ییها هچهر به. دارد وجود متفاوتی يها رهیافت آنها چرایی و

  .کرد اشاره توان می...  و و مرتن مارکس، دورکیم، ماکس وبر
ي  اشیده و از سوي دیگر با خانوادهگسسته و فروپ ي سو با خانوادهایران از یک ي جامعه

سطح تفاق در مناطق شهري و روستایی با ). این ا9 :1396 راد،(قانعی باشدمدنی روبرو می
مین منابع مرتبط با منزلت أتاینکه اجتماعی توازي دارد. به دلیل  ي توسعه و طبقه

ساالري را زوال پدراست، اجتماعی یا پایگاه خانواده در جامعه از انحصار مردان خارج شده 
گر پیشرفت فرایند دگرگونی در ساختار است. دموکراتیک شدن خانواده بیانتشدید کرده 

قدرت در مقیاس خرد است. پیشرفت فرایند دموکراتیک شدن جامعه در سطوح مختلف با 
. شود که سطوح مختلف همدیگر را تقویت کنندتوازي دارد و این توازي باعث می یکدیگر

عه در سطح کالن خواهان مشارکت در فرایندهاي قدرت و در سطح خرد به جام ياعضا
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ها اجتماعی و ي خود هستند. گسترش خشونت دنبال مشارکت در تعیین سرنوشت خانواده
زمانی که فرایند دموکراتیک شدن جامعه با  ؛خشونت خانوادگی با یکدیگر ارتباط دارند

 :همان( ه خشونت اجتماعی بینجامدممکن است ب مقاومت نخبگان سیاسی مواجه شود
نیافتگی توسعه يها هنشان از هم دارد، دنبال به سو آثار و اجتماعی پیامد ،جنگ و نزاع ).13

...  و وطن جالي و شدن زنان، مردان، آواره کودکان، مرگ. رود می بشمار توسعه موانع هم و
 و مدیران، نخبگان زدن توسعه به رویکرد .خورد می چشم به رو پیش جهان ي گستره در

. باشد می توسعه گفتمان کالسیک از ثرأبیشتر مت ایران در فعال مدنی و سیاسی فعاالن
 ، ردیابیها دولت ي توسعه ي ساله پنج يها هبرنام تدوین در را آن نمود و ها هنشان توان می
 يها هنگا  میناکا دلیل که به در حالی. دارند ملتأ خرد حوادث فهم بر کمتر لذا ؛کرد

 یا پساختارگرایانه رویکرد با توسعه جدید يها رهیافت پایدار، ي توسعه به کالسیک
 ايمنطقه نگاه عبارتی به. دارند کیدتأ  میبو و محلی يها هنگا و بر ؛هستند مطرح پساتوسعه

 شدن قطبی و نابرابري موجب بخشی،توسعه زیرا. دانند می مهم را سرزمینی آمایش و
 يها هریش به توجه بدون ي جمعی راها مسایل اجتماعی از جمله نزاع .شود می جامعه

ثیر فقر و بیکاري بر نزاع و خشونت تأ .کرد واکاوي توان مین تاریخی و اقتصادي اجتماعی،
ثر از أمت »يسفید ریشاقتدار «اجتماعی، در فرو ریختن  ي مسئله مهم است. اما بعد دیگر
متصور است که   میعمو ي ا کردن اقتدار در عرصهپید» پاندولی«اقتدار سنتی و وضعیت 

: 1392(فیروزآبادي، و دیگران،  باشد میاجتماعی نیز  ي زوال سرمایه ي دهندهاین امر نشان
پیرساالري شکلی از تشکیالت اجتماعی است که در آن افراد مسن بیشترین ثروت، ). 91

ضاي جامعه بوده و جامعه را قدرت و اعتبار اجتماعی را دارا هستند و مورد احترام اع
). بنابراین در شرایط موجود با زوال پیرساالري از 163 :1384(عضدانلو،  رهبري می کنند

ذاري در امر گیک طرف و از سوي دیگر با نادیده انگاشتن سیستم مدیریت و سیاست
عمومی با رویکرد استقرار و ضرورت  ي در عرصه مدنی اقتدار گیريتوسعه و عدم شکل

نهاد و قانونی موجب گردیده تا نگرانی جدي در بروز مسایل اجتماعی در هاي مردمازمانس
 محدود سطح انسداد اجتماعی و زیرا عمومی متصور باشد. ي وضعیت تعلیق اقتدار در عرصه

و گروهی   میقو مناسبات تقویت موجب نهاد،مردم يها سازمان گیريشکل عدم و توسعه
امروزي، از جمله سختی ناشی از بیکاري، رکود و  زندگی بر ترتبم مشکالت برخی شود، می

 سپس و فردي يها شگرياپرخ رفتن باال موجب و افزوده فرد حوصلگیکم تورم اقتصادي بر
 فرد شهروند، هنوز تربیت در بعد اجتماعی بجاي .داشت خواهد همراه به را گروهی خشونت

 در روستایی ي جامعه در که در حالی د،گیر می هویت قوم و سنت از  میعمو ي عرصه در
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 از برخاسته سنتی اقتدار است، اما متصور پدرساالري اقتدار يها ویژگی برخی خانواده نهاد
روستایی و  ي جامعه  میعمو ي حوزه در. است شده دگرگونی دستخوش  میعمو ي عرصه
روستاها و  رد است، شده دگرگون سنتی اقتدار از برخاسته »يسفید ریش اقتدار« شهري

اعتماد و . است گرفته قرار در حاشیه سفید ریش شهرها، به لحاظ رتبه و ایفاي نقش،
 بوجود مناسب کار و ساز باید تغییر این همیاري در جامعه رو به سستی متصور است. براي

 که گونههمان. گردد جدید هموار نهادهاي ي زمینه ي،سفید ریش به احترام ضمن. آید
 ذیل سنتی ي جامعه در) کارکردي و ضرورت( جهانشانزیست مهم يها هربتج با پدران،

 روش این. بودند حیات ي ادامه به قادر يسفید ریش اقتدار احترام و حفظ و ایل گفتمان
اجتماعی بوده است.  ي به عبارتی سرمایه. است بوده کارکردي ضرورت و امتیاز یک زیست،

 را گفتگو يها هپنجر ي،سفید ریش اقتدار صاحبان همان اجتماعی، ي بروز مسئله شرایط در
 گفتگو به و داشتند می نگه باز منازعه حل براي همجواران دیگر میانی در پا و وساطت براي

ي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی، ها دگرگونی حسب به که حال. دادند می تن مذاکره و
 جوان نسل که است این انتظار گشت، روبرو ناکارکردي ساالري بایا پیر يسفید ریش اقتدار

 کرده پیدا تحول که سنتی، اقتدار ادبیات ذیل از تغییرات این راستاي در کردهتحصیل و
 انعطاف دیگري، پذیرش و احترام با و ؛کند پیدا گرایش مدنی و صنفی تعلقات به است

 چنین ققتح براي. زندگی نمایند دیگري کنار در مسالمت زیست ي پایه و بر باشند، داشته
 مهم آموزشی نظام و دولت، نظام مدیریت سوي از ايتوسعه يها سیاست نقش پنداشتی

تعلیم و تربیت  ي عرصه رواداري دردر متن رخدادهاي ارتباطی نظام آموزشی عنصر . است
ي توسعه رواداري ها هلفؤترین مکه یکی از برجسته کمرنگ و در حاشیه قرار دارد. در حالی

دهند که نگاه سعه قبل و بعد از انقالب نشان میتو ي هاي پنج سالهرنامهب و مدارا است.
مدیران و حاکمان به توسعه همچنان نگاه عباس میرزایی و امیر کبیري به توسعه است. 

دارد. لذا  نیز ادامههمچنان م با امنیتی به توسعه بوده و أافزاري و توسخت رویکردي عمدتاً
 نتایج بر آن ثیرتأ و خالقیت جدید جغرافیاي فهم کلیداریم. پایدار فاصله د ي با توسعه
: نامم می اقتصادي ي توسعه T حرف سه را آن من که گیرد می قرا چیزي بر اقتصادي

 در خالق ي طبقه اعضاي) دیگري پذیرش و رواداري( تحمل و) استعداد( توانایی تکنولوژي،
 الزم کدام هر .کنند می پیدا ریشه هستند، مهم عوامل این سه هر داراي که ییها مکان
 براي تنوع و فراگیري رویی،گشاده را تحمل من. نیست کافی شرط تنهایی به ولی است،
 به ذوق و استعداد داراي افراد. کنم می تعریف زنده هايقوم و نژادها ،ها قومیت ي همه

: 1390 لوریدا،ف( باشند برخوردار تحمل و دیگري پذیرش از که شوند می کشیده ییها مکان
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زمانی باال خواهد بود که بین افراد  ،اجتماعی در سطح جامعه ي به عبارتی سرمایه ).84- 85
پور،  (شارع ي مختلف پیوندهاي مثبت و مبتنی بر اعتماد وجود داشته باشدها هدر گرو
 و نوسازي که ايجامعه در است، احترام قابل تبار و قوم ي ). سرمایه77: 1385

، اما به است شده شهرنشین و روستایی یکجانشین است، کرده تجربه را "ونمدرنیزاسی"
 پاسخگویی دارد، قرار "شهرگرایی" به ورود ي مرحله در ها شناختی و پنداشتلحاظ معرفت

 موجب دادن، قرار طایفه و قوم دوش بر  میعمو ي عرصه در را ها ضرورت و ها نیاز به
تواند مثبت باشد.  مییک رویکرد به توسعه است که گرایی خود محلی. شود می ناکارکردي

 با مدنی و اجتماعی قدرت توازن عبارت است از نیز متمایز است. توسعه گراییبا طایفه
توان گفت که اقتدار عبارت است از قدرت مشروع،  میدر همین راستا  ت.سیاسی اس قدرت

اي ). به عبارتی جامعه48 :1392(زاهدي،  قدرت تصرف شده همراه با تصدیق افراد ذیربط
که با گفتمان دموکراسی از تکثر قدرت و اقتدار برخوردار باشد. در چنین شرایطی است که 

اي است که در ي عمومی، عرصه را متصور شد. زیرا حوزه  میعمو ي توان اهمیت حوزه می
). 26: 1385(هابرماس،  آیند میآن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم 

 وضعیت یک شهري، و روستایی جامعه  میعمو ي حوزه در موجود، شرایط که در در حالی
 امکان که است برخوردار »پیرساالري اقتدار« از نه. دارد و تعویق وجود "اقتدار تعلیق"

 بین. است برخوردار نهاد مردم يها سازمان و مدنی اقتدار از نه. وجود ندارد آن بازتولید
که  ؛است متصور "پاندولی" وضعیت قانونی، و مدنی نهادهاي اقتدار و يسفید یشر اقتدار

سی شناي بروز مشکالت اجتماعی گردد. سنخ تواند زمینه می ها بر واکنشی بودن به وضعیت
بیشتر  وبر براي چارچوب ي عقالنی، سنتی و فرهمندانه به وسیله ـ ي اقتدار قانونیسه گانه

 لذا )؛66: 1379(استونز،  شناسانه بیان داشتي بررسی جامعهها همطالبی بود که در حوز
 نمایید، حرکت پیرامون به مرکز از یا شهر، جنوب به شهر شمال از توسعه، خط از چه هر

در چنین  شود، می مشاهده بیشتر  میعمو ي عرصه در نزاع و خشونت و تنش تدریجه ب
 اعتماد ي پشتوانه با اجتماعی ي سرمایه ازیر. بود خواهد پایین اجتماعی ي وضعیتی سرمایه

براي حل  منازعه طرفاي گیرد، شکل منازعه چنانچه شود، می سبب باالتر و نرمال سطح در
با بودن ظرفیت مدنی براي حل منازعه با  .نمایند مراجعه امنیتی و قضا دستگاه اختالف به

 ي رود در حوزه میانتظار  عبارتینمایند. به میگفتگو را فراهم  ي وساطت نهادها زمینه
ي  مصالحه ي برماس، در قالب نهاد مدنی زمینهها  کیدأبا بستر کنش ارتباطی مورد ت  میعمو
گیري نهادهاي مدنی و تقویت قدرت یافته با شکلخشونت حاصل شود. جوامع توسعهبی

پیدا تیجه دست اجتماعی در توازن با قدرت سیاسی بر فهم پیشگیري مسائل اجتماعی به ن
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امروز ایران  ي که جامعه اند. در حالیقرار داده  میپژوهی را در دستور علکردند. نوعی آینده
ي مورد مطالعه با وضعیت پیش آمده در ایجاد مسایل اجتماعی درگیر است. ها و شهرستان

که پیامدهاي  1394روستاي پتک جاللی در سال  ي پیامد حادثه ي طور نمونه با ادامهه ب
به مناطق شهر رامهرمز و باغملک  ی بر ساکنان و همجواران داشته است، همچنیناجتماع

سال قبل موجب گردیده تا سه فقره  ي ي حادثهها هریش 95تسریع پیدا کرده است. در آبان 
بازتولید خشونت و پیامدهاي اجتماعی  ي ادامه قتل و تعدادي مجروح نیز اتفاق افتد، لذا

و بالتکلیف  »اقتدار تعلیق« وضعیت ر از انتظار نیست. زیرایی همچنان دوها چنین نزاع
 ي سرمایه بیانگر شهر و روستا، ي موجود جامعه  میعمو ي عرصه ماندن نهادهاي مدنی در

 وضعیتی که است، گیري نهادهاي مدنیپایین و محدودیت آزادي شکل اجتماعی
و عدم استقرار نهادهاي » ر ساالرياقتدار پی«زیرا با ناکارکردي . رسد می نظر به کننده نگران
و گفتگو  امکان کنش ارتباطی و وضعیت عدالت اجتماعی در میان طبقات جامعه مدنی،

أخیر انداختن فرایند ضعیف، لرزان و شکننده خواهد بود. با انسداد اجتماعی و به تعویق و ت
رود.  میباال   میعمو ي ي ناشی از بروز مشکالت عرصهها هي مدنی هزینها گیري نهادشکل

. است متصور نیز اجتماعی يها و تشدید بحران بروز عبارتی با تعلیق نهادهاي مدنی به
 پیامدهاي بروز. برد می باال را ... و احترام از برخورداري عاطفی، امنیتی، و روانی يها ههزین

ص در ایران و بطور مشخ ي در جامعه اخیر سال چند در. باشد مین انتظار از دور اجتماعی
 فعالیت امکان راحتی به مدنی يها تشکل و احزاب به که شرایطی شهرهاي مورد مطالعه در

از جمله باغملک، رامهرمز، صیدون،  ها شهرستان برخی در  میقو گردهمایی شود، مین داده
لزوماً  جمعی هر نشست که قضاوت، از فارغ. است شده ... برگزار بهبهان، شوشتر و ي حومه
آنچه  ي بارهاي درآنهاست، اما تحقیقات گسترده اجتماعی حقوق و ازنیست،  منفی

دهد  میشود صورت گرفته است که جملگی نشان  میاجتماعی منفی خوانده  ي سرمایه
ي منفی نظیر ها هبرخی خصیص ي پیوندهاي همگون در اجتماعات شدیداً بسته در برگیرنده

؛ به نقل از 2007(فرلندر،  ستها ونیاعتمادي به بیرگرایی، طرد، قلدرمابی و بیمحل
 نهادها، دیگر غیاب اي دربرگزاري گردهمایی طایفه ).90 :1392فیروزآبادي، و دیگران، 

هویت  شود می  میقو آرایش یک در ها هگرو شدن قطبی و ها هویت شدن برجسته موجب
رن بر مد ي و چون نیازهاي جامعه ؛گیرد می قرار شهروندمداري عنصر قومی، جایگزین

مشابه  کارکردهاي ي از ارایه نقش، ایفاي راستاي در عمل در شود. میقوم مترتب  ي پایه
عنصر فرد معنا پیدا کرده  چون در جامعه .ناتوان و ناکارکرد خواهد بود مدرن يها نهاد

با یک وضعیت دوگانه گرفتار است. در   میعمو ي در عرصه لذا وضعیت طایفه گرایی است؛
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 شهروندمداري، اولویت با  میعمو ي عرصه در و گروهی  میقو مطالبات به ستبای می نتیجه
لفه و ترین مؤبرجسته. شود و پاسخ داده پوششو عدالت اجتماعی  احزاب و نهادها قالب در

 دستاوردهاي از پذیريتحمل و انعطاف باشد، می شهروندمداري توسعه، ي نشانه
عنوان به ها زم است که تشکیل برخی انجمنالبته ذکر این نکته ال. است شهروندمداري

تواند  میباشد.  میاي از تکثر تواند مثبت و مؤثر باشد و خود نشانه میانجمن زادگاهی 
ي ها یا زادگاه ایفا کند، مانند انجمن دریانی ي اجتماعات مبدأ نقشی سازنده در توسعه
 :1387ازکیا، ( اندیفا کردهي روستاي دریان ا ثیرگذاري در توسعهأتهران که نقش مهم و ت

ي مدنی ها هاز نشان ها ). بنابراین بحث انجمن86 :1392ادي، و دیگران، به نقل از فیروزآی
 میعمو ي گرایی در عرصهآشکار شدن طایفه. دارد منافات نیز گراییطایفه ي مقوله با است،

 بزرگتر ي شاید خود واکنشی به احساس محرومیت و تبعیض در بین اعضاء یک جامعه 
نشینان به دلیل نداشتن نسق و گونه که در جریان اصالحات ارضی خوشباشد. همان

اند. بنابراین روستا واکنش منفی نشان داده  میعمو ي محروم شدن از زمین نسبت به عرصه
تنها یک نظام رفاهی که به سود اکثر مردم باشد یک اخالق مشترك شهروندي پدید 

 است،  میعمو ي عرصه یک که انتخابات جریان ). در120: 1392 (فیروزآبادي، آورد می
 و حیات ضرورت و است سیاسی ي توسعه ي نشانه که  میمرد يها تشکل و احزاب وجود

 به قوم و تبار ي سایه و ذیل در برخی احزاب، غیاب در است، مدرن جوامع اجتماعی يبقا
 آبستن ي جامعه حزب، بجاي قوم کارکرد و  میقو مسایل تقویت بر دارند، نظر يأر جذب

 مسایل سپس و ها هپدید که حالی در. شد خواهد روبرو  میسیست رکردياناک و حوادث
 و اجتماعی بافت در کنشگران ذهن در متبادر معناهاي و توسعه رهیافت از را اجتماعی
 ي هگذاري و فرایند توسعدر امر سیاست. کرد تبیین و تحلیل بایست می اقتصادي و سیاسی

گرایی قابل هبدانیم. که در نگاه پسا توسع اهمیت با و مهم را خرد و پیرامون پایدار سطح
. شد مطرح ،1980 ي دهه گرایی ازتوسعه پسا یا گرامردم ي توسعه گفتمان ردیابی است.

 پسا مکتب که است معتقد باشد، می توسعه پسا يها هچهر ترینشناخته از که »1اسکوبار«
 دانش و فرهنگ اساس بر توسعه براي جایگزین هايراه براي جستجو به مندعالقه توسعه
 و باال به پایین از را توسعه دولتی، غیر يها سازمان و مردم دادن قرار محور با. است محلی

 به توسعه گفتمان در پایین به باال طرفهیک رویکرد از .برد می پیش به جامعه درون از
 مبانی که اصلی پنج. کند تغییر پایین به باال و باال به پایین متقابل و طرفه دو رویکرد
 و مردم نیاز مبناي بر که اساسی نیازهاي: از عبارتند دهند، می تشکیل را  میمرد ي توسعه

                                                 
1 Escobar 
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 و  میبو ي توسعه مدل و  میمرد گفتمان اساس بر که تمرکززدایی شده، انتخاب دولت نه
 دولتی، غیر يها سازمان نقش اهمیت و کیدتأ ه،شد بیان مردم به دولت از وظایف انتقال

 ي سرمایه و مدنی ي جامعه نقش اهمیت پنجم، مورد و  میمرد توانمندسازي و مشارکت
 در یا و یافتهتوسعه کمتر مناطق). 48- 53 :1392 دیگران، و احمدي( باشند می اجتماعی

 هستند، روبرو نابرابري با معموالً که محروم، و روستایی مناطق جمله از داشتن قرار حاشیه
  . داد قرار توجه مورد توسعه پسا گفتمان منظر از توان می را

  
  پژوهش پیشینه

 میعمو ي مداري در عرصهي شهروندها اجتماعی و مدنی با نمود ارزش ي تحقق توسعه
د. در شرایط موجود بروز ن گفتگو و روداري را به دنبال دارشود. از جمله امکا میآشکار  

اجتماعی و  ي اي از فاصله با توسعهتواند نشانه میجمعی هي دستها ناشی از نزاع خشونت
اند قاتی که به موضوع نزاع نظر داشتهسیاسی را متصور باشد. لذا در این قسمت به تحقی

  شود.  میاشاره 
  

  الف) تحقیقات داخلی
ي ها هحالت و شیو در پژوهشی با عنوان خشم صفت ـ ،)1394( نیکدل و دیگران

کهگیلویه و بویر احمد نشان در استان  جمعیهکنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دست
جمعی ارتباط مثبت و هحالت و گرایش به نزاع دست ـکه بین متغیرهاي خشم صفت  دادند

       ي کنترل خشم و گرایش به نزاع ها همعناداري وجود دارد. در حالی که بین شیو
  ).117- 130: 1394فی و معناداري وجود داشت (نیکدل و دیگران، رتباط منجمعی ا هدست

که متغیرهاي  نتایج تحقیق نشان داد رفت؛گ ، صورت)1386( پژوهشی توسط نظري
دار مثبت و میزان کنترل اجتماعی و تحصیالت نیز أثیر معنیگرایی، تپرخاشگري و قوم

  ).77-94: 1386(نظري،  انددار منفی بر روي میزان گرایش به نزاع داشتهأثیر معنیت
در روستاهاي کویچ و افشرده از توابع  ،)1388( تحقیقی توسط نایبی و جسور خواجه

نشان داد که در جایی که  ها هخواجه در استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. یافت
نند آنها براي کسب قدرت و منابع کمیاب ما ي ي متمایز اجتماعی وجود دارد مبارزهها هگرو

کننده دارد. البته الزم به ذکر است نقش تعیین جمعی دستهي ها آب و زمین در بروز نزاع
اي دیده ق ذیل مناسبات خویشاوندي و طایفهي اجتماعی در این تحقیها هکه تمایز گرو

  ).115- 128: 1388شده است (نایبی و جسور خواجه، 
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 تحقیق فته است. نتایجصورت گر ،)1389(بحرینی تحقیقی توسط رضایی کلواري و 
هنجاري و محرومیت نسبی داراي گرایی، بین داد که متغیرهاي پرخاشگري، قومنشا

ي مثبت و متغیرهاي کنترل اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اجتماعی ي معنادار رابطه
ي معنادار معکوس بوده است (رضایی  اقتصادي، سن، جنسیت و تحصیالت داراي رابطه

  ).137- 162: 1389حرینی، کلواري و ب
نتایج نشان داد گرفت.  نیز صورت ،)1387( امینی فسخوديپژوهشی توسط نظري و 

دار مثبت بوده است أثیر معنیعینی نزاع حاکی از ت ي گرایی و تجربهکه پرخاشگري، قوم
   ).187- 210: 1387(نظري و امینی، 

  
  ب) تحقیقات خارجی

ي مهم و قابل توجه  اره شده است که نکتهدر بخش تحقیقات خارجی به مواردي اش
تواند در فهم و اهمیت موضوع مورد مطالعه مؤثر واقع شود. از آنجایی که یکی از در آنها می

نهادهاي مهم در امر تربیت نهاد آموزش و پرورش است. برخورداري از احترام و پرهیز از 
باشد؛ و این اتقاق از دوران گیري شخصیت مؤثر تواند در تربیت و شکلتحقیر دیگران می

ي بیستم به یک  کودکی مؤثر است. جاناتان گالور در اثر خود با عنوان تاریخ اخالقی سده
کند که بیانگر اثر تربیت در کودکی است. این اثر توسط افشین مورد واقعی اشاره می

و  )، ترجمه شده است. احترام به کرامت دیگران، سپري در برابر ترس1392خاکباز (
  هاي آینده است. وحشت

در افریقاي جنوبی پس از دوران آپارتاید، این واقعیت که نلسون ماندال و سایر رهبران 
ي بازگشت به تحقیر اقلیت سفیدپوست مقاومت کردند. در  پوست در برابر وسوسه سیاه

عضاي ي ا هاي سفید افریقایی که همهاینجا نمادگرایی اهمیت بسیاري دارد. تیم راگی غزال
آن سفیدپوست بودند. وقتی ماندال، در مقام رئیس جمهوري پیراهن این تیم را به تن کرد، 

پوست توانستند در روایت جدیدي آغاز شد. براي پاسخ به این سؤال که چرا رهبران سیاه
برابر تحقیر سفیدپوستان مقاومت کنند؟ یکی از رهبران، اسقف اعظم دزموند توتو 

آمیز مردي سفیدپوست به نام پدر تریور هادلستون را در یاب احتراماي از ژست کم خاطره
سوادي همچون پوست بیگوید که در آن جامعه، زن سیاهکودکی خود به یاد آورد. توتو می

مادر دزموند توتو هیچ ارزشی نداشت. در کنار مادر در هتل وراندا ایستاده بودم که این مرد 
هی به تن داشت از کنار ما عبور کرد و کالهش را به ي سیا سفید بلند قامت که خرقه

ي سالم به مادرم از سر برداشت. واقعاً تعجب کردم. مردي سفیدپوست به احترام زنی  نشانه
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پوست، کاله از سر بردارد. آن ژست تأثیري ماندگار بر من گذاشت و شاید کمک کرد سیاه
این مرد سفیدپوست ارزشمندیم. تا در اعماق وجودم متوجه شوم که براي خدا و براي 

گوید، شاید این برخورد به من کمک کرد ي مهم سخن دزموند توتو اینجاست که می نکته
تا با وجود رفتار خشنی که اکثر سفیدپوستان با ما داشتند با سفیدپوستان دشمن نشوم 

م به ي مهم این روایت واقعی عبارت است از احترا ). نکته263: 1392(جاناتان گالور، 
ي رواداري و مدنیت را ترویج  تواند زمینهو دوري از تحقیر دیگران است که می» دیگري«

  دهد و از بروز خشونت بکاهد.
)، صورت گرفته 1377زاد(ي علی مرشدي تحقیق دیگري توسط تد رابرت گر با ترجمه

 هاي ارزشی به علل شورش و خشونت پرداخته است.ها و فرصتاست. گر با طرح ارزش
هاي مطلوب خود هاي عملی که مردم براي کسب یا حفظ ارزشهاي ارزشی، شیوهفرصت

ي سیاسی دنبال کرده است. اما  در اختیار دارند. گر علل شورش و خشونت را در در عرصه
ي مهم این است که محرومیت و احساس محرمیت را در واکنش افراد با اهمیت دیده  نکته

تر و احساس تبعیض بیشتر با شد وضعیت توسعه ضعیفعبارتی هر چه سطح است. به
هاي رفاهی، ها از جمله ارزشتر است. گر به بررسی سه متغیر از ارزشخشونت پررنگ

ها مورد هاي مربوط به قدرت را در بروز خشونتهاي برخورداري از احترام و ارزشارزش
وجه به اینکه سطح توسعه در ). بنابراین با ت49و 37: 1377مطالعه قرار داده بود (گر، 

مناطق روستایی و شهري مورد مطالعه ضعیف و محدود است و مناسبات پیش رو 
  تواند مهم باشد. دستخوش تغییرات شده است می

  
  ي پژوهشها پرسش

 ي وضعیت اقتدار در عرصه شناسی آسیبپرسش اصلی این مقاله این است که بررسی 
ي ها چگونه است؟ این پرسش در قالب پرسش جمعی دستهي ها با رویکرد به نزاع  میعمو

  تر زیر مورد بررسی قرار گرفته است.  میانضما
 چگونه مطالعه مورد ي هدمحدو در آن پیامدهاي و جمعی دستهي ها نزاع وضعیت - 1
 است؟

 و مدنی نهادهاي به تمایل با مقایسه در ايطایفه آرایش به تمایل وضعیت - 2
 است؟ و رامهرمز چگونه شهرستان باغملک در شهروندمداري

 است؟ چگونه  میعمو ي عرصه در اقتدار وضعیت - 3
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 شناسی پژوهشروش
زمانی تحقیق از  ي این تحقیق در بحث شناخت وضعیت موجود توصیفی است. برهه

 میبوده است. در این تحقیق از روش اسنادي براي بررسی ابعاد مفهو 1391- 94 سال
ي مربوطه بهره گرفته است. این ها هتحقیق در نوشت اهیمدیگر مف ي اقتدار وها اقتدار و سنخ 

 ي ي مربوط به عرصهها مورد نمونه نزاع 100باشد. مطالعه روي  میتحقیق داراي دو نمونه 
مورد از نمونه مربوط به  40که امکان دسترسی وجود داشت استفاده گردیده است.   میعمو

مورد  20به روستاهاي باغملک و مورد نمونه مربوط  20شهرستان باغملک بوده است. 
مورد نمونه مربوط به شهرستان  60و از  وط به شهر باغملک انتخاب شده است؛مرب

مورد مربوط به روستاهاي رامهرمز انتخاب  15مورد مربوط به شهر رامهرمز و  45رامهرمز، 
ر آما ي آمار امتناع دارند دسترسی به مجموعه ي ئهااز ار  میشده است. چون بخش رس

پذیر نبوده، لذا میزان نمونه و شواهد، مشخص امکان ي در قالب یک جامعه ها حوادث و نزاع
در  جمعی دستهي ها ین آمار نزاعاکه امکان دسترسی وجود داشته انتخاب شده است، بنابر

دوم تحقیق همچنین از  ي شهر و روستا به مراتب بیش از نمونه تحقیق متصور است. نمونه
ي مدنی به ها در مقایسه با همایش  میبا تمایل قوها  برخی گردهمایی وضعیت برگزاري

مورد گردهمایی  16که از قیق مورد استفاده قرار گرفته است؛ تح ي عنوان بخش دوم نمونه
 19و از  نی انتخاب شده است؛مورد با تمایل مد 6اي و مورد با تمایل طایفه 10ر باغملک د

عنوان مورد با تمایل مدنی به 7اي و ورد با تمایل طایفهم 12رامهرمز  مورد گردهمایی در
  نمونه انتخاب شده است.

  
 ي پژوهشها هیافت

مورد مطاله  ي در محدوده جمعی دستهي ها وضعیت نزاع بخشی از سئوال اول تحقیق
 و شهر در جمعی دستهي ها نزاع وضعیت که دهد می نشان 1 را مطرح کرده بود. جدول

 روستاهاي در و درصد 75 رامهرمز شهر درصد، در 50 با برابر باغملک شهرستان روستاهاي
   .دهد می را نشان درصد 25 شهرستان این
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 1391- 1394سال  باغملک و رامهرمز يها در شهرستان ها مقایسه و وضعیت نزاع :1جدول 
 وضعیت نزاع

  شهر و روستا  میعمو ي عرصه
  درصد  فراوانی  جمع  وضعیت نزاع

  %50  %50  20  غملکشهر با
 %50  %50  20  ي باغملکها روستا

  %100  100  40  جمع
  %75  %75  45  شهر رامهرمز

  %25  %25  15  ي رامهرمزها روستا
  %100    60  جمع

  
ر دو شهرستان د جمعی دستهال اول مقاله بر پیامدهاي نزاع بخش دیگري از سؤ

 بیشترین دهد می اننش 2 طور که جدولهمان باغملک و رامهرمز تأکید داشته است؛
 شهر و باغملک روستاهاي از جمله قتل و ضرب و جرح در جمعی دسته يها نزاع پیامدهاي

 باغملک شهر در قتل، جمله از جمعی دسته يها نزاع پیامد عبارتیبه. باشد می رامهرمز
 نزاع پیامد وضعیت. دهد می نشان را درصد 25/81 با برابر روستاها در و است درصد 75/18

 شهر در قتل جمله از نزاع پیامد. است شهري مناطق از بیش باغملک روستاهاي رد
. باشد می درصد 05/13 رامهرمز روستاهاي در که حالی در درصد، 95/86 رامهرمز

و در شهر  درصد 95/86با  رامهرمز در قتل وضعیت دهد می نشان جدول که طور همان
 5/82 باغملک، روستاهاي در جرح و ربض وضعیت. دهد می نشان را درصد 75/18باغملک 

 و درصد 10/38 رامهرمز روستاهاي در وضعیت این. باشد می درصد 5/17 شهر در و درصد
  .دهد میرا نشان  درصد 90/61 رامهرمز شهر در

  
  91-94سال  باغملک و رامهرمز يها مقایسه و وضعیت پیامدهاي نزاع در شهرستان :2جدول 

 پیامد نزاع
  شهر و روستا  میعمو ي عرصه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  جمع  قتل  جمع  ضرب و جرح
  %75/18  %75/18  3  %50/17  %50/17  7  شهر باغملک

  %25/81  %25/81  13  %50/82  %50/82  33  ي باغملکها روستا
  %100    16  %100    40  جمع

  %95/86  %95/86  20  %90/61  %90/61  13  شهر رامهرمز
  %05/13  %05/13  3  %10/38  %10/38  8  ي رامهرمزها روستا

  %100    23  %100    21  جمع
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دهیم.  میمورد بررسی قرار  3 ي جدولها هال دوم و سوم تحقیق را با تحلیل دادسؤ
نیز بیشتر قابل فهم است.  3و  2ي جدول ها هبا کمک داد ال سوم تحقیقالبته پاسخ به سؤ

 وضعیت رامهرمز، و لکباغم شهرستان دو هر در دهد می نشان 3 طور که جدول همان
. دهد می نشان ترپررنگ مدنی نهادهاي به تمایل با مقایسه در ايطایفه تمایل با گردهمایی

 5/37 با مقایسه در درصد 5/62 گراییطایفه به تمایل باغملک شهرستان در عبارتیبه
 نشهرستا وضعیت مشابه رامهرمز شهرستان در. دارد وجود مدنی نهادهاي به تمایل درصد

 تمایل عبارتیبه. دارد فاصله نیز گراییطایفه به تمایل با مدنی اقتدار سطح توازن باغملک
 مدنی نهادهاي به تمایل که حالی در درصد، 15/63  میعمو يعرصه در گراییطایفه به

  .دهد می نشان را درصد 85/36
  

در  تمایل مدنی اي با گردهمایی باي وضعیت گردهمایی با گرایش طایفه مقایسه: 3جدول 
 91- 94ي باغملک و رامهرمز سال ها شهرستان

 نوع گردهمایی
  شهر و روستا

 درصد فراوانی  درصد  فراوانی جمع  گردهمایی مدنی  ايگردهمایی طایفه
  %100  %50/37  6  %50/62  10 باغملک شهرستان

  16    6    10  جمع
  %100  %85/36  7  %15/63  12 رامهرمز شهرستان

  19    7    12  جمع
 

 بحث نتایج و 
 مدنی در پیرساالري و اقتدار اقتدار وضعیت شناسی آسیب بررسی هدف با مقاله این

 نگارش رامهرمز و باغملک شهرستان در جمعیهدست يها نزاع بر کیدات با  میعمو ي عرصه
 جمعی دستهمورد نزاع  100بر روي  مطالعه و اسنادي روش از تحقیق این .است یافته

عنوان نمونه مورد بررسی مورد در رامهرمز به 60مورد در باغملک و  40. صورت گرفته است
گرایی و فهمورد گردهمایی با گرایش طای 16 تحقیق ي نمونه دیگر قرار گرفته است. بعد

دوم تحقیق بوده است. این مقاله بر  ي مورد در رامهرمز نمونه 19تمایل مدنی در باغملک و 
ن قسمت به تحلیل و تفسیر آنها پرداخته شده است. سه پرسش استوار است که در ای

ن در از اینکه وضعیت نزاع و پیامدهاي آتحلیل پرسش اول تحقیق که عبارت بوده است 
 در خیابانی يها نزاع نشان داد که ها هیافت ي مورد مطالعه چگونه است؟ها شهرستان

(جدول  درصد بوده است 50باغملک و روستاهاي آن هر کدام برابر با  شهر  میعمو ي عرصه
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حائز اهمیت اینکه شدت و پیامدهاي نزاع جمعی از جمله قتل و خشونت در  ي ). نکته1
 درصد بوده است 75/18درصد و در شهر  25/81روستاهاي باغملک   میعمو ي عرصه

کننده است. این نگرانی د نزاع در روستاهاي باغملک نگران). بنابراین شدت و پیام2(جدول 
دهند که  مینشان  ها هتاهاي شرق شهرستان بیشتر بوده است. بعد دیگر یافتدر روس

(جدول  درصد بوده است 25درصد و در روستاها  75وضعیت نزاع در شهر رامهرمز برابر با 
شهر رامهرمز   میعمو ي از جمله قتل و خشونت در عرصه جمعی دستهي ها ). پیامد نزاع1

رصد مناطق روستایی بوده است. وضعیت نزاع و د 05/13درصد در مقایسه با  95/86
). وضعیت نزاع و 2(جدول  کننده و قابل هشدار استیامدهاي آن در شهر رامهرمز نگرانپ

لی این نگرانی کننده است. وایسه با شهر باغملک نگرانپیامدهاي آن در شهر رامهرمز در مق
 پررنگ که گونهباشد. همان می در روستاهاي رامهرمز در مقایسه با روستاهاي باغملک کمتر

 فسخودي امینی و نظري يها پژوهش نتایج در نزاع بروز در  میقو و ايطایفه تمایز شدن
 خواجه جسور و نایبی ،)1386( نظري ،)1389( بحرینی و کلواري رضایی ،)1387(
 نیز تحقیق ي ي پیشنهها هتحقیق با یافت این يها هیافت لذا بود، شده ییدأت ،)1388(

یعنی اینکه وضعیت تمایل ال دوم تحقیق دهند. در خصوص تحلیل سؤ می نشان همخوانی
گرایی در مقایسه با تمایل به نهادهاي مدنی و شهروندمداري در شهرستان باغملک به طایفه

ضعیت گردهمایی با تمایل به و رامهرمز چگونه است؟ براي تحلیل این پرسش و
اند  نشان داده ها هه نهادهاي مدنی بررسی شده است. یافتگرایی در مقایسه با تمایل ب طایفه

درصد تمایل به  50/37گرایی در مقابل  درصد تمایل به طایفه 50/62اغملک که در ب
 15/63بر با ي مردم نهاد بوده است. در رامهرمز نزدیک به وضعیت باغملک، براها سازمان

 تمایل به نهادهاي مدنی بوده است درصد 85/36گرایی در مقاسیه با  درصد تمایل به طایفه
ال سوم تحقیق که عبارت بوده است از اینکه وضعیت اقتدار در براي تحلیل سؤ ).3(جدول 

و  و تحلیل سؤال اول و دوم تحقیق ها هچگونه است؟ با توجه به یافت  میعمو ي عرصه
 میانجی نقش  میعمو ي عرصه با پیشینه، چنین قابل فهم است که در ها ههمخوانی یافت

. است رفته زوال به رو و ناکارکرد کمرنگ، سنتی نظم و اقتدار از ثرأمت »پیرساالري اقتدار«
 نهادهاي مدنی قالب در اقتدار احیاي و جایگزینی راستاي در روستا و شهر  میعمو ي عرصه

 و پذیري تحریک .نشان داده است گرفتار اقتدار تعلیق بعضاً و پاندولی وضعیت با قانونی و
 ها هیافت. دارد حکایت »يسفید ریش اقتدار « از تر پررنگ ها نزاع در جوانان گیري تصمیم

 توسعه. اند داشته قرار حاشیه در و کمرنگ مدنی نهادهاي و احزاب فعالیت نشان داد که
 نشان تحقیق يها هبنابراین یافت .شود تلقی سیاسی قدرت با اجتماعی قدرت توازن تواند می
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 نسبت به اي طایفه و  میقو يها گردهمایی برگزاري اخیر يها لسا در که داد
 ي لذا بیانگر و نشانه. بوده است تر پررنگ نهاد مردم يها سازمان و مدنی يها گردهمایی

که با بخش نظري تحقیق  نیافتگی است؛ ي اجتماعی و توسعه سرمایه پایین بودن
وضعیت  ي به همین اعتبار و مشاهده(هابرماس)، (وبر) و (اسکوبار) نیز قابل دفاع است. 

ي سفید ریشچنین قابل فهم است که با فرو ریختن اقتدار   میعمو ي پیش رو در عرصه
ي ناشی از نزاع جمعی، ها ثر از سنت و عدم استقرار نهادهاي مدنی و افرایش خشونتمتأ

در  »پاندولی« وضعیت بعضاً تعویق و ،»اقتدار تعلیق« وضعیت در یک  میعمو ي عرصه
 مدنی امکان ي تعویق و بالتکلیف ماندن توسعه ي ادامه با. گرفتار است  میعمو ي عرصه
 فهم قابل برماسها  هدیدگا با که ؛خواهد بود شکننده و ضعیف گفتگو براي ارتباطی کنش

نی بر برخورداري از مب ،)1393کید جاناتان گالور (از منظري دیگر با توجه به تأ. باشد می
از جمله  ،)1396هاي مورد پژوهش تد رابرت گر (ؤلفهها و همچنین مناحترام انسا

 هاي مرتبط با سهم شهروندان از ارزشهاي برخورداري از احترام و  هاي رفاهی، ارزش ارزش
نیافتگی و ها و توسعه. با توجه به نابرابريدارد ی معکوسقدرت با خشونت اجتماعی ارتباط

نزاع و  جمله از اجتماعی يها بحران بروزجامعه با  هاي تحقیق، وضعیت موجودیافته
عمومی  يامکان گفتگو و رواداري در عرصه. است متصور نیز پیامدهاي آن یعنی خشونت

با عنایت به وضعیت . است هشدار قابل و کنندهنگران که وضعیتیضعیف و شکننده است. 
محور با رویکرد به التي پایدار و عد سازي توسعهموجود و نتایج تحقیق، اهمیت بستر

به اعتبار چارچوب نظري و  ي مدنی ضروت دارد.و چنین رونديها مشارکت و آزادي
 و گذاريسیاست رود که نظام میباشد. بنابراین انتظار  می تحقیق قابل هشدار ي پیشینه
 ي نماید. تا زمینهحاشیه، توجه  در و پیرامون سطح به دادن اهمیت با سازيتصمیم

 پایدار ي توسعه فرایند عمومی، در ي قدرت اجتماعی برخاسته از نهادهاي عرصه گیري شکل
  شهروندمدار امکان تحقق پیدا نماید. و

  
  گیرينتیجه

نشان دادند که پیامد نزاع از جمله قتل و  ها هال اول تحقیق یافتؤدر راستاي تحلیل س
ه است. نگرانی از شهر بود و بیشتر از درصد 25/81ر روستاهاي باغملک با خشونت د

 میعمو ي درصد در عرصه 25/81درصد و پیامدهاي آن با  50با  جمعی دستهوضعیت نزاع 
در مقایسه با روستاهاي رامهرمز بیشتر  روستاهاي باغملک (از جمله پتک جاللی و ...) 

درصد در مناطق روستایی  25درصد در مقایسه با  75باشد. وضعیت نزاع در رامهرمز  می
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 95/86شهر رامهرمز   میعمو ي ت. پیامد نزاع از جمله قتل و خشونت در عرصهبوده اس
گرایی در شان داد که وضعیت تمایل به طایفهال دوم تحقیق نتحلیل سؤ درصد بوده است.

است. در  درصد تمایل به نهادهاي مدنی بوده 50/37درصد در مقایسه با  50/62باغملک 
درصد تمایل به  85/36درصد در مقایسه با  15/63گرایی با رامهرمز تمایل به طایفه

نهادهاي مدنی بوده است. وضعیت نزاع و پیامدهاي آن در مناطق روستایی باغملک و شهر 
ت که با عنایت ال سوم چنین قابل فهم اسؤکننده بوده است. براي تحلیل سنگران رامهرمز

توان نتیجه  میي مدنی بوده است. تر از تمایل به نهادهاگرایی که پررنگبه گرایش به طایفه
کارکرد و از سوي دیگر گرایش به نا» يسفید ریشاقتدار « گرفت که از یک طرف

اجتماعی و مدنی ضعیف و پایین  ي که بیانگر سطح توسعه تر است؛گرایی برجسته طایفه
عبارتی بالتکلیف بودن امر است. تعویق و تعلیق اقتدار یا به اجتماعی ي بودن سرمایه

 ي است. زیرا عرصه  میعمو ي بروز مسائل اجتماعی در عرصه ي نهادهاي مدنی زمینه
گرفتار است. امکان کنش » تعلیق اقتدار«و بعضاً با » پاندولی«با یک وضعیت   میعمو

ظري قابل با چارچوب ن ها هیافت ارتباطی در راستاي گفتگو و مصالحه ضعیف خواهد بود،
ات بیشتر اند. لذا بررسی و تحقیقي تحقیق همخوانی نشان داده شینهدفاع بوده و با نتایج پی

یی و شهري توصیه ي روستا در ابعاد مختلف جامعه هاي کالن به پیرامونو نگاه سیاست
  گردد. می
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  منابع:فهرست 
 از انتقادي يها بازنمایی و گراییتوسعه پسا"). 1392( خانی، آرشبیداهللا و حمید، احمدي،

 .)5(3 ایران، اجتماعی ي توسعه مطالعات ي فصلنامه ،"مردمی رویکرد توسعه؛ مانگفت
کوچی از ي تمایل به برونها هبررسی برخی انگیز"). 1384حزباوي، عزیز ( ارشاد، فرهنگ و

 .2 ي ششم، شماره ي شناسی ایران، دورهجامعه ي ، فصلنامه"شهر اهواز
مهرداد میردامادي، تهران:  ي شناسی، ترجمه). متفکران بزرگ جامعه1379( استونز، راب

 انتشارات مرکز.
عوامل فرهنگی  ي مطالعه رابطه"). 1389( ی کلواري، نوراهللا، و بحرینی، مجیدرضای

 ي ، فصلنامه"اي در شهرستان لردگانو قبیله  می، قوجمعی دستهي ها اجتماعی با نزاع
 .22 ي مطالعات امنیت اجتماعی، شماره

 ). توسعه و نابرابري، تهران: انتشارات مازیار.1392واد (زاهدي، محمدج
اجتماعی و پیامدهاي حاصل از  ي ). ابعاد و کارکردهاي سرمایه1385( پور، محمودشارع

  لفان، انتشارات پیام نور.ؤفرسایش آن، تهران: گروه م
 ). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشرنی.1384عضدانلو، حمید (

 و انصاري ابراهیم ي ترجمه خالق، ي طبقه و شهرها). 1390( ریچارد وریدا،فل
 .شناسانجامعه انتشارات تهران: انصاري، محمداسماعیل

). طرد اجتماعی رویکردي 1392فیروزآبادي، سید احمد، و صادقی، علیرضا (
  شناسان.محرومیت، تهران: انتشارات جامعه شناختی به جامعه
 ي ساالري، فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده). زوال پدر1396مدامین (راد، سید محقانعی

 تهران: نشر نقد فرهنگ. ،مدنی؟
بررسی وضعیت تحرك مکانی و اجتماعی جنسیتی مناطق "). 1385( کردزنگنه، منوچهر

 ي مطالعه(ثیر آن بر کاهش شانس طبیعی ازدواج در میان دختران روستایی: أروستایی و ت
 سابق)، انسانی ي توسعهاجتماعی ( ي توسعه ي ، فصلنامه")تان باغملکشهرس :موردي
  .شماره اول اول، ي دوره چمران اهواز، شهید دانشگاه

). انسانیت: تاریخ اخالقی سده بیستم، ترجمه ي افشین خاکباز، 1393گالور، جاناتان (
  تهران: انتشارات آگه.

 :زاد، تهرانمرشديعلی  ي ترجمه ،ند؟کنها شورش می). چرا انسان1396گر، تد رابرت (
 مطالعات راهبردي، چاپ پنجم. ي نشر پژوهشکده
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مورد ( جمعی دستهي ها یابی نزاعریش"). 1388نایبی، هوشنگ، و جسور خواجه، تقی (
، )روستاهاي کویچ و افشرده از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی :مطالعه

 .36، پیاپی 1 ي مارهروستایی، ش ي توسعه ي فصلنامه
، "شناسی میزان گرایش به نزاع جمعی در استان ایالمتبیین جامعه"). 1386( نظري، جواد

 .10 ي مطالعات امنیت اجتماعی، شماره ي فصلنامه
ثر بر ؤشناختی عوامل متبیین جامعه"). 1387( نظري، جواد، و امینی فسخودي، عباس

علوم اجتماعی و انسانی  ي ، فصلنامه"استان ایالمگرایش به نزاع جمعی در مناطق روستایی 
 .54دانشگاه شیراز، شماره 

ي ها هحالت و شیو ـ خشم صفت"). 1394( اکبرنیکدل، فریبرز، و پیراسته مطلق، علی
ي راهبردي امنیت ها پژوهش ي ، فصلنامه"جمعی دستهکنترل خشم و گرایش افراد به نزاع 

 .9و نظم اجتماعی، شماره 
حسین بشیریه، تهران: نشر  ي عمومی، ترجمه ي ). نقد در حوزه1389( یورگن هابرماس،

  نی.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


