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چکیده
ایــات و عشــایر از مهمتریــن ارکان زندگــی اجتماعــی ایــران بــه شــمار میرونــد .جامعــۀ
ایلــی ایــران یکــی از گســتردهترین اشــکال زندگــی اجتماعــی اســت کــه نقــش مهمــی
در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــران ایفــا کــرده اســت .بررســی تاریــخ ایــران نشــان
میدهــد کــه ایــات و عشــایر نقــش عمــدهاي در انســجام اجتماعــی کشــور داشــته و
بســیاري از حکومتهــا ،ماننــد غزنویــان ،صفویــان ،افشــاریه و قاجاریــه منشــأ ایلــی و
قبیلــهاي داشــتهاند .آنهــا همچنیــن بــا داشــتن ســهم عمــدهاي از جمعیــت ،عاملــی تأثیرگــذار
در صحنــۀ معــادالت سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادي بودهانــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف
بررســي مردمشــناختی نقــش تســهیلگرایانۀ مصلحــان و معتمدیــن اجتماعــی ایــل ارکــوازی
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ایــات اســتان ایــام انجــام شــده اســت .روش تحقیــق ایــن
پژوهــش ،قومنــگاری و روش گــردآوری اطالعــات ،مشــاهدۀ مشــارکتی و مصاحبههــاي
نيمهســاختاريافته بــا بــزرگان ،مصلحــان و معتمدیــن؛ همچنیــن مطالعــات کتابخانــهای بــوده
اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــزرگان هــر قــوم و قبیلــه بــا توجــه
بــه دانشــی کــه در زمینههــای اجتماعــی محــل ســکونت خــود دارنــد میتواننــد نقــش
مهمــی در حــل اختالفــات شهرنشــینان و روســتاییان داشــته باشــند .خونبــس ،ازدواجهــای
پردردســر و همــراه بــا درگیــری (بــه علــت تعــدد خواســتگاران) ،اعتــراض بــه احــکام
قضائــی ،تعییــن نماینــدۀ قــوم جهــت انتخابــات مجلــس و شــورای اســامی شــهر و روســتا،
داوری در دعــاوی و حضــور مســتمر در ســختیهای قــوم و قبیلــه تــا رفــع بســیاری از
مشــکالت بــزرگ ،از مــوارد ورود مصلحــان و معتمــدان اجتماعــی جهــت تســهیلگری
اســت.
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مقدمه ،بیان مسئله و ضرورت پژوهش
بررسـيها نشـان ميدهنـد كـه از ديربـاز دعـوا و اختلاف در جوامـع بشـري
وجـود داشـته اسـت و بـراي حـل آنهـا نيـز روشهـا و راهحلهايـي موجـود بوده
كـه در هـر عصـر و زمانـي تغييـر و تكامـل يافتـه اسـت .افزايـش جمعيـت در
كنـار رشـد شهرنشـيني و مسـائل خـاص آن ،تحول سـريع علـوم و فنـون و ورود
صنايـع و توليـدات جديـد ،نهضـت خصوصيسـازي و جهانيشـدن و گسـترش
بازرگانيهـاي داخلـي و خارجـي از جملـه عوامـل مهمـي بـوده كـه اختالفـات را
بيشـتر و در عيـن حـال پيچيدهتـر از قبل کرده اسـت؛ پديدهاي كه دامنه و وسـعت
آن همچنـان رو بـه فزونـي اسـت .با افزايش اختالفـات ،حل و فصل آنهـا از طريق
نظـام قضايـي دولتـي ،يعنـي از طريـق دادگاههاي دولتـي و قضات منتخـب دولت،
گذشـته از اينكـه هزينـۀ زيـادي را بـر دولتهـا تحميـل ميكنـد ،منجـر بـه تراكم
كار و انباشتهشـدن پروندههـا در دادگاههـا ميشـود .ايـن امـر نیـز بـه دليـل تبعاتي
همچـون كنـدي جريـان حل و فصـل اختالفات و پاييـن آمدن كيفيت رسـيدگي و
آرا و درنتيجـه عـدم اجـراي صحيـح و سـريع عدالـت ،نارضايتي اصحـاب دعوا را
بـه دنبـال خواهـد داشـت .خود طرفيـن اختالف نيـز غالب ًا بـه دليـل ماهيت خاص
روابـط و اختالفـات ،تمايـل چندانـي بـه مراجعـه بـه دادگاههـاي دولتـي ندارنـد؛
چراكـه ميخواهنـد اختلاف خـود را سـريعتر و حتيالمقـدور بـا هزينـۀ كمتـر
و توسـط اشـخاصي كـه نسـبت بـه موضـوع مـورد اختلاف تخصـص و اشـراف
دارنـد ،بـه طـور محرمانه ،خصوصـي و غيرعلنـي حل و فصـل نماینـد (هویوتی،1
 .)385 :2002گاه نيـز روابـط كاري و ارتباطـات آينـدۀ طرفيـن ايجـاب ميكنـد كه
اختالفاتـی همچـون :اختالفـات بيـن همسـايهها ،زوجيـن ،كارگـر و كارفرمـا و ...
در يـك محيـط دوسـتانه و تـوأم بـا همـكاري و تفاهـم حـل و فصل شـود؛ چراکه
حـل چنیـن اختالفاتـی در دادگاههـا بـه روابـط كاري و آتـي طرفيـن لطمـه وارد
میسـازد و آنهـا را در حالـت درگيـري و نزاع باقـي ميگذارد .در ايـن ميان يكي از
شـيوههاي مهـم غيرقضايـي كه پيشـينهای طوالنـی در حل و فصل اختالفـات دارد،
«ميانجيگـري» اسـت (اسـتیچین334 :1999 ،2؛ میسـتیلیس .)1368 :2001 ،3لذا بنا
بـه داليلـي كـه مهمتريـن آن ،تراكـم پروندههـای موجـود در دادگاههـاي دولتـي و
1. Houtte
2. Stychin
3. Mistelis
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كنـدي و گرانـي رسـيدگيهاي قضايي اسـت ،در كنـار داوري ،شـيوههاي جديدي
در نظـام حـل و فصل اختالفات داخلي و بينالمللي پديدار شـده اسـت .مشـخصۀ
اصلـي ايـن شـيوهها ،حاكميـت طرفين بـر جريان رسـيدگي و حل اختالف اسـت؛
بـه گونـهاي كـه در آنهـا رأي الـزامآور صـادر نميشـود و اختالفـات بـه صـورت
دوسـتانه و بـا توافـق طرفيـن حل و فصل ميشـود .ميانجيگري شـيوهای مناسـب
و مؤثـر جهـت حـل و فصـل اختالفـات اسـت کـه ایـن شـیوه و سـاير شـيوههاي
جايگزيـن بـه كاهـش اختالفـات در دادگاهها منجر ميشـود ،بديـن ترتيب دعاوي
مطـرح در دادگاههـا بـا سـرعت بيشـتر و كيفيـت بهتري ،رسـيدگي و حـل و فصل
ميشـوند .مصلحـان و معتمدیـن اجتماعی یا ریشسـفیدان به صـورت غيرتدافعي
و بـر مبنـاي توافـق طرفيـن ،اختلاف و دعـاوی را حـل و فصـل ميكننـد و روند
حـل اختلاف و رسـيدگي به آن ،مطابق با اراده و خواسـت طرفيـن جريان مييابد.
ي بـا موضـوع مورد اختلاف و تمايـل طرفين به
تجربـه ،مهـارت و آشـنايي ميانجـ 
حـل و فصـل دوسـتانۀ اختلاف ،مهمتريـن عوامـل موفقيـت شـیوۀ ميانجيگـري
اسـت .شـکلگیری جامعـۀ مدنی و دموکراسـی نوین تـا آنجا که بـه زندگی مربوط
میشـود تحقـق خـود را در مجموعـه نهادهایـی مییابـد کـه بـا توجـه بـه بافـت
فرهنگـی و اجتماعـی حاکـم بـر جامعـه و کشـور شـکل یافته باشـند و به واسـطۀ
آنهـا بـه مـردم حق انتخـاب ،تصمیمگیـری ،ابتـکار و خالقیـت داده شـود (ازکیا و
غفـاری.)163 :1383 ،
3
2
1
اســتان ایــام شــامل  ۱۱ایــل  ۸۰ ،طایفــه ۱۵۱ ،تیــره و  ۱۲طایفــۀ مســتقل
اســت کــه بــه زبانهــای لکــی ،لــری ،کــردی و عربــی تکلــم میکننــد .ایــل
بــزرگ هــزاره یــا همــان ایــل ارکــوازی  -بولــی ،بزرگتریــن و پرجمعیتتریــن
ایــل کردزبــان در اســتان ایــام اســت کــه بیشــتر مــردم ایــن ایــل در شهرســتان
ایــام زندگــی میکننــد .وجــود مشــکالت عدیــده ،بخصــوص در مــورد تقســیم
 . 1ایــل یــک واحــد سیاســی از جمعیــت عشــایري اســت کــه بــر پایــۀ روابــط ســاختی و کارکــردي میــان طایفههــا و
تیرههــاي بههموابســته زیــر نظــر گروهــی از ســران و رهبــران ایــل ،ســازمان یافتــه و بــه خــودی خــود مســتعد ایجــاد
و ســاخت ویــژهاي از قــدرت شــده اســت کــه مبانــی مــادي آن در زندگی عشــایري و ســازمان اجتماعی قبیلــهاي نهفته
اســت (دیــگار.)148 :1366 ،
 . 2مشــخصترین و مهمتریــن چارچــوب اجتماعــی عشــایر ،طایفــه اســت کــه شــامل جماعتــی اســت کــه غالبـ ًا بــا
هــم خویشــاوندي دور و نزدیــک دارنــد و در چندیــن نســل پیــش ،نســبی یــا ســببی بــه نیــاي مشــترکی رســیدهاند.
فــرد عشــایري در بیــان وابســتگی و تعلقــش غالبـ ًا از طایفــۀ خــود نــام میبــرد (آقامحمــدي و شــرفی.)12: 1389 ،
 . 3هــر طایفــه متشــکل از چنــد تیــره اســت و تیــره را در اصطــاح محلــی «هــوز» میگوینــد .هــر تیــره معمــوالً یــک
نیــاي مشــترك دارنــد کــه نــام تیــره نیــز برگرفتــه از نــام اوســت (امانالهــی بهارونــد.)159 :1378 ،
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اراضــی کشــاورزی ،کوهســتانی بــودن منطقــه و نبــود راههــای دسترســی و عــدم
ســرمایهگذاری و ایجــاد اشــتغال در اســتانی کــه  430کیلومتــر مــرز مشــترک بــا
کشــور عــراق دارد ،باعــث بــه وجــود آمدن مشــکالتی در بیــن مــردم و بخصوص
در بیــن جوانــان و مردمــان ایــن دیــار شــده اســت .دعــاوی مختلفــی کــه در
بیــن مردمــان ایــن دیــار صــورت میگیــرد ،برخــی توســط قانــون و برخــی
دیگــر توســط بــزرگان ،مصلحــان و معتمدیــن اجتماعــی حــل و فصــل میشــود.
اســتفاده از ميانجيگــري بــراي طرفيــن اختــاف ،مزايــاي زيــادي دارد؛ از جملــه:
حــل و فصــل ســريعتر و ارزانتــر اختــاف ،خصوصــي و محرمانــه بــودن جريــان
رســيدگي و حــل اختــاف ،حاكميــت اصــل ارادۀ طرفيــن و دوســتانه بــودن رونــد
رســيدگي و حــل اختــاف .فاصلــۀ زیــاد مناطــق روســتایی در حــوزۀ جغرافیایــی
ایــل ارکــوازی از مرکــز شــهر ،پاییــن بــودن ســطح ســواد و آگاهــی روســتاییان
نســبت بــه قوانیــن و امــور قضائــی ،هزینههــای سرســامآور قضائــی و وکالــت،
اطالــۀ دادرســی و ماهیــت نســبت ًا ســادۀ اکثــر اختالفــات روســتایی و لــزوم حــل
و رفــع ســریع آنهــا ،ســبب انجــام ایــن پژوهــش شــده اســت .بــا ایــن وصــف،
بــه منظــور كاســتن از تراكــم كار دادگاههــا و حــل و فصــل اختالفــات از طريــق
ميانجيگــري ،الزم اســت اقدامــات مناســبی جهــت ترويــج و شناســايي بيشــتر
ايــن شــيوه صــورت گيــرد؛ بنابرايــن الزم اســت كــه در بيــن روشهــاي مختلــف
حــل و فصــل دعــاوي ،روشهــا و شــیوههای تســهیلگری دعــاوی و چگونگــی
انجــام آنهــا ثبــت و ضبــط شــود تــا الگويــي جهــت تدويــن برنامــۀ صحيــح و
متناســب باشــند.

سؤاالت تحقيق
1.1نقـش تسـهیلگرایانۀ مصلحـان و معتمدیـن اجتماعـی ایـل ارکـوازی در حـل
دعـاوی چگونه اسـت؟
2.2مصلحان اجتماعی در حل دعاوی چه اختیارات و محدودیتهایی دارند؟
3.3مهمترین راهبردهای مصلحان و معتمدین اجتماعی در حل دعاوی کدامند؟
4.4پیشرانهــا (فرصتهــا) و پسرانهــای (تهدیــدات) مصلحــان و معتمدیــن
اجتماعــی در حــل دعــاوی کدامند؟
5.5نحوۀ انتخاب مصلحان اجتماعی چگونه است؟
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جامعۀ مورد مطالعه
ایل ارکوازی
ایــل بــزرگ هــزاره (ایــل ارکــوازی  -بولــی) بزرگتریــن و پرجمعیتتریــن ایــل
کــرد زبــان اســتان ایالم اســت کــه اکثر مــردم این ایــل در شهرســتان ایــام زندگی
میکننــد و بــه گویشهــای کــردی م ِ َهکــی و َکل ُهــری ،کــه از گویشهــای کــردی
جنوبــی هســتند ،صحبــت میکننــد .تمــام افــراد ایــن ایــل مســلمان و شــیعۀ
اثنــی عشــری هســتند .از تعــداد جمعیــت دقیــق ایــن ایــل اطالعــات رســمی
منتشــر نشــده اســت؛ امــا گمــان مــیرود بــه عنــوان پرجمعیتتریــن ایــل ُکــرد
در اســتان ایــام ،جمعیتــی بالــغ بــر  70هــزار نفــر (بــا احتســاب کل ارکــوازی و
بولــی) داشــته باشــد .ارکوازیهــا عــاوه بــر ایــران (ایــام ،کرمانشــاه ،کردســتان
و لرســتان) در کردســتان عــراق و کردســتان ترکیــه نیــز حضــور پررنگــی دارنــد.
جمعیــت ایــن ایــل ،کــه یکــی از ایــات بــزرگ غــرب کشــور میباشــد ،در ایــران
و عــراق بالــغ بر150هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت .تمرکــز ایــل ارکــوازی
در اســتان ایــام ،اســامآباد (از توابــع کرمانشــاه) ،خانقیــن و مندلــی عــراق اســت
و مرکــز آن شهرســتان چــوار میباشــد و از تیرههــای متعــددی تشــکیل شــده
اســت .تیــرۀ «بــی» 1یکــی از بزرگتریــن تیرههــای ایــل هــزاره بعــد از بولــی
میباشــد کــه در حــدود  17هــزار نفــر جمعیــت دارد .مــردم ایــل هــزاره بیشــتر
2
بــه دامــداری و کشــاورزی اشــتغال دارنــد و در آوازهــای محلــی نظیــر هــوره
ی ِچــر 3مشــهور اســت .برخــی
صاحــب ســبک هســتند و ســبک آنهــا بــه ارکواز 
معتقدنــد ایــل ارکــوازی از نظــر اصالــت ،کــرد ترکیــه و کرمانــج هســتند کــه از
محــدودۀ جنــوب شــرقی ترکیــه (وان) و دیــار بَکــر بــه ایــام مهاجــرت کردهانــد
و کاربــرد برخــی از واژگان نظیــر :خُ ــوازِم ،مِنــال و  ...بیــن ایــل ارکــوازی و
کرمانجیهــا مشــترک اســت .دســتهای از ارکوازیهــا کــه در نورآبــاد لرســتان
بــه زبــان لکــی صحبــت میکننــد و بــه چواریهــا معروفنــد نیــز از همیــن ایــل
هســتند کــه در گذشــته کــوچ کردهانــد .از مشــخصۀ بــارز مردمــان ایــل هــزاره
میتــوان بــه صلحطلبــی و مهماننــوازی بســیار اشــاره کــرد .مردمــان ایــن
دیــار ،اهــل هنــر ،شــعر و عرفــان هســتند و در آیینهــا و جشــنهای باســتانی و
1. Bey
2. Houreh
3. Arkavazi Cher
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ســنتی بــه پایکوبــی و رقصهــای خــاص محلــی میپردازنــد .از مشــاهیر بــزرگ
ایــن ایــل میتــوان بــه مرحــوم غالمرضاخــان ارکــوازی (برجســتهترین شــاعر و
عــارف ایالمــی و صاحــب مناجاتنامــه) و شــاکه بولــی (دومیــن شــاعر بــزرگ
ایالمــی) اشــاره کــرد کــه نــام آنهــا در تمــام مناطــق کردنشــین آشناســت .از جمله
بــزرگان و مصلحــان ایــل ارکــوازی میتــوان بــه مرحومــان حاجــی حاجــی،
حاجــی تاویلــه فیضالهــی و حــاج حســین کاردوســت اشــاره کــرد.
طایفه
مهث ِشوهنی

طوایف و تیرههای مختلف ارکوازی
تیره
چهوار

قوره ِشوهنی
کاره ِشوهنی

پارده ،تاقهتاأ ،برجهلی

میر

تهنگ حهمام ،ؤاهسفطد ،بانسهرو ،چگا ،چهمِ سارد

بههمهنئاباد و سثتانئاباد

باوهسیه

بانزطارهت

قهطتألی

ئهنارگ ،گوثهجار ،گوثزار

موومهط

چهمژیه

گردهث

گردهث ،پهثک ،الشکن ،ئاوهزا

بهی

ئاواره ،چگاکهبوود ،بانئهمرأ ،پهثکانه ،ملهسیه

میهسم

بانوطزه

باوه

حاجی وهتطار

موورت

موورت

ئاسنگهر

گوثزار حهداد

بزرگان طوایف ارکوازی و بولی
از بــزرگان طوایــف ارکــوازی و بولــی میتــوان بــه صیدعلــی فیضالهــی،
طاویلــه فیضالهــی فرزنــد صیدعلــی ،قیطولــی ســنجاوی و کدخــدا مصطفــی
ناصــری از طایفــۀ گــردل ،کدخــدا حســین حقــی ،مرحــوم رضاعلــی یوســفی از
طایفــۀ قریشــوندی ،کدخــدا حســین کاردوســت ،کریــم منصــوری ،مرحــوم الهــی
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رســتمی ،وجانــی ملگشــونی از طایفــۀ ملگشــونی ،مرحــوم کدخــدا عزیزخــان
باپیــری و دو فرزنــدش فتاحخــان و حیدرخــان ،مرحــوم رئیسبــگ هاشــمی از
روســتای مــورت ،مرحــوم قاســم یعقوبــی و پســرش ســهرابخان ،هــوز یاقــو
از طایفــۀ میهســم ،حجــی حاجــی و پســرش ابراهیــم مظفــری از طایفــۀ میــر،
کدخــدا رســتم و پســرش همتخــان و نــوهاش عبــاداهلل یوســفینژاد و حــاج
یدالــه یوس��فی از طایفــۀ عبدرحم��ان ،مرح��وم آقامحمد و ســلطان از ســلطانآباد و
از بــزرگان خوشــنام قیطولــی انــارگ ،مرحــوم قیطولــی مــرادی و مرادخــان مرادی
از بــزرگان طایفــۀ قیطولــی ،کینــی شــیرالی ،مرحــوم کدخــدا میمگــه و پســرش
عیدیبــگ و نــوهاش نظربــگ ،از بــزرگان حــال حاضــر قیطولــی عبداهللخــان
امیــدی (اســدی) از طایفــۀ انــارگ و حاجــی حســینزاده از طایفــۀ ششــوند اشــاره
کــرد.
درحــال حاضــر ،حاجــی ابراهیــم مظفــری بــه عنــوان بــزرگ منطقــۀ چــوار و
حتــی اســتان بــه عنــوان مصلــح در بیشــتر اتفاقــات و درگیریهــا و مراســمات
حضــوری پررنــگ دارنــد و تعــداد کارهایــی کــه بــا حضــور ایشــان ختــم بــه خیر
شــده اســت بــاور کردنــی نیســت .قابــل ذکــر اســت کــه هنــوز هــم بزرگانــی
خوشــنام در طوایــف و تیرههــای دیگــر هســتند کــه بــه جهــت پیشــگیری از
اطالــۀ کالم فقــط بــه ذکــر نــام تعــدادی از آنهــا بســنده شــد.
ادبیات تحقیق
پیشینۀ تحقیق
غریــب فاضلنیــا و همــکاران در ســال ( )1393بــه تحليــل جغرافيايــي الگوهــا
و روشهــاي حــل و فصــل دعــاوي در روســتاهاي منطقــۀ سيســتان پرداختنــد.
يافتههــاي تحقيــق آنــان حكايــت از آن دارد كــه بــر طبــق ديــدگاه روســتاييان،
روشهــاي حــل و فصــل دعــاوي بروندادگاهــي ،كارآمدتــر از روشهــاي
دروندادگاهــي اســت.
ركنالديــن افتخــاري و همــكاران در ســال ( )1392بــه تحليــل عملكــرد
شــوراهاي حــل اختــاف در تعالــي مديريــت توســعۀ روســتايي در روســتاهاي
شهرســتان شبســتر پرداختنــد و مؤلفههــاي حكمروايــي خــوب بــراي تحليــل
عملكــرد شــوراي حــل اختــاف را تعييــن کردنــد و بــه ايــن نتيجــه رســيدهاند
كــه شــوراي حــل اختــاف تــا حــدودي توانســته مديريــت توســعۀ روســتايي را
تعالــي بخشــد.
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حیــدری مکــر و همــکاران ( )1391در پژوهــش خــود بــا عنــوان «نقــش
ریشســفیدان در حــل اختالفــات و انســجام اجتماعــی مناطــق روســتایی (مطالعــۀ
مــوردی :دهســتان مــارگان)» بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مــردم بــه ســنن
و ارزشهــای گذشــتۀ خــود پایبنــد هســتند و در مدیریــت امــور جامعــۀ خــود،
اعتمــاد باالیــی نســبت به ریشســفیدان دارند؛ همچنیــن نشــان دادنــد کــه
نقش ریشســفیدان در حل اختالفــات و انســجام مناطق روســتایی محدودۀ
مــورد مطالعــه در ســطح باالیــی قــرار دارد.
پاكنــژاد ( )1389در پژوهــش خــود بــا عنــوان «نقــش طوايــف در پيشــگيري
از نــزاع دســتهجمعي در ایــام» گــزارش داده اســت كــه تعصــب بيجــا ،عــدم
پايبنــدي بــه مســائل اعتقــادي ،نبــود توســعة اجتماعــي ،قوميتهــا و تعامــات
نزديكــي كــه افــراد ســاكن در روســتاها و مناطــق محــروم بــا هــم دارنــد ،در نــزاع
بيــن طوايــف مؤثرنــد.
ربانــی و همــکاران ( )1388در پژوهشــی بــا عنــوان بررســي «عوامــل اجتماعي-
فرهنگــي مؤثــر بــر گرايــش بــه نــزاع جمعــي (مطالعــۀ مــوردي :شهرســتانهاي
منتخــب اســتان ايــام)» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ميــزان قومگرايــي در
ارتبــاط بــا ميــزان گرايــش بــه نــزاع اســت .از آنجايــي كــه ســاختار جامعــۀ مــورد
مطالعــه متشــكل از ايلهــاي مختلــف ميباشــد و هنــوز هــم افــراد هويــت
خــود را بــر اســاس همــان قــوم يــا گروهــي كــه بــه آن تعلــق دارنــد ميشناســند،
مســئلۀ قومگرايــي عــاوه بــر مزايايــي كــه دارد ،داراي آســيبهاي خــاص خــود
هــم ميباشــد .توجــه زيــاد بــه هويــت قومــي و داشــتن قومگرايــي افراطــي
نتايــج نامطلوبــي در بــر دارد؛ لــذا مالحظــه ميشــود افــرادي كــه بيشــتر قومگــرا
هســتند ،گرايــش بيشــتري نيــز بــه نــزاع دارنــد.
حیــدری و همــکاران ( )1386در تحقیــق خــود بــا عنــوان ««عوامــل مرتبــط بــا
مدیریــت انتظامــی نزاعهــای دســتهجمعی مســلحانه در شهرســتان کهگیلویــه»،
افــراد معتمــد و ریشســفید طوایــف را یکــی از مهمتریــن عوامــل مرتبــط بــا
نزاعهــای دســتهجمعی دانســته و بــه بررســی تأثیــر پنــج متغیــر مســتقلِ توانمنــدی
و ســرعت عمــل پلیــس ،آگاهــی و معلومــات مــردم ،خلع ســاح عمومــی ،احکام
صــادرۀ قضائــی و افــراد معتمــد و ذینفــوذ طوایــف بــر روی مدیریــت انتظامــی
نزاعهــای جمعــی مســلحانه در منطقــۀ مــورد مطالعــه پرداختهانــد.
طهماســبي ( )1375در پژوهشــي بــا عنــوان «بررســي روشهــاي حــل منازعــات
قومــي منجــر بــه قتــل در بيــن عشــاير ايــل تبــار ايــام» بــه ايــن نتيجــه رســيده
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اســت كــه پيشــينة زندگــي اجتماعــي جامعــة مــورد مطالعــه نشــان ميدهــد
بــا وجــود اعتقــادات مذهبــي و تبعيــت از قوانيــن حقوقــي در مراجــع قضائــي،
همــواره گروهــي از مــردم اســتان بــا توجــه بــه مناســبات باقيمانــده از بافــت
عشــيرهاي اســتان ،منازعــات خــود را تحــت تأثيــر عــرف و ســنتهاي قومــي
حـ�ل و فصـ�ل میکننـ�د.
در پژوهشهــای مذکــور بــا اســتفاده از روشهــای کیفــی بــه کلیــات پرداختــه
شــده اســت و در ایــن پژوهــش بــه صــورت خــاص ،بــه ذکــر اهــم مــوارد حــل
و فصــل دعــاوی توســط معتمدیــن اجتماعــی بــر اســاس روش مردمشــناختی
اشــاره میگــردد و بــه مهمتریــن راهبردهــای مصلحــان و بــزرگان و معتمدیــن
اجتماعــی در چگونگــی ورود بــه دعــاوی و نقــش تســهیلگرایانۀ آنــان پرداختــه
میشــود.
سازههای مفهومی تحقیق
منظــور از نــزاع ،درگیریهــای جمعــی و دعواهــای محلــی اســت کــه بــه عنــوان
نوع��ی رفت��ار نامناس��ب جمع��ی بی��ن طوایـ�ف ،فامیلهــا ،اقــوام و گروههــای
مختلــف صــورت میگیــرد (زال .)۵۲ :۱۳۸۹ ،نزاعهــای دســتجمعی در
جوامعــی بیشــتر رخ میدهــد کــه ســاخت و روابــط ســنتی و قبیلــهای مبتنــی
بــر زورمــداری و گرایشهــای ســلطهجویانه و عصبیــت دارنــد (حیــدری و
هم��کاران)۴۹۱ :۱۳۸۶ ،؛ بــا ایــن وجــود ،وســاطت بزرگترهــا و مراســم ختــم و
وصلــت در دوران پــس از درگیــری یــا دورهای کــه درگیــری کهنــه شــده اســت،
نقــش اولیــه را در کاهــش و توقــف نزاعهــا دارد (زال .)۵۴-52 :۱۳۸9 ،از
میــان عوامــل و نیروهــای کاهــش و توقــف درگیریهــای جمعــی ،معتمدیــن،
ریشســفیدان و بزرگترهــا نقــش راهبــردی و اساســیتری دارنــد .چنیــن نقشــی
ســابقهای طوالنــی دارد؛ امــا در دهههــای اخیــر تحــوالت اساســی در آن رخ
داده اســت .تحــول در زمینــۀ نقــش معتمدیــن در مدیریــت نزاعهــای جمعــی،
متناســب بــا مهمتریــن مراحــل تحــول در مدیریــت کالن جامعــه قابــل تبییــن
اســت .طبــق دســتهبندی مــور ،)1996( 1در دوران پیــش از تشــکیل دولــت-
ملــت ،ارتبــاط نهادهــای محلــی و دولــت مرکــزی دو ســویه بــوده اســت .بــا
1. Moore
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ایــن شــرایط ،ســازماندهی نهادهــای محلــی (کدخدایــان ،ریشســفیدان و اصناف)
نشــاندهندۀ نامتمرکــز بــودن ســاختار قــدرت سیاســی بــه معنــای امــروزی آن
بــوده اســت؛ در نتیجــه جامعــهای همگــون بــا روابــط محلــی ،نظــارت درونــی و
ســاز و کارهــای ســاده شــکل گرفتــه بــود کــه مدیریــت اختالفــات و نزاعهــا را
وابســته بــه شــرایط عرفــی و محلــی مینمــود.
در مرحلــۀ اســتقرار دولــت  -ملــت ،ابزارهــای اجبارگونــه حاکم بــود و فرهنگ
مدنــی و شــهروندی نهادینــه نشــده بــود؛ بــه عبارتــی ،شــرایط دوگانــۀ ســاختار
حاکمیتــی مــدرن و بدنــۀ اجتماعــی ســنتی کــه نمونــۀ آن دولــت پهلــوی اول
بــوده ،مشــخصه ایــن دوره اســت .قــدرت رؤســای طوایــف و قبایــل ایــران در
ایــن دوره بــه چنــد عامــل بســتگی داشــت :وظیفــۀ هماهنــگ ســاختن ،جابجایــی
چادرنشــینان و داوری در مناقشــات شــبانان ،ایفــای نقــش میانجیگــری بــا جامعــۀ
ایــران و حکومــت مرکــزی؛ بــه بیــان دیگــر ،مدیریــت اختالفــات هــم مجالــی
بــرای مطــرح شــدن رؤســای طوایــف و ایــات نــزد مــردم مناطــق عشــایری و
حتــی روســتایی؛ همچنیــن نــزد نهادهــای حکومــت مرکــزی بــود و ایــن رؤســا
بــه عنــوان حاکمــان و معتمدیــن محلــی ،نقــش تعیینکننــدهای در مدیریــت
اختالفــات محلــی داشــتند .ایــن مدیریــت در اغلــب مــوارد بــه پایانبخشــی و
مصالحــه و در برخــی مــوارد بــه تشــدید و تــداوم دســتهبندیها و مناقشــات
محلــی منجــر میشــد.
مرحلــۀ نیمهســنتی نیمهمــدرن (حاکمیــت نویــن بــا آموزههایــی از ســنت
و مدرنیتــه) بــه چندیــن زیــردوره تقســیم میشــود :در دورههــای نخســت و دوم
ایــن مرحلــه (از  ۱۳۲۰تــا  ،)۱۳۴۲مالکیــن و کالنتــران محلــی تــا حــد قابــل
توجهــی نفــوذ خــود را در اجتماعــات محلــی حفــظ کــرده بودنــد .بــه تدریــج
ایــن قــدرت محلــی جــای خــود را بــه نهادهــای نویــن داد« .عمدهتریــن پیامــد
اصالحــات ارضــی آن بــود کــه دولــت ،قــدرت سیاســی خــود را جایگزیــن
قــدرت زمیــنداران در روســتاها کــرد .ســپاه بهداشــت ،ســپاه دانــش ،ســپاه ترویج
و آبادانــی و ســازمان دولتــی نهادهــای روســتایی (تعاونیهــا ،خانههــای انصــاف
و  ،)...کنتــرل قیمتهــا و قــدرت اجبارکننــدۀ ژاندارمــری نیــز هریــک بــه نوعــی
پایههــای قــدرت دولــت مرکــزی در روســتاها را تحکیــم نمودنــد» .مرحلــۀ
ســوم ،مرحلــۀ نهادینــه شــدن فرهنــگ مدنــی و شــهروندی اســت .بــا وجــودی
کــه در ایــن دورۀ زمانــی ،در کالنشــهرها وضعیــت مدنــی و شــهروندی بهبــود
یافتــه اســت ،در اجتماعــات محلــی بســیاری از ویژگیهــای ســنتی همچنــان در
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رفتارهــا و مناســبات اجتماعــی نقــش دارنــد .بنــا بــه دســتهبندی مــور ،هنــوز
هیــچ نشــانهای از میانجیهــای مســتقل وجــود نــدارد و مدیریــت ســنتی نیــز در
شــرایط کنونــی بــه دالیلــی ،نفــوذ پیشــین خــود را در مدیریــت نزاعهــا کاهــش
داده اســت.
در دورۀ دوم بــا ورود ســاختار مــدرن توســط نهادهــای حکومتــی ،کارکــرد
انســجام اجتماعــی ،بهویــژه در مناطــق شــهری تــا حــدی توســط نهادهــای مــدرن
پیگیــری شــد و ایــن نهادهــا بــه تدریــج نقــش نظارتــی و کنترلــی و ریشســفیدان
و نهادهــای ســنتی را بــر عهــده گرفتنــد .تأســیس دادگســتری در دورۀ رضاشــاه
بــه تدریــج نقــش معتمدیــن و روحانیــون را در حــل و فصــل اختالفــات مــردم
کمرنــگ کــرد؛ بــا ایــن وجــود ،مناطــق عشــایری و روســتایی و مناطــق شــهری
بــه ســمت نهادهــای نویــن نگرویدنــد و دوگانگــی در ســطح توســعه و دگرگونــی
در مناطــق شــهری و روســتایی ،در زمینــۀ نــوع مدیریــت محلــی ،بهویــژه مدیریت
اختالفــات محلــی نیــز خــود را نمایانــد .در دورۀ پــس از انقــاب و بــا کنــار
رفتــن کدخدایــان ،ســاختار مدیریــت محلــی مناطــق روســتایی و عشــایری دچــار
دگرگونــی اساســی شــد و نهادهــای انقالبــی و شــوراهای اســامی ،جایگزیــن
مناســبات پیــش از انقــاب شــدند .مجموعــه عواملــیمدیریــت ریشســفیدان در
نظامهــای جمعــی را دســتخوش دگرگونــی کــرد و تــا حــد زیــادی از نفــوذ
آنهــا در مدیریــت نظامهــای محلــی کاســته شــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه
تفکیــک ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی ،جایگزینــی نهادهــای مــدرن بــه جــای
نهادهــای محلــی و ســنتی ،افزایــش ســطح تحصیــات ،تحــول در نظامهــای
بهرهبــرداری ،برونگرایــی مکانــی و مهاجــرت بــه مناطــق شــهری ،گســترش
فناوریهــای ارتباطــی و تحــول در نظــام قشــربندی ســنتی اشــاره کــرد .البتــه
ایــن تحــول در همــۀ مناطــق کشــور یکســان نبــوده اســت (میرفــردی.)۱۹-16 :۱۳۹۰ ،
مدیریت محلی ،اجتماع محلی و میانجیگری ریشسفیدان
جوامــع انســانی تحوالتــی را از بافــت ســنتی بــه بافــت نــو پذیرفتهانــد.
اندیشــمندان اجتماعــی قرنهــا پیــش از شــکلگیری علــم جامعهشناســی ،بــه
تبییــن ایــن تحــوالت پرداختهانــد .در میــان جامعهشناســان کالســیک ،آگوســت
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کنــت ،1دورکیــم ،2تونیــس 3و ردفیلــد 4ایــن تحــوالت را محــور مطالعــات و
نظریهپردازیهــای خــود ســاختهاند .ویژگــی مشــترک همــۀ ایــن دیدگاههــا،
ارائــۀ ســیمای دوگانــه از جوامــع انســانی اســت :ســیمای ســنتی و ســیمای
مــدرن .در بافــت ســنتی جامعــۀ ایرانــی ،مدیریــت محلــی و دولتــی عهــدهدار
امــور زندگــی مــردم بــوده اســت .معتمدیــن نیــز بــه عنــوان کانونــی محلــی و
غیررســمی در پیونــد میــان مــردم و نهادهــای حکومــت نقشآفریــن بودهانــد.
بــا دگردیســیهایی کــه در ســاختار کالن جامعــه رخ داده اســت ســازوکارهای
نظــارت و مدیریــت نیــز دســتخوش دگرگونــی شــدهاند (میرفــردی.)۱2-۱1 :۱۳۹۰ ،
طبــق نظریــۀ تونیــس ،جوامــع بــر حســب نــوع ارتبــاط مــردم بــا هــم و
نــوع ارتبــاط مــردم بــا مســئولین بــه دو دســتۀ گماینشــافت( 5جامعــۀ قومــی-
طایفــهای بــا یکپارچگــی مکانیکــی) و گزلشــافت( 6جامعــۀ فردگــرا و شــهری
بــا یکپارچگــی ارگانیکــی) تقســیمبندی شــدهاند .گماینشــافت در واقــع همــان
اجتمــاع محلــی اســت .ایــن جامعــه بــه عنــوان یــک جامعــۀ آرمانــی ،سرشــار از
تقــدس ،هماهنگــی و صلــح و صفــا تلقــی میشــده اســت . .ردفیلــد نیــز بــه
شــکل مشــابهی جوامــع را بــه دو دســته جامعــۀ قومــی و جامعــۀ شــهری تقســیم
کــرد کــه ایــن دو جامعــه از ویژگیهایــی هماننــد گماینشــافت و گزلشــافت در
دیــدگاه تونیــس برخوردارنــد (تقوینســب.)۱۵ :1386 ،
در اجتمــاع محلــی و جامعــۀ گماینشــافتی ،برخوردهــا عمدتـ ًا رودررو صــورت
میگیــرد و قراردادهــای عرفــی و رســمی نیــز بــرای حــل و مدیریــت امــور و
مســائل وجــود دارد .یکــی از بهتریــن راهبردهــا در زمینــۀ حــل مســائل در چنیــن
جوامعــی «میانجیگــری» اســت .دیدگاههــای نظــری پیرامــون «میانجیگــری» بــر
کارآمــدی ایــن ســازوکار غیررســمی در زمینۀ نظــارت اجتماعــی در اجتماع محلی
تأکیــد دارد .مــور دیــدگاه خــود را تحــت عنــوان «میانجیگــری :راهبــردی عملــی
بــرای حــل تضــاد و درگیــری» مطــرح کــرده اســت .وی معتقــد اســت میانجــی
طــرف ســومی اســت کــه بــرای کنــار آمــدن طرفیــن مناقشــه تــاش میکنــد.
1. Auguste Comte
2. Durkheim
3. Tonnies
4. Redfield
5. Gemeinschaft
6. Gesellschaft
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میانجیهــا شــاملِ میانجیهــای شــبکۀ اجتماعــی ،میانجیهــای مشــروع دولتــی و
میانجیهــای مســتقل هســتند .میانجیهــای شــبکههای اجتماعــی ،همــان افــراد
مــورد احتــرام اجتماعــی هســتند کــه بــا طرفیــن درگیــری رابطــه دارنــد؛ اگرچــه
آنهــا از نظــر جهتگیــری ،خنثــی نیســتند؛ امــا بــه عنــوان افــرادی منصــف مــدّ
نظــر هســتند .ایــن دســته میانجیهــا عمومـ ًا از طریــق روابــط اجتماعــی پایــدار و
بلندمــدت بــا اجتمــاع محلــی شــناخته میشــوند.
آنهــا معمــوالً تــا زمــان دســتیابی بــه توافــق در حالــت مذاکــره و چانهزنــی
بــا طرفیــن نــزاع هســتند .میانجیهــای قانونــی ،افــرادی هســتند کــه بــه خاطــر
موقعیــت خــود میتواننــد بــر طرفیــن نــزاع اعمــال قــدرت کننــد .میانجیهــای
مســتقل نیــز بــه خاطــر ویژگــی بیطرفانــه بودنشــان نســبت بــه طرفیــن تعریــف
میشــوند (مــور.)56 :1996 ،
1
بــه تبعیــت از تحــوالت ســنت تــا پستمدرنیســم  ،نقــش معتمدیــن بــه
عنــوان میانجــی نیــز تغییراتــی یافتــه اســت .در مدرنیســم هرچــه رنــگ و بــوی
مــدرن داشــته باشــد ،پســندیده و هرچــه جنبــۀ ســنت بــه خــود بگیــرد بـیارزش
اســت و بایــد بــه دور افکنــده شــود .مدرنیتــه معتقــد بــه نظــم واحــد ،قوانیــن
واحــد و الگوهــای واحــد اســت .طبــق دیــدگاه نوگرایــی ،سیاســت و حکومــت
امــری تکروایتــی میباشــد؛ بهگونــهای کــه یــک ابرروایــت وجــود دارد و
نمیتــوان بــرای آن روایتهــای مختلــف را پذیرفــت؛ بــه عبارتــی دیگــر،
حکومــت و سیاســت بــه یــک مســیر واحــد ختــم میشــود و تنهــا یــک روایــت
در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه صحیــح اســت .در زمینــۀ روابــط بیــن مــردم و
مســئوالن حکومتــی ،مدرنیســم معتقــد اســت کــه:
1 .1حکومتهــای بروکراتیــک بایــد جــای شــیوههای ســنتی نظــم ،امنیــت و
حکومــت بــر مــردم را بگیــرد.
2 .2فــرد و فردگرایــی بایــد جــای جمعگرایــی را بگیــرد و مفهــوم آزادی فــردی
بســط یابــد.
در حالــی کــه پســت مــدرن معتقــد اســت کــه در زمینههایــی ماننــد سیاســت و
حکومــت مســیر واحــدی بــه نــام سیاســت و حکومــت وجــود نــدارد و میتــوان
روایتهــای مختلــف را پذیرفــت .پذیــرش چندروایتــی بــودن سیاســت
1. post modernism
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و حکومــت از ســوی دیدگاههــای پســت مــدرن تــا حــدی ایــن اســت کــه
نقدهایــی بــر آن مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت بینظامــی وارد شــده اســت.
مدرنیتــه بــه دنبــال حــذف برخــی از روایتهــای حکومتــی و یکشــکل ،واحــد
و یکــی کــردن سیاســت ،علــم ،حکومــت و  ...اســت؛ در واقــع گفتمــان مدرنیتــه
مبتنــی بــر مطلقنــگاری ،ســازماندهی و نظــم دادن مطلــق در موضــوع امنیــت
اســت؛ در حالــی کــه پســت مدرنیســم بــر اســتفاده از شــیوهها و ابزارهــای
مختل��ف در تأمی��ن امنی��ت تأکی�دـ دارد؛ لــذا برــ اس��اس مبانـ�ی مذکــور و از منظــر
مردمشــناختی بــر اســاس مؤلفههــا و دیدگاههــای ســیمای ســنتی و ســیمای
مــدرن دورکیــم و آگوســت کنــت و گماینشــافت و گزلشــافت تونیــس ،ابعــاد
مختلــف موضــوع و اهــداف پژوهــش بررســی شــد.
روش تحقیق
پژوهــش حاضــر ،از نــوع پژوهشهــاي كيفــي و دادههــا بــر اســاس روش تحقیــق
مطالعــۀ مردمنــگاری اســت .روش گــردآوری اطالعــات نیــز میدانــی و از طريــق
مصاحبههــاي نيمهســاختاريافته (بــا بــزرگان ،مصلحــان و معتمدیــن) و مطالعــات
کتابخانــهای؛ همچنیــن مطالعــۀ تحقیقــات و مقاالتــی بــوده اســت کــه در ایــن
خصــوص نوشــته شــدهاند.
یافتههاي تحقیق
فضیلت حل اختالف در بین مردم از نگاه آیات و روایات
آیــات و روایــات زیــادی بــر فضیلــت تــاش در حــل اختــاف بیــن مــردم داللت
دارند:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ی��ن اقْتَتَل��وا َفأ ْصل ُح��وا بَیْنَ ُه َمــا» (حجــرات)9/؛ ترجمــه:
��ن ال ُمؤْ من َ
« َو إِن طائ َفتَــا ِن م َ
«اگــر دو گــروه از مؤمنــان بــا یکدیگــر بــه جنــگ پرداختنــد میــان آنهــا صلــح و
ســازش برقــرار نماییــد» .خداونــد در آیــۀ  1ســورۀ انفــال پــس از ســفارش بــه
ــم.»...
أصل ِ ُحــوا َذ َ
تقــوای الهــی میفرمایــدَ « :و ْ
ات بَیْن ِ ُک ْ
خانۀ انصاف
نخســتين بــار هيئــت وزيــران در جلســۀ مــورخ  1342/5/12بنــا بــه پيشــنهاد
وزارت دادگســتري ،تشــكيل خانههــاي انصــاف را در قالــب «تصويبنامــۀ
قانونــي راجــع بــه تشــكيل خانــۀ انصــاف» بــه تصويــب رســاند كــه پــس از
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دو ســال در تاريــخ 1344 /2/18مجلــس شــوراي ملــي «قانــون تشــكيل خانــۀ
انص�اـف» را كـ�ه تقريب�� ًا مشـ�ابه تصويبنام��ۀ دولــت ب��ود از تصويـ�ب گذرانــد .ايــن
قانــون در تاریــخ  1347/12/18اصــاح شــد و در نهايــت در تاریــخ 1356/3/25
قانــون جديــد بــا عنــوان «قانــون خانــۀ انصــاف» از تصويــب مجلســيان گذشــت
و الزماالجــرا شــد .خانــۀ انصــاف کــه زيــر نظــر دادگاه محــل انجــام وظيفــه
ميكــرد ،مركــب از پنــج نفــر از معتمــدان محــل بــود كــه در جريــان انتخاباتــي
كــه نهادهــاي حكومتــي ،مســئول برگــزاري آن بودنــد از طــرف ســاكنان حــوزۀ
خانــۀ انصــاف بــراي مــدت  4ســال انتخــاب ميشــدند .مهمتريــن شــرط بــراي
انتخابشــوندگان داشــتن حداقــل  30ســال ســن و معروفيــت بــه ديانــت و
صحــت عمــل و امانــت بــود .خانــۀ انصــاف مكلــف شــده بــود كــه در همــۀ
اختالفــات و دعــاوي ســعي كنــد ميــان ســاكنان ده صلــح و ســازش برقــرار كنــد.
مهمتريــن صالحيــت خانــۀ انصــاف در امــور مدنــي ،عبــارت بــود از :رســيدگي به
دعــاوي مالــي بــا نصــاب حداكثــر پنــج هــزار ريال ،رســيدگي بــه دعــاوي تصرف
ُعدوانــي و مزاحمــت نســبت بــه امــوال منقــول و امــوال غيرمنقــول بــه شــرط
مشــهود بــودن آن بــراي اعضــاي خانــۀ انصــاف ،رســيدگي بــه دعــاوي امــوال
منقــول بــه هــر ميــزان بهشــرط رضايــت طرفيــن ،تقســيم امــوال منقــول در حــد
نصــاب مالــي ،رســيدگي بــه دعــاوي و كدورتهــاي خانوادگــي و نفقــه زن و
اوالد و ســاير افــرادی کــه واجبالنفقــه بودنــد ،صــدور گواهــي انحصــار وراثــت
بهشــرطي كــه بهــاي ماتــرك از بيســت هــزار ريــال بيشــتر نباشــد ،تأميــن دليــل،
رســيدگي بــه درخواســت افــراز امــاك ،رســيدگي بــه درخواســت ســازش بيــن
طرفيــن بــه هــر ميــزان ،صورتبــرداري از ماتــرك متوفــي در صــورت تقاضــاي
هريــك از وراث يــا صاحبــان حــق و حفــظ تركــه متوفــاي بــدون وارث.
مهمتريــن صالحيــت خانــۀ انصــاف در دعــاوي كيفــري رســيدگي بــه امــور
خالفــي بــود كــه جــزاي نقــدي آن در روســتاها بيــن يكصــد تــا هــزار ريــال در
نظــر گرفتــه شــده بــود .ایــن خانههــا تــا اوایــل انقــاب برقــرار بودنــد.

شیوههای انتخاب مصلحان
کدخدایــان و بــزرگان موجــه هــر طایفــه ،مصــداق مصلحــان آن ایــل و طایفــه
هســتند .برخــی از شــیوههای انتخــاب مصلحــان بــه ایــن شــرح اســت:
کدخدایــان موروثــی :بزرگانــی کــه بــه خاطــر خــدم و حشــم و تیرهوتبــارشو البتــه کارهــای بزرگــش بــه مقــام «بــزرگ طایفــه» منصــوب میشــد و در
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میــان تبــار و ایــل خــود بــه جایــگاه مصلــح میرســد.
فرزنــدان کدخــدا و بــزرگان موجــه هــر طایفــه هــم محــل رجــوع مــردمبودهانــد.
پهلوانــان محلــی و بعضــی افــراد ورزشــکار و خوشــنام کــه الگــوی آنهــا موالعلــی (علیهالســام) بــوده و هســت بهجهــت شــجاعت و حقطلبیشــان
رخــت مصلــح بــودن میپوشــند.
تودلباز و بــه اصطــاح محلــی «سفرهشــووؤ» هــم
افــراد خوشــنام و دس ـ بــه عنــوان بــزرگ محلــی و مصلــح شــناخته میشــوند.
تِشــماالن ،معتمــدان ،والیــان و افــراد باســوادی کــه بــه واســطۀ دانــش خــودمــورد اعتمــاد بودنــد ،از جملــه معلمــان ســپاه دانــش هــم محــل رجــوع
مــردم بودهانــد.
بعضــی از افســران ارشــد مــورد اعتمــاد هــم بــه واســطۀ حمایــت قانــون ازنفــوذ برخــوردار بودنــد.
بعضــی از مشــاغل در نظــر عامــۀ مــردم قداســت داشــته و دارد .یکــی از ایــنمشــاغل مع ّلمــی اســت؛ مردم شــخصیت مع ّلــم را بــه دور از هرگونــه دروغ و
فســاد میبیننــد و او را بــه عنــوان یــک داور بیطــرف و درســتکردار بــه
عنــوان میانجــی و مصلحتاندیــش بــا آغــوش بــاز میپذیرفتنــد.
افــرادی کــه شــخصیتی معنــوی داشــتند؛ یعنــی افــراد مؤمنــی کــه متصــفبــه صفاتــی چــون ایمــان قــوی ،اهــل نمــاز و روزه بــودن و انــس بــا قــرآن
داشــتن بودنــد ،بــه عنــوان مصلــح مــورد رجــوع قــرار میگرفتنــد کــه بعدهــا
موجــه نیــز محــل ایــن رجــوع شــدند .امــروزه هــم امــام جماعت
روحانیــون ّ
و امــام جمعــۀ هــر منطقــه از مصلحــان بــه شــمار میرونــد.
امــروزه مقامــات دولتــی اســتان ،از جملــه :اســتاندار ،فرمانــداران ،بخشــداران،ســرداران نظامــی ،مدیــران کل ،دادســتانها و  ...از جملــه مصلحــان در هــر
منطقــه هســتند.
قهرمانــان جنــگ هشتســاله هــم مــورد اعتمــاد مــردم و از جملــه مصلحــانهســتند .بســیجی مرحــوم «جوزعلــی نجفــی »1از ســرآمدان و مصلحــان
 .1وی از اهالــی روســتای بهمنآبــاد و از ایــل ارکــوازی بــود کــه در زمســتان ســال  1359بــا همــکاری تعــدادی
از عشــایر ایــل ارکــوازی -بولــی و ایــل خــزل ارتفاعــات سوقالجیشــی میمــک را از تصــرف رژیــم بعــث عــراق
خــارج کردنــد و در ایــن راه ،تعــدادی از عشــایر ایــن ایــات بــه درجــۀ رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد.
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منطقــۀ چــوار بــود.
از دیگــر از مصلحــان منطقــه ،نماینــدگان مجلــس هســتند کــه بــه دلیــلاقبــال مــردم و کســب آرا صاحــب جایــگاه اجتماعــی برتــری در بیــن مــردم
شــدهاند و همیــن امتیــاز باعــث شــده تــا در حــل اختالفــات بیــن مــردم
و حتــی مــردم بــا حکومــت بتواننــد ذینفــوذ واقــع باشــند .پــس گاهــی
موقعیــت خانوادگــی ،موقعیــت شــغلی ،موقعیــت مذهبــی ،امتیــاز رشــادت و
ایثارگــری و  ...میتوانــد شــخص را بــه عنــوان مصلــح منطقــه معرفــی کنــد.
مواردی که نیاز به حضور و دخالت مصلحان داشت
خونبــس و خونصلــح از مراســمهای پربســامد گذشــته و حــال اســتکــه بانــی و برگزارکننــدۀ آن ،مصلحــان محلــی بودنــد .طرفهــای درگیــر
بنــا بــر مقصــر و غیرمقصــر بایــد هزینههایــی را متقبــل میشــدند کــه هزینــۀ
پذیرایــی تعــداد زیــادی از مصلحــان و مــردم عــادی بــر عهــدۀ مقصــر بــود.
موضــوع دیگــر ،ازدواجهایــی بــود کــه ســبب ایجــاد درگیــری میشــد؛ مثـ ًا
یــک دختــر بــا چنــد خواســتگار مواجــه میشــد و هیچکــدام از آنهــا کنــار
نمیکشــید ،چنیــن مــوردی ،ورود و پادرمیانــی مصلحــان جهــت جلوگیــری
از نــزاع را میطلبیــد.
موضــوع چــرای دامهــا در گذشــته ،بســیار محــل نــزاع و حضــور مصلحــانبــود.
مراتعــی کــه ســند درســتی نداشــتند و مــرز آنهــا فقــط بــه گفتــار تعیین شــدهبــود و بــا جابهجایــی چنــد تکــه ســنگ ،قطــع یــک درخــت یــا بــر اثــر
ســیل و  ...خدش ـهدار و محــل نــزاع میشــد.
در موضــوع ســربازی ،بــزرگان پادرمیانــی میکردنــد و ســبب معافیــت عدهایاز ســربازی میشــدند .تقریبـ ًا مصلحــان در گذشــته اختیــار تــام داشــتند و بــر
اســاس مصلحــت کار را پیــش میبردنــد و در اغلــب مــوارد مــردم کالم
بــزرگان و معتمــدان را میپذیرفتنــد.
گاهــی مصلحــان (کدخدایــان) حتــی بــرای اعتــراض بــه حکــم قضائــیپیشقــدم میشــدند و بــا مراجعــه بــه دادگاه و انجــام پادرمیانــی ،موضوعاتــی
را حــل و فصــل میکردنــد.
طــاق بــه عنــوان امــری ناپســند ،یکــی از مســائل و موضوعاتــی بــود کــهدخالــت بــزرگان را میطلبیــد.
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موضــوع نامــوس هــم اغلــب دخالــت مصلحــان را در پــی داشــت؛ وگرنــهبــه علــت اعتقــادات مــردم منطقــه ،ســبب درگیریهــای بســیار دلخراشــی
میشــد.
بیســوادی اغلــب مــردم در گذشــته و ناآگاهــی آنهــا نســبت بــه موضوعــاتحقوقــی ،ســبب حضــور پررنــگ مصلحــان میشــد.
نقــش بــزرگان و مصلحــان در انتخابــات مجلس شــورای اســامی و شــورایاســامی شــهر و روســتا پررنگ اســت.
مســافتها ،ناآگاهــی ،مشــغلۀ زیــاد مــردم ،ســختگیریهای فــراوان دســتگاه
قضائــی در گذشــته ،تــرس ذاتــی مــردم از قانــون و  ...ســبب میشــد کــه مــردم
تابــع حکــم مصلحــان محلــی باشــند.
بــزرگان و مصلحــان عــاوه بــر داوری و تســهیلگری در دعــاوی ،در امــور
عامالمنفعــه هــم نقــش پررنگــی داشــتند ،بخصــوص در ســختیها محــل
رجــوع عامــۀ مــردم بودنــد .ایــن افــراد در خشکســالیها نــذری بــزرگ تــدارک
میدیدنــد و در تاریــخ مشــخصی بــا حضــور مــردم منطقــه ،بــا قربانــی کــردن
گاو یــا تعــدادی گوســفند ،بــرای بــارش بــاران دعــا میکردنــد و گوشــت حیــوان
قربانیشــده را بیــن مــردم تقســیم میکردنــد .آنهــا در پیشــبرد امــور خیــر ماننــد
ازدواج ،رفــع موانــع ازدواج و حتــی متقبــل شــدن مقــداری از هزینــۀ ازدواج افــراد
کمبرخــوردار؛ همچنیــن در مراســم ســوگواری بــا تقبــل پ ِرســانه 1پیشقــدم
میشــدند .ایــن رســم هماکنــون نیــز در اکثــر ایــات اســتان بــا آداب خــاص
خــود در بیــن مــردم برقــرار اســت.
مصلــح و بــزرگ هــر قومــی هماننــد یــک فرمانــده ،مســؤل تقســیم وظایــف و
امــور بــه افــراد شایســته اســت .در گذشــته تعییــن زمــان کــوچ ،محــل ســکونت
بعــدی ،تعییــن مســیر کــوچ و بــار و مســیر عبــور دام و تعییــن مدتزمــان کــوچ
بــر عهــدۀ بــزرگان بــود .تقریبـ ًا بیشــتر امــور اجتماعــی مــردم یــک قــوم را بــزرگ
آن گــروه تعییــن میکنــر .منشــأ آرامــش مــردم یــک آبــادی ،متانــت و اقتــدار
بــزرگ آنهاســت .بــزرگان و مصلحــان هــر قــوم تعیینکننــدۀ همراهــان آن قــوم
هســتند و همســایگان هــر طایفــه بعــد از تأییــد کدخــدا مشــخص میشــدند.

 . 1پ ِرســانه :مبلغــی پــول اســت کــه طــی آداب و رســومی خــاص ،توســط اطرافیــان متوفــی بــه منظــور همــدردی
و کاهــش هزینههــای کفــن و دفــن و برگــزاری مراســم عــزا بــه خانــوادۀ متوفــی پرداخــت میشــود.
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نامگــذاری فرزنــدان هــم تــا حــدودی بــر عهــدۀ بــزرگ قــوم بــود.
اگــر طایفــهای پــر شــر و شــور بــوده ،بــه راحتــی میتــوان پــی بــرد کــه بهتریــن
راهــکار بــزرگ آن قــوم حملــه بــوده اســت نــه دفــاع و بالعکــس .طایفــهای کــه
مؤمــن و بــا ایمــان بــوده ،آن را از بــزرگان نیکنــام خــود وام گرفتــ ه و بخشــی
از ایــن ارثیــۀ بــزرگ را از آنــان داشــته اســت؛ چراکــه بــزرگ و مصلــح طایفــه
کوچکتریــن انحــراف را بــر نمیتابیــد و بــه شــدت مدافــع ارزشهــا و هنجارهــا
بــود .نقــش برخــی از بــزرگان در میــان مــردم بعضــی از طوایــف ارکــوازی -
بولــی تــا ابــد مانــدگار اســت و میدرخشــد.
تهیــه ،آمادهســازی و تــدارکات یــک طایفــه از وظایــف بــزرگان بــود کــه
بــا دقــت و پیشبینــی ،قبــل از وقــوع حــوادث ،مــردم قــوم خویــش را مجهــز
میکردنــد .هنــگام بــروز حادثــه بیشــتر مــردم دچــار اضطــراب و نگرانــی
میشــوند؛ امــا بــزرگ و مصلــح آن قــوم بایــد بــا صبــر و شــکیبایی ،بهتریــن
راهــکار را ارائــه دهــد و بــه بهتریــن شــکل واقعــه را مدیریــت کنــد.
در عصــر حاضــر ،بــا وجــود دســتگاه قضائــی ،دادگســتریها و شــورای حــل
اختــاف در اکثــر مناطــق ،انتخــاب مصلحــان محلــی و خوشــنام از ســوی مــردم
(البتــه بیشــتر بــا محوریــت مســاجد) ،هنــوز بهتریــن راهــکار صلــح و ســازش
اســت.
در میــان طوایــف ،احتــرام فــرد بــزرگ و مصلــح بــر همــه فــرض بــوده و
هســت و کدخــدا تقریبـ ًا صاحبنظــر نهایــی اســت و حــرف آخــر را او میزنــد.
مخالفــت بــا او بســیار انــدک اســت و کوچکتریــن مخالفتــی ســبب راندهشــدن
فــرد مخالــف از طایفــه یــا منطقــه میشــود .اکثــر جابهجایــی مــردم در مناطــق
روســتایی ایــام ،بــه خاطــر اختالفاتــی بــوده کــه بــه صلــح ختــم نشــده اســت.
راهبردها
یکــی از بهتریــن راهکارهــا از گذشــته تــا بــه حــال ،قســم خــوردن و مراجعــه بــه
کتــاب آســمانی و مراجعــه بــه امامــزادگان منطقــه بــوده اســت .گاهــی طرفهــای
درگیــری بــا یــک قســم بــه کتــاب آســمانی قانــع میشــدند .گاهــی مصلحــان
از اعتقــادات مــردم ســود میبردنــد و بــا جــاری کــردن آییــن قســمخوردن در
صحــن امامزادههــا یــا دستگذاشــتن بــر قــرآن ،حــق را جــاری میکردنــد.
مــواردی موجــود اســت کــه حــدود یــک قــرن پیــش اتفــاق افتــاده و هنــوز هــم
محــل درگیــری اســت و نپذیرفتــن نظــر مصلحــان یــا عــدم حضــور بــزرگان در
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آن موقعیــت زمانــی ،باعــث تــداوم آن شــده اســت؛ البتــه مهاجــرت بــه کشــور
عــراق و اســتانهای اطــراف هــم خبــر از عــدم پذیــرش رأی مصلحــان یــا عــدم
دخالــت آنــان میدهــد.
اصلیتریــن موضــوع مــورد مناقشــه و درگیــری ،اختــاف بــر ســر زمیــن و
حــدود آن اســت .چنیــن درگیریهایــی حتــی ســبب شــده اختالفــات ،ســالهای
متمــادی شــعلهور باشــد و حتــی در مــواردی بــه نفــی نســبتها بیانجامــد؛
هرچنــد دههــا مــورد از ایــن اختالفــات بــا پادرمیانــی بــزرگان محلــی بــه حــل
شــده اســت .گاهــی بــا پیــدا شــدن یــک ســند گمشــده ،نــزاع و اختــاف آغــاز
میشــود و ســالها آمــد و شــد در راهروهــای دادگســتری را بــه دنبــال دارد و
بــه ســرانجام مناســبی هــم ختــم نمیشــود .هزینههــای دادرســی ،وکالــت ،اطالــۀ
دادرســی و  ...ســبب میشــود کــه بــه شــورای حــل اختــاف مراجعــه گــردد و
در نهایــت بــا پادرمیانــی مصلحــان محلــی مســئله ختــم بــه خیــر شــود.
گاهــی شــدت درگیریهــا یــا مســائل پیشآمــده در یــک منطقــه و پاســخگو
نبــودن دخالــت بــزرگان آن منطقــه ســبب میشــد تــا بــه بــزرگان خوشــنام
ســایر مناطــق رجــوع شــود .آنهــا نیــز بــا اهــدای هدیــه ،دلگرمــی دادن و جبــران
خســارت ،بــه نــزاع و درگیــری و اختالفــات پایــان میدادنــد.
مهمترین راهبردهای مصلحان و بزرگان
مصلحــان از جایــگاه برتــر اجتماعــی و اقتصــادی خــود بــرای نفوذ و پیشــبرداهــداف خــود ســود میبرنــد.
گاهــی بــرای پیشــبرد صلــح و ایجــاد آرامــش هزینــه میکردنــد یــا بــا وعــدهو وعیــد ســازش را برقــرار میکردنــد.
در تعییــن مــرز بــرای زمینهــای مــورد اختــاف ،شــگردهایی بــودهو هســت؛ چنانکــه بــا جابهجــا کــردن مصلحتــیِ مرزهــا ،تعییــن اندکــی
غرامــت ،واگــذاری قســمتی از زمیــن یــا تعییــن زمــان بــرای اســتفادۀ طرفیــن
دعــوا از زمیــن ،ماجــرا را ختــم بــه خیــر میکردنــد .آنچــه مصاحبهکننــدگان
بــر آن تأکیــد دارنــد ،نشــان میدهــد کــه مصلحــان بــا بلندنظــری خــاص
[کــه یــا ذاتــی شخصیتشــان بــوده یــا بــه مــرور زمــان بــه آن ســطح از آگاهــی
رســیدهاند] بــه نوعــی حــس ششــم نائــل شــدهاند و بــا تشــخیص راهحــل،
نقطــۀ قــوت یــا ضعــف طرفیــن ،بــا اندکــی سیاســت و تیزهوشــی ماجراهــا
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را بــه خوبــی پایــان میدادنــد .هوشــیاری ،زیرکــی ،تیزبینــی و سیاســت
از صفــات مصلحــان و از خصلتهــای بــزرگان بــوده و هســت .کدخــدا
یــا مصلــح عــاوه بــر هــوش و درایــت میبایســت اوضــاع مالــی مناســبی
داشــته باشــد تــا پاســخگوی مراجعــات مــردم و پذیرایــی از آنهــا باشــد.
ســخاوتمندی و شــجاعت در تصمیمگیــری از بهتریــن صفــات مصلــح و
کدخداســت.
مصلــح بایــد در اســرع وقــت بهتریــن راهــکار ،تنبیــه یــا راه جبــران را اعــامکنــد تــا از وخامــت اوضــاع جلوگیــری شــود؛ چراکــه ممکــن اســت کار از
کار بگــذرد .پــس تصمیــم درســت و زمــان تصمیــم از درجــۀ اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .ایــن صفــات ســبب برتــری بــزرگان بــر مــردم عــادی
اســت و البتــه بــرگ برنــدهای اســت کــه کلیــد حــل اختالفــات میشــود.
گاهــی بــه جهــت برگــزاری رســم خونصلــح ،یــک ازدواج مصلحتــیصــورت میگرفــت .دختــری از طایفــه یــا خانــوادۀ مقصــر میبایســت
همســر یکــی از صاحبــان حــق میشــد .گاهــی هــم انجــام بعضــی از امــور
خانــوادۀ خســارتدیده ،بــر عهــدۀ مقصریــن گذاشــته میشــد .گاهــی بــرای
جبــران یــک قتــل ،کل داراییهــای یــک خانــواده تصاحــب میشــد تــا نــزاع
و درگیــری ختــم بــه خیــر شــود .کــوچ مقصــر هــم یکــی از راهکارهــای
مصلحــان بــود؛ چنانکــه مقصــر یــا بــرای همیشــه یــا بــرای مــدت محــدودی
از منطقــه کــوچ میکــرد .گاهــی هــم بــه واســطۀ قرابــت و نســبت خیلــی
نزدیــک ،فقــط فــرد مقصــر رانــده میشــد.
اختیارات و امتیازات مصلحان و بزرگان
مصلحــان در مراســم خونصلــح ،تقســیم زمیــن ،ازدواج ،طــاق ،ختنهســوران،
برداشــت خرمــن ،مســائل دولتــی و  ...حضــور داشــتند و دارنــد و محدودیــت
حضــور ندارنــد .بــرای مقصــری که هــر آن ممکن اســت جانــش را بگیرنــد ،برای
کســی کــه ممکــن اســت مِلکــش از دســتش بــرود ،بــه همســر دلخواهــش نرســد،
مجبــور بــه کــوچ شــود یــا  ،...بهتریــن ،نزدیکتریــن ،ارزانتریــن و مطمئنتریــن
راه ،پنــاه بــردن بــه مصلحــان محلــی بــود .ایــن فرصتــی بــرای نجــات بــود و
امتیــازی بــرای بــزرگان کــه بــا دخالتهایشــان هــم دنیــا و هــم آخــرت خــود را
آبــاد کننــد؛ البتــه کدخــدا و مصلحــی کــه وقــت و مــال خــودش را کریمانــه در
خدمــت مردمــش میگذاشــت ،بایــد از ایــن کرامــت ســودی هــم میبــرد .در
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گذشــته بیشــتر کارهــای کــوچ ،داشــت و برداشــت کشــاورزی ،دامــداری و  ...بــر
عهــدۀ مردمانــی بــود کــه در کنــار مصلحشــان زندگــی بیدغدغهتــری داشــتند.
کدخــدا فرزنــد خــود را بــه ســربازی میفرســتاد تــا فرزنــدان دلبنــد مردمــش
معــاف شــود ،مــردم طایفــه هــم بــا کمــال میــل در کنــار کار خــود ،فعالیتهــای
متــداول منــزل کدخــدا را پیــش میبردنــد .فرزنــدان ذکــور کدخــدا همســرانی از
خانــدان بــزرگ کدخدایــان و مصلحــان داشــتند و دختــران کدخدایــان و بــزرگان
هــم همســر فرزنــدان شایســته و برومنــد میشــدند .امتیــاز دیگــر مصلحــان و
کدخدایــان داشــتن ســیاهچادر ( َدوار )1بزرگتــر از ســایر چادرهــای طایفــه بــود.
خانــۀ کدخــدا بزرگتــر و در منطقــۀ عالــی روســتا بــوده و هســت .تعــداد زیــاد
فرزنــدان پســر ،بــرگ برنــدۀ دیگــر بــزرگان بــود؛ هرچــه اوالد بیشــتر ،اقتــدار
بیشــتر.
کارهــای پشــمچینی ،درو محصــوالت کشــاورزی ،خرمنکوبــی ،برپاکــردن
ســیاهچادر و کــوچ کدخــدای مصلــح بــر عهــدۀ رعیــت بــود .مــرگ یــک کدخــدا
خنــده و

بــا غمبــاری یــک طایفــه و ایــل مســاوی بــود؛ چنانکــه تــا یکســال
شــادی طایفــه تعطیــل بــود.
2
امتیــاز دیگــر مصلــح ،برگــزاری مراســم َچ َمــر بــه هنــگام فــوت او بــود.
داشــتن امکاناتــی چــون تفنــگ ،دوربیــن و  ...در گذشــته از امتیــازات بــزرگان
ایــل بــود .زن یــا زنــان کدخــدا خوشپــوش و خوشقیافــه بودنــد .مصلــح بــا
شــوکت و خــدم و حشــم راهــی مراســم میشــد و میشــود .خوشقامتــی و
شیکپوشــی و مرکــب تنومنــد و آراســته از امتیــازات برجســتۀ بــزرگ یــک قــوم
و طایفــه اســت .خوشمرامــی و خوشبیانــی (برخــورد جــذاب و بیــان شــیوا)
در عظمــت مصلــح و نفــوذ کالمــش تأثیرگــذار بــوده و هســت .داشــتن اطالعــات
و شــناخت از مــردم ،صفتــی اســت کــه فقــط از یــک فــرد بــاذکاوت و دارای
اســتعداد خــدادادی میتــوان انتظــار داشــت و ایــن مهــم از صفــات برجســتۀ
مصلــح یــک منطقــه اســت.
از مصاحبــه بــا مــردم ایــات و طوایــف برداشــت میشــود کــه دو نــوع
کدخــدا یــا مصلــح وجــود داشــت و دارد :اول ،کدخدایــی کــه فقــط بــزرگ
1.Davar

 . 2در مناطــق روســتایی و عشیرهای اســتان ایــامَ ،چ َمــر ،رســم و نــوای غمبــاری اســت کــه در ســوگ بــزرگان
یــک قــوم برگــزار میشــود.
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طایفــۀ خــودش اســت؛ دوم ،کدخدایــی کــه بــه علــت بزرگمنشــی و ســخاوت
و درایتــش فراتــر از طایفــۀ خــود ،در میــان یــک ایــل و حتــی در یــک اســتان
زبانــزد میشــود و مصلــح نــام میگیــرد کــه نمونــۀ آن مرحــوم حــاج طاویلــه
فیضالهــی اســت کــه هــم در اســتان ایــام و هــم در اســتان کرمانشــاه مشــهور و
معــروف بــود و مراســم َچ َمــرش حکایــت از بزرگــی نامحــدودش داشــت.
در گذشــته تحصیــل شــامل مــردم عــادی نبــود و فقــط تعــداد معــدودی
میتوانســتند تحصیــل کننــد و ایــن از امتیــازات بــزرگان قــوم بــود .زمینــی کــه
از تصــرف مقصــر خــارج میشــد ،متــراژ بیشــتر یــا نقطــۀ خــوش آب و هوایــش
را بــه عنــوان مژدگانــی بــه کدخــدا میدادنــد .از امتیــازات دیگــر بــزرگان و
کدخدایــان ،داشــتن دو یــا چنــد همســر بــرای افزایــش اوالد ذکــور و در نهایــت
قــدرت بــود.
زنان مصلح (گیسسپیدها)
اغلــب مصلحــان و بــزرگان ،مــرد بودهانــد؛ امــا گاهــی زنــان بــزرگ و بــزرگزاده
هــم محــل رجــوع مــردم بــوده و در انجــام موضوعاتــی مؤثــر واقــع شــدهاند.
آنهــا مــادران نیکنامــی هســتند کــه دامانشــان محــل پــرورش کدخــدا و فرزنــدان
شایســته بــوده یــا زنانــی هســتند کــه در شایســتگی و بایســتگی هــمرده و همشــأن
همســران مصلحشــان بودهانــد .در امــور مهــم ،مــردان ریــش خــود را و زنــان
بــزرگ گیــس خــود را ضمانــت انجــام کار میکردنــد .زنــان پاب هپــای مــردان در
میــان مــردم ایــل حضــوری پررنــگ داشــته و دارنــد .هرچنــد در گذشــتههای دور
جایــگاه زن تــا حــدودی کمرنــگ بــوده؛ امــا در عصــر معاصــر نقشــی بیبدیــل
داشــته و دارنــد .زن کدخــدا همــراه و همــگام شــوهرش امــور مــردم را بــه
ســرانجام میرســاند .اگــر همســر کدخــدا او را همراهــی نمیکــرد ،کدخــدا
و بــزرگ ایــل ،کاری از پیــش نمیبــرد .عــاوه بــر مهماننــوازی و احتــرام
بــه مراجعیــن ،اظهــار نظرهــای صائــب ایــن زنــان بیشــتر اوقــات مؤثــر واقــع
میشــد .گیسســپیدان بزرگمنــش در نبــود مــردان نامــدار طایفــه ،محــل رجــوع
مــردم بودنــد .بــه خاطــر احترامــی کــه مــردم بــرای بانــوان روســفی ِد کاردان قائــل
بودنــد بــه راحتــی نظــرش را میپذیرفتنــد؛ بــرای نمونــه ،وقتــی بــر ســر انتخــاب
بــزرگ منطقــه یــا ایــل دعــوا بــود ،یــک بانــوی غیــور بــه مــدت دو ســال ،تشــمال
و کدخــدای ایــل بــوده اســت تــا فرزنــدش رشــید و کدخــدا شــود.
دورة بیستم و سوم شمارۀ  74و 75؛ بهار و تابستان 1401

فصلنامۀ علمي

وحید رشیدوش  -حسن یوسفینژاد

147

بحث و نتیجهگیری
مردمــان ایــل در مصاحبــه بیــان داشــتند کــه ریشســفیدان هــر قومــی پیامبــران آن
قــوم بــه حســاب میآینــد .جایــگاه مصلحــان و معتمدیــن از گذشــته تــا کنــون
تغییراتــی اساســی پیــدا کــرده و چنیــن تغییراتــی بــه تبعیــت از بازســاخت جامعــۀ
محلــی و روابــط اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت .مصلحــان در گذشــته حــوزۀ
اثرگــذاری گســتردهتری داشــتند و از آنجایــی کــه حضــور نهادهــا و ادارات دولتی
در منطقــه کمرنــگ بــود ،آنهــا بــر تمامــی ابعــاد زندگــی مــردم نظــارت میکردنــد.
همچنیــن بــه تبعیــت از وســعت دامنــه و عمــق ارتبــاط در جامعــۀ محلــی ،جایگاه
مصلحــان مــورد پذیــرش تمامــی مــردم بــود .از دهــۀ  ۱۹۴۰گســترش تشــکیالت
دولتــی از یــک ســو و تــاش عمــدی بــرای تضعیــف جایــگاه ریشســفیدان
محلــی از ســوی دیگــر ،زمینههــای کاهــش انســجام جامعــۀ محلــی را فراهــم
نمــود .بعــد از انقــاب اســامی تالشهــای ارزنــدهای بــرای احیــای جایــگاه و
نقــش معتمدیــن صــورت گرفــت؛ امــا ایــن تالشهــا کافــی نیســت و تــاش و
برنامهریــزی بیشــتر در ایــن زمینــه ضــروری اســت .امــروزه جایــگاه مصلحــان
و معتمدیــن تفاوتهــای ســاختاری بــا گذشــته دارد .در گذشــته ایــن افــراد
صرف ـ ًا در چارچــوب عــرف و قوانیــن غیررســمی محلــی عمــل میکردنــد؛ امــا
امــروزه ملــزم بــه آگاهــی و پیــروی از قوانیــن رســمی و همســویی بــا قوانیــن
و حقــوق شــهروندی هســتند .در گذشــته مصلحــان و معتمدیــن یــا بــه تنهایــی
بــه مدیریــت امــور و نظــارت بــر زندگــی مــردم میپرداختنــد یــا بــا نهادهــای
دولتــی معــدودی همــکاری داشــتند؛ امــا امــروزه تمامــی ابعــاد زندگــی مــردم در
حیطــۀ وظایــف تشــکیالت و نهادهــای دولتــی اســت و ایــن بــزرگان ،همــکاران
ارزشــمندی بــرای مســئوالن دولتــی ،بهویــژه در زمینــۀ امنیتــی و انتظامــی هســتند.
امــروزه دســتگاه قضائــی و نیروهــای انتظامــی بــا محوریــت هیئتهــای صلــح
و ســازش و همراهــی بــزرگان و مصلحــان منطقــه و حتــی فرامنطقــهای ،نقــش
عمــدهای در کاهــش پروندههــای قضائــی دارنــد .از برنامههــای اصلــی قــوۀ
قضائیــه ،تقویــت جایــگاه مصلحــان و معتمدین اجتماعــی در حل و فصــل دعاوی
اســت .کدخــدا و مصلحــی کــه وقــت و مــال خــود را بــرای مردمــش در طبــق
اخــاص گذاشــته بــود ،بایــد از ایــن حیــث منفعتــی نصیبــش گــردد؛ لــذا امــور
مربــوط بــه وی ،شــامل کــوچ ،داشــت و برداشــت کشــاورزی ،دامــداری و  ...بــر
عهــدۀ مردمانــی بــود کــه در کنــار مصلحشــان زندگــی بیدغدغهتــری داشــتند.
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کارهــای پشــمچینی ،درو محصــوالت کشــاورزی ،خرمنکوبــی ،برپاکــردن
ســیاهچادر و کــوچ کدخــدای مصلــح ،بــر عهــدۀ رعیــت بــود .برگــزاری مراســم
َچ َم��ر بــه هنــگام فــوت ،موقعیــت ویــژۀ اجتماعــی و محــل رجــوع بــودن از
مواهبــی بــود کــه نصیــب معتمــد ،بــزرگ و کدخــدای ایــل شــده اســت .مهمترین
راهبــرد مصلحــان و معتمدیــن ،جایــگاه برتــر اجتماعــی و اقتصــادی آنــان بــرای
نفــوذ و پیشــبرد اهــداف خــود اســت؛ همچنیــن هــوش و درایــت آنــان باعــث
شــده تــا پاســخگوی مراجعــات مردمــی و پذیــرای آنهــا باشــند .مهمتریــن تهدیــد
بــرای معتمــد بــزرگ ایــل ،بــر زمیــن مانــدن حرفــش بــود و اینکــه طــرف مقابــل
دعــوا راضــی نشــود و در مقابــل خواســتۀ او ســر کــج نکنــد .اختیــارات آنــان
تمامناشــدنی اســت ،در هــر کاری یــارای حضــور دارنــد و مانعــی بــر ســر
راهشــان نیســت؛ ولــی گاهــی اوقــات بــرای پیشــبرد صلــح و ایجــاد آرامــش،
هزینــه میکردنــد یــا بــا وعــده و وعیــد ســازش را برقــرار مینمودنــد و ایــن از
مــواردی بــود کــه آبــروی معتمــد را تهدیــد میکــرد.
عــاوه بــر کدخدایــان و بــزرگان موجــه هــر طایفــه و کدخدایــان موروثــی،
پهلوانــان محلــی و بعضــی افراد ورزشــکار و خوشــنام و دسـتودلباز ،تِشــماالن،
معتمــدان ،والیــان ،افــراد باســواد و افــراد مؤمــن و متدینــی کــه شــخصیت معنــوی
دارنــد ،میتواننــد بــه عنــوان مصلــح و معتمــد اجتماعــی بــه ایفــای نقــش
بپردازنــد.
بــا وصــف آنچــه گذشــت ،امــروزه بــه دلیــل هزینههــای سرســامآور وکالــت
و اطالــۀ دادرســی ،در بــدو موضوعــات قضائــی ،ســراغ معتمــد اجتماعــی ایــل
میرونــد تــا زمــان را بــه نفــع خــود رقــم بزننــد و اطالــۀ سرســامآور دادرســی را
حــذف کننــد و در کاهــش هزینههــا منفعــت اقتصــادی را بــه ســود خــود جــاری
و ســاری نمایــد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
	-قرآن کریم.
	-آقامحمــدی ،مهــدی و شــرفی ،حســین ،)1389( ،تحلیلــی بــر پراکندگــی
جغرافیــاي ایــات و عشــایر اســتان همــدان ،تهــران :قومــس.
	-ازکیــا ،مصطفــی و غالمرضــا غفــاری ( ،)1383توســعۀ روســتایی بــا تأکیــد
بــر جامعــۀ روســتایی ایــران ،تهــران :نــی.
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	-امانالهــی بهارونــد ،اســکندر ( ،)1378کوچنشــینی در ایــران ،پژوهشــی
دربــارۀ ایــات و عشــایر ،تهــران :آگاه.
	-پاكنــژاد ،شــهربانو (« ،)1389نقــش طوايــف در پيشــگيري از نــزاع
دســتهجمعي» ،دسترســي در. http://www.artyasuj.ir
	-تقوینســب ،مجتبــی ( ،)۱۳۸۶بررســی عوامــل داخلــی مؤثــر بــر هویــت
قومــی و ملــی در میــان اعراب شهرســتان اهــواز ،پایان نامه کارشناســی ارشــد
جامعهشناســی ،دانشــگاه شــیراز ،بخــش جامعهشناســی و برنامهریــزی.
	-حی��دری مک��ر ،حمی��د ،بشـ�یر امیـ�ری و افسـ�انه سـ�ارانی (« ،)1391نقــش
ریشســفیدان در حــل اختالفــات و انســجام اجتماعــی مناطــق روســتایی
(مطالعــۀ مــوردی :دهســتان مــارگان)» ،همایــش ملــی توســعۀ روســتایی،
رشــت ،دسترســی در .https://civilica.com/doc/270315
	-حیــدری ،محمــد ،نورعلــی اســامپناه و علمــدار لشــگری (« ،)۱۳۸۶عوامــل
مرتبــط بــا مدیریــت انتظامــی نزاعهــای دســتهجمعی مســلحانه در شهرســتان
کهگیلویــه» ،مطالعــات مدیریــت انتظامــی ،ســال دوم ،شــمارۀ چهــارم-489 ،
.۵۰۰
	-دیــگار ،ژان پیــر ( ،)1366فنــون کــوچ نشــینان بختیــاري ،ترجمــۀ اصغــر
کریمــی ،مشــهد :بنیــاد پژوهشهــاي اســامی.
	-ربانــی ،رســول ،محمــد عبــاسزاده و جــواد نظــری (« ،)1388بررســي عوامل
اجتماعــي -فرهنگــي مؤثــر بــر گرايــش بــه نــزاع جمعــي (مطالعــۀ مــوردي:
شهرســتانهاي منتخــب اســتان ايــام)» ،انتظــام اجتماعــی ،ســال اول ،شــمارۀ
سو م .
	-ركنالديــن افتخــاري ،عبدالرضــا ،مهــدی پورطاهــری و ســعیده فرخــی
ســیس (« ،)1392تحليــل عملكــرد شــوراهاي حــل اختــاف در تعالــي
مديريــت توســعۀ روســتايي (مطالعــۀ مــوردي :روســتاهاي شهرســتان
شبســتر)» ،ژئوپليتيــك ،صــص .184-166
	-زال ،محســن (« ،)۱۳۸۹نــزاع ،انسانشناســی درگیریهــای طایفــهای در
یــک روســتا» ،انسانشناســی ،ســال هشــتم ،شــمارۀ دوازده.
	-طهماســبي ،پرويــز ( ،)1375بررســي روشهــاي حــل منازعــات قومــي منجــر
بــه قتــل در بيــن عشــاير ايلتبــار ايــام ،طــرح پژوهشــی ،شــوراي پژوهشــي
ادارة فرهنــگ و ارشــاد اســامي اســتان ايــام.
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لگرایان ۀمصلحانو...
مطالعۀمرد مشناختینقشتسهی 

	-فاضلنیــا ،غریــب ،داود ســیفی قرهیتــاق و راحلــه پودینهپیــر (،)1393
«تحلیــل جغرافیایــی الگوهــا و روشهــای حــل و فصــل دعــاوی در
روســتاهای منطقــۀ سیســتان» ،انتظــام اجتماعــی ،ســال ششــم ،شــمارۀ ،1
صــص .158-125
	-میرفــردی ،اصغــر (« ،)۱۳۹۰تحلیلــی جامعهشــناختی بــر ســیر دگرگونــی در
نقــش معتمدیــن در پیشــگیری و مهــار نزاعهــای دســتهجمعی در ایــران»،
طــرح پژوهشــی ،دفتــر تحقیقــات کاربــردی فرماندهــی انتظامــی کهگیلویــه و
بویراحمــد ،انتشــارات زیتــون ســبز.
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