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چکیده
 ایــات و عشــایر از مهمتریــن ارکان زندگــی اجتماعــی ایــران بــه شــمار می  رونــد. جامعــۀ 
ــی  ــش مهم ــه نق ــت ک ــی اس ــی اجتماع ــکال زندگ ــترده  ترین اش ــی از گس ــران یک ــی ای ایل
ــران نشــان  ــخ ای ــرده اســت. بررســی تاری ــا ک ــران ایف در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ای
ــته   و  ــور داش ــی کش ــجام اجتماع ــده  اي در انس ــش عم ــایر نق ــات و عش ــه ای ــد ک می  ده
ــی و  ــأ ایل ــه منش ــاریه و قاجاری ــان، افش ــان، صفوی ــد غزنوی ــا، مانن ــیاري از حکومت  ه بس
قبیلــه  اي داشــته  اند. آنهــا همچنیــن بــا داشــتن ســهم عمــده  اي از جمعیــت، عاملــی تأثیرگــذار 
در صحنــۀ معــادالت سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادي بوده انــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
بررســي مردم  شــناختی نقــش تســهیل  گرایانۀ مصلحــان و معتمدیــن اجتماعــی ایــل ارکــوازی 
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ایــات اســتان ایــام انجــام شــده اســت. روش تحقیــق ایــن 
ــاي  ــارکتی و مصاحبه  ه ــاهدۀ مش ــات، مش ــردآوری اطاع ــگاری و روش گ ــش  ، قوم ن پژوه
نیمه  ســاختاریافته بــا بــزرگان، مصلحــان و معتمدیــن؛ همچنیــن مطالعــات کتابخانــه  ای بــوده 
ــا توجــه  ــزرگان هــر قــوم و قبیلــه ب اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می  دهــد کــه ب
ــش  ــد نق ــد می توانن ــود دارن ــکونت خ ــل س ــی مح ــای اجتماع ــه در زمینه ه ــی ک ــه دانش ب
مهمــی در حــل اختافــات شهرنشــینان و روســتاییان داشــته باشــند. خون بــس، ازدواج هــای 
ــکام  ــه اح ــراض ب ــتگاران(، اعت ــدد خواس ــت تع ــه عل ــری )ب ــا درگی ــراه ب ــر و هم پردردس
قضائــی، تعییــن نماینــدۀ قــوم جهــت انتخابــات مجلــس و شــورای اســامی شــهر و روســتا، 
ــیاری از  ــع بس ــا رف ــه ت ــوم و قبیل ــختی  های ق ــتمر در س ــور مس ــاوی و حض داوری در دع
ــهیل  گری  ــت تس ــی جه ــدان اجتماع ــان و معتم ــوارد ورود مصلح ــزرگ، از م ــکات ب مش

اســت.
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مقدمه، بیان مسئله و ضرورت پژوهش
 بررسـي  ها نشـان مي  دهنـد کـه از دیربـاز دعـوا و اختـاف در جوامـع بشـري 
وجـود داشـته اسـت و بـراي حـل آنهـا نیـز روش هـا و راه  حل  هایـي موجـود بوده 
کـه در هـر عصـر و زمانـي تغییـر و تکامـل یافتـه اسـت. افزایـش جمعیـت در 
کنـار رشـد شهرنشـیني و مسـائل خـاص آن، تحول سـریع علـوم و فنـون و ورود 
صنایـع و تولیـدات جدیـد، نهضـت خصوصي  سـازي و جهاني شـدن و گسـترش 
بازرگاني  هـاي داخلـي و خارجـي از جملـه عوامـل مهمـي بـوده کـه اختافـات را 
بیشـتر و در عیـن حـال پیچیده  تـر از قبل کرده اسـت؛ پدیده  اي که دامنه و وسـعت 
آن همچنـان رو بـه فزونـي اسـت. با افزایش اختافـات، حل و فصل آنهـا از طریق 
نظـام قضایـي دولتـي، یعنـي از طریـق دادگاه هاي دولتـي و قضات منتخـب دولت، 
گذشـته از اینکـه هزینـۀ زیـادي را بـر دولت  هـا تحمیـل مي کنـد، منجـر بـه تراکم 
کار و انباشته شـدن پرونده  هـا در دادگاه هـا مي شـود. ایـن امـر نیـز بـه دلیـل تبعاتي 
همچـون کنـدي جریـان حل و فصـل اختافات و پاییـن آمدن کیفیت رسـیدگي و 
آرا و درنتیجـه عـدم اجـراي صحیـح و سـریع عدالـت، نارضایتي اصحـاب دعوا را 
بـه دنبـال خواهـد داشـت. خود طرفیـن اختاف نیـز غالباً بـه دلیـل ماهیت خاص 
روابـط و اختافـات، تمایـل چندانـي بـه مراجعـه بـه دادگاه هـاي دولتـي ندارنـد؛ 
چراکـه مي خواهنـد اختـاف خـود را سـریع  تر و حتي المقـدور بـا هزینـۀ کمتـر 
و توسـط اشـخاصي کـه نسـبت بـه موضـوع مـورد اختـاف تخصـص و اشـراف 
دارنـد، بـه طـور محرمانه، خصوصـي و غیرعلنـي حل و فصـل نماینـد )هویوتی1، 
2002: 385(. گاه نیـز روابـط کاري و ارتباطـات آینـدۀ طرفیـن ایجـاب مي کنـد که 
اختافاتـی همچـون: اختافـات بیـن همسـایه  ها، زوجیـن، کارگـر و کارفرمـا و ... 
در یـك محیـط دوسـتانه و تـوأم بـا همـکاري و تفاهـم حـل و فصل شـود؛ چراکه 
حـل چنیـن اختافاتـی در دادگاه هـا بـه روابـط کاري و آتـي طرفیـن لطمـه وارد 
می  سـازد و آنهـا را در حالـت درگیـري و نزاع باقـي مي  گذارد. در ایـن میان یکي از 
شـیوه هاي مهـم غیرقضایـي که پیشـینه ای طوالنـی در حل و فصل اختافـات دارد، 
»میانجي  گـري« اسـت )اسـتیچین2، 1999: 334؛ میسـتیلیس3، 2001: 1368(. لذا بنا 
بـه دالیلـي کـه مهمتریـن آن، تراکـم پرونده هـای موجـود در دادگاه هـاي دولتـي و 
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کنـدي و گرانـي رسـیدگي هاي قضایي اسـت، در کنـار داوري، شـیوه هاي جدیدي 
در نظـام حـل و فصل اختافات داخلي و بین  المللي پدیدار شـده اسـت. مشـخصۀ 
اصلـي ایـن شـیوه  ها، حاکمیـت طرفین بـر جریان رسـیدگي و حل اختاف اسـت؛ 
بـه گونـه  اي کـه در آنهـا رأي الـزام آور صـادر نمي  شـود و اختافـات بـه صـورت 
دوسـتانه و بـا توافـق طرفیـن حل و فصل مي  شـود. میانجي گري شـیوه ای مناسـب 
و مؤثـر جهـت حـل و فصـل اختافـات اسـت کـه ایـن شـیوه و سـایر شـیوه  هاي 
جایگزیـن بـه کاهـش اختافـات در دادگاه ها منجر مي  شـود، بدیـن ترتیب دعاوي 
مطـرح در دادگاه هـا بـا سـرعت بیشـتر و کیفیـت بهتري، رسـیدگي و حـل و فصل 
مي  شـوند. مصلحـان و معتمدیـن اجتماعی یا ریش سـفیدان به صـورت غیرتدافعي 
و بـر مبنـاي توافـق طرفیـن، اختـاف و دعـاوی را حـل و فصـل مي کننـد و روند 
حـل اختـاف و رسـیدگي به آن، مطابق با اراده و خواسـت طرفیـن جریان مي  یابد. 
تجربـه، مهـارت و آشـنایي میانجـي  بـا موضـوع مورد اختـاف و تمایـل طرفین به 
حـل و فصـل دوسـتانۀ اختـاف، مهمتریـن عوامـل موفقیـت شـیوۀ میانجي گـري 
اسـت. شـکل  گیری جامعـۀ مدنی و دموکراسـی نوین تـا آنجا که بـه زندگی مربوط 
می شـود تحقـق خـود را در مجموعـه نهادهایـی می  یابـد کـه بـا توجـه بـه بافـت 
فرهنگـی و اجتماعـی حاکـم بـر جامعـه و کشـور شـکل یافته باشـند و به واسـطۀ 
آنهـا بـه مـردم حق انتخـاب، تصمیم  گیـری، ابتـکار و خاقیـت داده شـود )ازکیا و 

غفـاری، 1383: 163(.
ــۀ مســتقل  ــره3 و 12 طایف ــه2، 151تی ــل1، 80 طایف ــام شــامل 11 ای      اســتان ای
ــل  ــد. ای ــم می کنن ــی تکل ــردی و عرب ــری، ک ــی، ل ــای لک ــه زبان ه ــه ب ــت ک اس
ــن  ــن و پرجمعیت تری ــی، بزرگتری ــل ارکــوازی - بول ــا همــان ای ــزرگ هــزاره ی ب
ایــل کردزبــان در اســتان ایــام اســت کــه بیشــتر مــردم ایــن ایــل در شهرســتان 
ایــام زندگــی می  کننــد. وجــود مشــکات عدیــده، بخصــوص در مــورد تقســیم 

1 . ایــل یــك واحــد سیاســی از جمعیــت عشــایري اســت کــه بــر پایــۀ روابــط ســاختی و کارکــردي میــان طایفه  هــا و 
تیره  هــاي به هم وابســته زیــر نظــر گروهــی از ســران و رهبــران ایــل، ســازمان یافتــه و بــه خــودی خــود مســتعد ایجــاد 
و ســاخت ویــژه  اي از قــدرت شــده اســت کــه مبانــی مــادي آن در زندگی عشــایري و ســازمان اجتماعی قبیلــه  اي نهفته 

اســت )دیــگار، 1366: 148(.
2 . مشــخص ترین و مهمتریــن چارچــوب اجتماعــی عشــایر، طایفــه اســت کــه شــامل جماعتــی اســت کــه غالبــاً بــا 
هــم خویشــاوندي دور و نزدیــك دارنــد و در چندیــن نســل پیــش، نســبی یــا ســببی بــه نیــاي مشــترکی رســیده  اند. 

فــرد عشــایري در بیــان وابســتگی و تعلقــش غالبــاً از طایفــۀ خــود نــام می  بــرد )آقامحمــدي و شــرفی، 1389 :12(.
3 . هــر طایفــه متشــکل از چنــد تیــره اســت و تیــره را در اصطــاح محلــی »هــوز« می  گوینــد. هــر تیــره معمــوالً یــك 

نیــاي مشــترك دارنــد کــه نــام تیــره نیــز برگرفتــه از نــام اوســت )امان  الهــی بهارونــد، 1378: 159(.

مطالعۀمردمشناختینقشتسهیلگرایانۀمصلحانو...
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اراضــی کشــاورزی، کوهســتانی بــودن منطقــه و نبــود راه  هــای دسترســی و عــدم 
ســرمایه  گذاری و ایجــاد اشــتغال در اســتانی کــه 430 کیلومتــر مــرز مشــترك بــا 
کشــور عــراق دارد، باعــث بــه وجــود آمدن مشــکاتی در بیــن مــردم و بخصوص 
ــه در  ــی ک ــاوی مختلف ــت. دع ــده اس ــار ش ــن دی ــان ای ــان و مردم ــن جوان در بی
ــی  ــون و برخ ــط قان ــی توس ــرد، برخ ــورت می  گی ــار ص ــن دی ــان ای ــن مردم بی
دیگــر توســط بــزرگان، مصلحــان و معتمدیــن اجتماعــی حــل و فصــل می شــود. 
اســتفاده از میانجي گــري بــراي طرفیــن اختــاف، مزایــاي زیــادي دارد؛ از جملــه: 
حــل و فصــل ســریع  تر و ارزان  تــر اختــاف، خصوصــي و محرمانــه بــودن جریــان 
رســیدگي و حــل اختــاف، حاکمیــت اصــل ارادۀ طرفیــن و دوســتانه بــودن رونــد 
رســیدگي و حــل اختــاف. فاصلــۀ زیــاد مناطــق روســتایی در حــوزۀ جغرافیایــی 
ایــل ارکــوازی از مرکــز شــهر، پاییــن بــودن ســطح ســواد و آگاهــی روســتاییان 
ــه قوانیــن و امــور قضائــی، هزینه  هــای سرســام آور قضائــی و وکالــت،  نســبت ب
اطالــۀ دادرســی و ماهیــت نســبتاً ســادۀ اکثــر اختافــات روســتایی و لــزوم حــل 
و رفــع ســریع آنهــا، ســبب انجــام ایــن پژوهــش شــده اســت. بــا ایــن وصــف، 
بــه منظــور کاســتن از تراکــم کار دادگاه هــا و حــل و فصــل اختافــات از طریــق 
ــج و شناســایي بیشــتر  ــات مناســبی جهــت تروی میانجي  گــري، الزم اســت اقدام
ایــن شــیوه صــورت گیــرد؛ بنابرایــن الزم اســت کــه در بیــن روش هــاي مختلــف 
حــل و فصــل دعــاوي، روش هــا و شــیوه  های تســهیل  گری دعــاوی و چگونگــی 
ــا الگویــي جهــت تدویــن برنامــۀ صحیــح و  انجــام آنهــا ثبــت و ضبــط شــود ت

متناســب باشــند.
    

سؤاالت تحقیق 
نقـش تسـهیل  گرایانۀ مصلحـان و معتمدیـن اجتماعـی ایـل ارکـوازی در حـل . 1

دعـاوی چگونه اسـت؟
مصلحان اجتماعی در حل دعاوی چه اختیارات و محدودیت هایی دارند؟. 2
مهمترین راهبردهای مصلحان و معتمدین اجتماعی در حل دعاوی کدامند؟. 3
ــن . 4 ــدات( مصلحــان و معتمدی پیش  ران  هــا )فرصت  هــا( و پس  ران  هــای )تهدی

اجتماعــی در حــل دعــاوی کدامند؟
نحوۀ انتخاب مصلحان اجتماعی چگونه است؟. 5
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جامعۀ مورد مطالعه
ایل ارکوازی

 ایــل بــزرگ هــزاره )ایــل ارکــوازی - بولــی( بزرگتریــن و پرجمعیت تریــن ایــل 
کــرد زبــان اســتان ایام اســت کــه اکثر مــردم این ایــل در شهرســتان ایــام زندگی 
می  کننــد و بــه گویش  هــای کــردی مَِهکــی و َکلُهــری، کــه از گویش  هــای کــردی 
ــیعۀ  ــلمان و ش ــل مس ــن ای ــراد ای ــام اف ــد. تم ــت می  کنن ــتند، صحب ــی هس جنوب
ــمی  ــات رس ــل اطاع ــن ای ــق ای ــت دقی ــداد جمعی ــتند. از تع ــی عشــری هس اثن
منتشــر نشــده اســت؛ امــا گمــان مــی  رود بــه عنــوان پرجمعیت تریــن ایــل ُکــرد 
در اســتان ایــام، جمعیتــی بالــغ بــر 70 هــزار نفــر )بــا احتســاب کل ارکــوازی و 
بولــی( داشــته باشــد. ارکوازی  هــا 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 می  باشــد، در ایــران 
و عــراق بالــغ بر150هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. تمرکــز ایــل ارکــوازی 
در اســتان ایــام، اســام آباد )از توابــع کرمانشــاه(، خانقیــن و مندلــی عــراق اســت 
ــده  ــکیل ش ــددی تش ــای متع ــد و از تیره  ه ــوار می  باش ــتان چ ــز آن شهرس و مرک
ــی  ــد از بول ــزاره بع ــل ه ــای ای ــن تیره  ه ــی از بزرگتری ــی«1 یک ــرۀ »ب ــت. تی اس
می  باشــد کــه در حــدود 17 هــزار نفــر جمعیــت دارد. مــردم ایــل هــزاره بیشــتر 
ــر هــوره2  ــی نظی ــد و در آوازهــای محل ــداری و کشــاورزی اشــتغال دارن ــه دام ب
صاحــب ســبك هســتند و ســبك آنهــا بــه ارکوازی ِچــر3 مشــهور اســت. برخــی 
معتقدنــد ایــل ارکــوازی از نظــر اصالــت، کــرد ترکیــه و کرمانــج هســتند کــه از 
محــدودۀ جنــوب شــرقی ترکیــه )وان( و دیــار بَکــر بــه ایــام مهاجــرت کرده  انــد 
ــوازی و  ــل ارک ــن ای ــال و ... بی ــوازِم، مِن ــر: ُخ ــی از واژگان نظی ــرد برخ و کارب
ــتان  ــاد لرس ــه در نورآب ــا ک ــته ای از ارکوازی  ه ــت. دس ــترك اس ــا مش کرمانجی ه
بــه زبــان لکــی صحبــت می کننــد و بــه چواری  هــا معروفنــد نیــز از همیــن ایــل 
ــارز مردمــان ایــل هــزاره  ــد. از مشــخصۀ ب هســتند کــه در گذشــته کــوچ کرده  ان
ــن  ــان ای ــرد. مردم ــاره ک ــیار اش ــوازی بس ــی و مهمان ن ــه صلح طلب ــوان ب می ت
دیــار، اهــل هنــر، شــعر و عرفــان هســتند و در آیین هــا و جشــن  های باســتانی و 

1. Bey
2. Houreh
3. Arkavazi Cher
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ســنتی بــه پایکوبــی و رقص هــای خــاص محلــی می  پردازنــد. از مشــاهیر بــزرگ 
ایــن ایــل می تــوان بــه مرحــوم غامرضاخــان ارکــوازی )برجســته ترین شــاعر و 
عــارف ایامــی و صاحــب مناجات نامــه( و شــاکه بولــی )دومیــن شــاعر بــزرگ 
ایامــی( اشــاره کــرد کــه نــام آنهــا در تمــام مناطــق کردنشــین آشناســت. از جمله 
ــی،  ــی حاج ــان حاج ــه مرحوم ــوان ب ــوازی می ت ــل ارک ــان ای ــزرگان و مصلح ب

حاجــی تاویلــه فیض الهــی و حــاج حســین کاردوســت اشــاره کــرد.

طوایف و تیره های مختلف ارکوازی
تیرهطایفه

چهوارمهثِشوهنی
بههمهن ئابادوسثتانئابادقوره ِشوه نی
پارده،تاقهتاأ،برجهلیکارهِشوهنی

تهنگحهمام،ؤاه سفطد،بان سهرو،چگا،چهمِساردمیر
بان زطارهتباوهسیه
ئه نارگ،گوثه جار،گوثزارقهطتألی
چه م ژیهموومهط
گردهث،پهثک،الشکن،ئاوه زاگردهث
ئاواره،چگاکهبوود،بان ئه مرأ،پهثکانه،ملهسیهبهی
بانوطزهمیهسم
حاجیوهتطارباوه

موورتموورت
گوثزارحه دادئاسنگهر

بزرگان طوایف ارکوازی و بولی
از بــزرگان طوایــف ارکــوازی و بولــی می تــوان بــه صیدعلــی فیض  الهــی، 
ــی  ــدا مصطف ــنجاوی و کدخ ــی س ــی، قیطول ــد صیدعل ــی فرزن ــه فیض  اله طاویل
ناصــری از طایفــۀ گــردل، کدخــدا حســین حقــی، مرحــوم رضاعلــی یوســفی از 
طایفــۀ قریشــوندی، کدخــدا حســین کاردوســت، کریــم منصــوری، مرحــوم الهــی 
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ــان  ــۀ ملگشــونی، مرحــوم کدخــدا عزیزخ ــی ملگشــونی از طایف ــتمی، وجان رس
ــگ هاشــمی از  ــدش فتاح خــان و حیدرخــان، مرحــوم رئیس ب ــری و دو فرزن باپی
ــو  ــی و پســرش ســهراب خان، هــوز یاق روســتای مــورت، مرحــوم قاســم یعقوب
ــر،  ــۀ می ــری از طایف ــم مظف ــرش ابراهی ــی و پس ــی حاج ــم، حج ــۀ میه  س از طایف
ــاج  ــفی نژاد و ح ــاداهلل یوس ــوه  اش عب ــان و ن ــرش همت خ ــتم و پس ــدا رس کدخ
یدالــه یوســفی از طایفــۀ عبدرحمــان، مرحــوم آقامحمد و ســلطان از ســلطان آباد و 
از بــزرگان خوشــنام قیطولــی انــارگ، مرحــوم قیطولــی مــرادی و مرادخــان مرادی 
ــی، کینــی شــیرالی، مرحــوم کدخــدا میمگــه و پســرش  ــزرگان طایفــۀ قیطول از ب
ــان  ــی عبداهلل خ ــر قیطول ــال حاض ــزرگان ح ــگ، از ب ــوه  اش نظرب ــگ و ن عیدی ب
امیــدی )اســدی( از طایفــۀ انــارگ و حاجــی حســین زاده از طایفــۀ ششــوند اشــاره 

کــرد. 
     درحــال حاضــر، حاجــی ابراهیــم مظفــری بــه عنــوان بــزرگ منطقــۀ چــوار و 
ــات و درگیری  هــا و مراســمات  ــوان مصلــح در بیشــتر اتفاق ــه عن ــی اســتان ب حت
حضــوری پررنــگ دارنــد و تعــداد کارهایــی کــه بــا حضــور ایشــان ختــم بــه خیر 
ــی  ــوز هــم بزرگان ــل ذکــر اســت کــه هن ــی نیســت. قاب ــاور کردن شــده اســت ب
ــگیری از  ــت پیش ــه جه ــه ب ــتند ک ــر هس ــای دیگ ــف و تیره  ه ــنام در طوای خوش

اطالــۀ کام فقــط بــه ذکــر نــام تعــدادی از آنهــا بســنده شــد.

ادبیات تحقیق
پیشینۀ تحقیق

ــا  ــي الگوه ــل جغرافیای ــه تحلی ــا و همــکاران در ســال )1393( ب ــب فاضل نی غری
ــد.  و روش هــاي حــل و فصــل دعــاوي در روســتاهاي منطقــۀ سیســتان پرداختن
ــدگاه روســتاییان،  ــق دی ــر طب ــه ب ــت از آن دارد ک ــان حکای ــق آن یافته  هــاي تحقی
روش هــاي حــل و فصــل دعــاوي برون دادگاهــي، کارآمدتــر از روش هــاي 

ــي اســت.  درون دادگاه
ــرد  ــل عملک ــه تحلی ــال )1392( ب ــکاران در س ــاري و هم ــن افتخ      رکن الدی
ــي مدیریــت توســعۀ روســتایي در روســتاهاي  شــوراهاي حــل اختــاف در تعال
ــل  ــراي تحلی ــوب ب ــي خ ــاي حکمروای ــد و مؤلفه  ه ــتر پرداختن ــتان شبس شهرس
ــه ایــن نتیجــه رســیده  اند  عملکــرد شــوراي حــل اختــاف را تعییــن کردنــد و ب
کــه شــوراي حــل اختــاف تــا حــدودي توانســته مدیریــت توســعۀ روســتایي را 

تعالــي بخشــد.
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حیــدری مکــر و همــکاران )1391( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »نقــش 
ریش ســفیدان در حــل اختافــات و انســجام اجتماعــی مناطــق روســتایی )مطالعــۀ 
مــوردی: دهســتان مــارگان(« بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مــردم بــه ســنن 
و ارزش هــای گذشــتۀ خــود پایبنــد هســتند و در مدیریــت امــور جامعــۀ خــود، 
اعتمــاد باالیــی نســبت به ریش ســفیدان دارند؛ همچنیــن نشــان دادنــد کــه 
روســتایی محدودۀ  انســجام مناطق  اختافــات و  نقش ریش ســفیدان در حل 

ــرار دارد. ــی ق ــورد مطالعــه در ســطح باالی م
    پاك  نــژاد )1389( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »نقــش طوایــف در پیشــگیري 
ــدم  ــا، ع ــه تعصــب بیج ــزارش داده اســت ک ــام« گ ــته جمعي در ای ــزاع دس از ن
ــود توســعۀ اجتماعــي، قومیت  هــا و تعامــات  ــه مســائل اعتقــادي، نب ــدي ب پایبن
نزدیکــي کــه افــراد ســاکن در روســتاها و مناطــق محــروم بــا هــم دارنــد، در نــزاع 

بیــن طوایــف مؤثرنــد.
    ربانــی و همــکاران )1388( در پژوهشــی بــا عنــوان بررســي »عوامــل اجتماعي- 
فرهنگــي مؤثــر بــر گرایــش بــه نــزاع جمعــي )مطالعــۀ مــوردي: شهرســتان  هاي 
ــي در  ــزان قوم گرای ــه می ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــام(« ب ــتان ای ــب اس منتخ
ارتبــاط بــا میــزان گرایــش بــه نــزاع اســت. از آنجایــي کــه ســاختار جامعــۀ مــورد 
ــت  ــراد هوی ــم اف ــوز ه ــد و هن ــف مي باش ــاي مختل ــکل از ایل  ه ــه متش مطالع
خــود را بــر اســاس همــان قــوم یــا گروهــي کــه بــه آن تعلــق دارنــد مي  شناســند، 
مســئلۀ قوم گرایــي عــاوه بــر مزایایــي کــه دارد، داراي آســیب  هاي خــاص خــود 
ــي  ــي افراط ــتن قوم گرای ــي و داش ــت قوم ــه هوی ــاد ب ــه زی ــد. توج ــم مي باش ه
نتایــج نامطلوبــي در بــر دارد؛ لــذا ماحظــه مي  شــود افــرادي کــه بیشــتر قوم گــرا 

هســتند، گرایــش بیشــتري نیــز بــه نــزاع دارنــد.
    حیــدری و همــکاران )1386( در تحقیــق خــود بــا عنــوان »»عوامــل مرتبــط بــا 
ــه«،  ــتان کهگیلوی ــلحانه در شهرس ــته جمعی مس ــای دس ــی نزاع  ه ــت انتظام مدیری
ــا  ــط ب ــل مرتب ــن عوام ــی از مهمتری ــف را یک ــفید طوای ــد و ریش س ــراد معتم اف
نزاع  هــای دســته جمعی دانســته و بــه بررســی تأثیــر پنــج متغیــر مســتقِل توانمنــدی 
و ســرعت عمــل پلیــس، آگاهــی و معلومــات مــردم، خلع ســاح عمومــی، احکام 
صــادرۀ قضائــی و افــراد معتمــد و ذی  نفــوذ طوایــف بــر روی مدیریــت انتظامــی 

ــد. نزاع هــای جمعــی مســلحانه در منطقــۀ مــورد مطالعــه پرداخته ان
   طهماســبي )1375( در پژوهشــي بــا عنــوان »بررســي روش هــاي حــل منازعــات 
قومــي منجــر بــه قتــل در بیــن عشــایر ایــل تبــار ایــام« بــه ایــن نتیجــه رســیده 
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ــد  ــان مي  ده ــه نش ــورد مطالع ــۀ م ــي جامع ــي اجتماع ــینۀ زندگ ــه پیش ــت ک اس
ــا وجــود اعتقــادات مذهبــي و تبعیــت از قوانیــن حقوقــي در مراجــع قضائــي،  ب
ــت  ــده از باف ــبات باقیمان ــه مناس ــه ب ــا توج ــتان ب ــردم اس ــي از م ــواره گروه هم
ــي  ــرف و ســنت هاي قوم ــر ع ــات خــود را تحــت تأثی ــتان، منازع عشــیره  اي اس

ــد.  ــل می کنن ــل و فص ح
    در پژوهش  هــای مذکــور بــا اســتفاده از روش هــای کیفــی بــه کلیــات پرداختــه 
شــده اســت و در ایــن پژوهــش بــه صــورت خــاص، بــه ذکــر اهــم مــوارد حــل 
ــناختی  ــاس روش مردم  ش ــر اس ــی ب ــن اجتماع ــاوی توســط معتمدی و فصــل دع
ــن  ــزرگان و معتمدی ــای مصلحــان و ب ــن راهبرده ــه مهمتری ــردد و ب اشــاره می گ
اجتماعــی در چگونگــی ورود بــه دعــاوی و نقــش تســهیل  گرایانۀ آنــان پرداختــه 

می شــود.

سازه  های مفهومی تحقیق
 منظــور از نــزاع، درگیری  هــای جمعــی و دعواهــای محلــی اســت کــه بــه عنــوان 
ــای  ــوام و گروه  ه ــا، اق ــف، فامیل  ه ــن طوای ــی بی ــب جمع ــار نامناس ــی رفت نوع
در  دســت جمعی  نزاع  هــای   .)52  :1389 )زال،  می  گیــرد  صــورت  مختلــف 
ــی  ــه ای مبتن ــنتی و قبیل ــط س ــاخت و رواب ــه س ــد ک ــتر رخ می ده ــی بیش جوامع
ــدری و  ــد )حی ــت دارن ــلطه جویانه و عصبی ــای س ــداری و گرایش  ه ــر زورم ب
ــا ایــن وجــود، وســاطت بزرگترهــا و مراســم ختــم و  همــکاران، 1386: 491(؛ ب
وصلــت در دوران پــس از درگیــری یــا دوره  ای کــه درگیــری کهنــه شــده اســت، 
نقــش اولیــه را در کاهــش و توقــف نزاع  هــا دارد )زال، 1389: 52-54(. از 
ــن،  ــی، معتمدی ــای جمع ــف درگیری  ه ــش و توق ــای کاه ــل و نیروه ــان عوام می
ریش ســفیدان و بزرگترهــا نقــش راهبــردی و اساســی  تری دارنــد. چنیــن نقشــی 
ــی در آن رخ  ــوالت اساس ــر تح ــای اخی ــا در دهه  ه ــی دارد؛ ام ــابقه  ای طوالن س
ــی،  ــای جمع ــت نزاع  ه ــن در مدیری ــش معتمدی ــۀ نق داده اســت. تحــول در زمین
ــن  ــل تبیی ــه قاب ــت کان جامع ــن مراحــل تحــول در مدیری ــا مهمتری متناســب ب
ــت-  ــکیل دول ــش از تش ــور1 )1996(، در دوران پی ــته  بندی م ــق دس ــت. طب اس
ــا  ــوده اســت. ب ــویه ب ــزی دو س ــت مرک ــی و دول ــای محل ــاط نهاده ــت، ارتب مل

1. Moore

مطالعۀمردمشناختینقشتسهیلگرایانۀمصلحانو...
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ایــن شــرایط، ســازماندهی نهادهــای محلــی )کدخدایــان، ریش ســفیدان و اصناف( 
ــروزی آن  ــای ام ــه معن ــدرت سیاســی ب ــودن ســاختار ق ــز ب نشــان دهندۀ نامتمرک
بــوده اســت؛ در نتیجــه جامعــه  ای همگــون بــا روابــط محلــی، نظــارت درونــی و 
ســاز و کارهــای ســاده شــکل گرفتــه بــود کــه مدیریــت اختافــات و نزاع  هــا را 

ــود. ــی می  نم ــی و محل ــرایط عرف ــه ش ــته ب وابس
    در مرحلــۀ اســتقرار دولــت - ملــت، ابزارهــای اجبارگونــه حاکم بــود و فرهنگ 
مدنــی و شــهروندی نهادینــه نشــده بــود؛ بــه عبارتــی، شــرایط دوگانــۀ ســاختار 
ــوی اول  ــت پهل ــۀ آن دول ــه نمون ــنتی ک ــی س ــۀ اجتماع ــدرن و بدن ــی م حاکمیت
ــران در  ــل ای ــوده، مشــخصه ایــن دوره اســت. قــدرت رؤســای طوایــف و قبای ب
ایــن دوره بــه چنــد عامــل بســتگی داشــت: وظیفــۀ هماهنــگ ســاختن، جابجایــی 
چادرنشــینان و داوری در مناقشــات شــبانان، ایفــای نقــش میانجی  گــری بــا جامعــۀ 
ــی  ــات هــم مجال ــان دیگــر، مدیریــت اختاف ــه بی ــران و حکومــت مرکــزی؛ ب ای
بــرای مطــرح شــدن رؤســای طوایــف و ایــات نــزد مــردم مناطــق عشــایری و 
حتــی روســتایی؛ همچنیــن نــزد نهادهــای حکومــت مرکــزی بــود و ایــن رؤســا 
ــت  ــده  ای در مدیری ــش تعیین کنن ــی، نق ــن محل ــان و معتمدی ــوان حاکم ــه عن ب
ــه پایان بخشــی و  ــوارد ب ــب م ــت در اغل ــن مدیری ــی داشــتند. ای ــات محل اختاف
ــات  ــته بندی  ها و مناقش ــداوم دس ــدید و ت ــه تش ــوارد ب ــی م ــه و در برخ مصالح

ــد. ــر می ش ــی منج محل
ــنت  ــی از س ــا آموزه  های ــن ب ــت نوی ــدرن )حاکمی ــنتی نیمه م ــۀ نیمه س      مرحل
و مدرنیتــه( بــه چندیــن زیــردوره تقســیم می شــود: در دوره  هــای نخســت و دوم 
ــل  ــد قاب ــا ح ــی ت ــران محل ــن و کانت ــا 1342(، ماکی ــه )از 1320 ت ــن مرحل ای
ــه تدریــج  ــد. ب توجهــی نفــوذ خــود را در اجتماعــات محلــی حفــظ کــرده بودن
ایــن قــدرت محلــی جــای خــود را بــه نهادهــای نویــن داد. »عمده  تریــن پیامــد 
ــن  ــود را جایگزی ــی خ ــدرت سیاس ــت، ق ــه دول ــود ک ــی آن ب ــات ارض اصاح
قــدرت زمیــن  داران در روســتاها کــرد. ســپاه بهداشــت، ســپاه دانــش، ســپاه ترویج 
و آبادانــی و ســازمان دولتــی نهادهــای روســتایی )تعاونی  هــا، خانه  هــای انصــاف 
و ...(، کنتــرل قیمت  هــا و قــدرت اجبارکننــدۀ ژاندارمــری نیــز هریــك بــه نوعــی 
ــۀ  ــد«. مرحل ــم نمودن ــتاها را تحکی ــزی در روس ــت مرک ــدرت دول ــای ق پایه  ه
ســوم، مرحلــۀ نهادینــه شــدن فرهنــگ مدنــی و شــهروندی اســت. بــا وجــودی 
کــه در ایــن دورۀ زمانــی، در کان  شــهرها وضعیــت مدنــی و شــهروندی بهبــود 
یافتــه اســت، در اجتماعــات محلــی بســیاری از ویژگی هــای ســنتی همچنــان در 
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ــوز  ــور، هن ــته بندی م ــه دس ــا ب ــد. بن ــش دارن ــی نق ــبات اجتماع ــا و مناس رفتاره
هیــچ نشــانه ای از میانجی  هــای مســتقل وجــود نــدارد و مدیریــت ســنتی نیــز در 
شــرایط کنونــی بــه دالیلــی، نفــوذ پیشــین خــود را در مدیریــت نزاع  هــا کاهــش 

داده اســت.
ــی، کارکــرد  ــا ورود ســاختار مــدرن توســط نهادهــای حکومت      در دورۀ دوم ب
انســجام اجتماعــی، به ویــژه در مناطــق شــهری تــا حــدی توســط نهادهــای مــدرن 
پیگیــری شــد و ایــن نهادهــا بــه تدریــج نقــش نظارتــی و کنترلــی و ریش ســفیدان 
و نهادهــای ســنتی را بــر عهــده گرفتنــد. تأســیس دادگســتری در دورۀ رضاشــاه 
بــه تدریــج نقــش معتمدیــن و روحانیــون را در حــل و فصــل اختافــات مــردم 
کمرنــگ کــرد؛ بــا ایــن وجــود، مناطــق عشــایری و روســتایی و مناطــق شــهری 
بــه ســمت نهاد  هــای نویــن نگرویدنــد و دوگانگــی در ســطح توســعه و دگرگونــی 
در مناطــق شــهری و روســتایی، در زمینــۀ نــوع مدیریــت محلــی، به ویــژه مدیریت 
ــار  ــا کن ــاب و ب ــس از انق ــد. در دورۀ پ ــود را نمایان ــز خ ــی نی ــات محل اختاف
رفتــن کدخدایــان، ســاختار مدیریــت محلــی مناطــق روســتایی و عشــایری دچــار 
ــن  ــی و شــوراهای اســامی، جایگزی ــای انقاب ــی اساســی شــد و نهاده دگرگون
مناســبات پیــش از انقــاب شــدند. مجموعــه عواملــی  مدیریــت ریش ســفیدان در 
ــوذ  ــادی از نف ــا حــد زی ــرد و ت ــی ک ــی را دســت  خوش دگرگون ــای جمع نظام ه
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــی کاســته شــد ک ــت نظام هــای محل ــا در مدیری آنه
تفکیــك ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی، جایگزینــی نهادهــای مــدرن بــه جــای 
ــای  ــول در نظام ه ــات، تح ــطح تحصی ــش س ــنتی، افزای ــی و س ــای محل نهاده
ــترش  ــهری، گس ــق ش ــه مناط ــرت ب ــی و مهاج ــی مکان ــرداری، برون گرای بهره ب
ــه  ــرد. البت ــاره ک ــنتی اش ــربندی س ــام قش ــی و تحــول در نظ ــای ارتباط فناوری  ه

ایــن تحــول در همــۀ مناطــق کشــور یکســان نبــوده اســت )میرفــردی، 1390: 19-16(.

مدیریت محلی، اجتماع محلی و میانجی  گری ریش سفیدان
جوامــع انســانی تحوالتــی را از بافــت ســنتی بــه بافــت نــو پذیرفته  انــد. 
ــه  ــی، ب ــم جامعه شناس ــکل گیری عل ــش از ش ــا پی ــی قرن ه ــمندان اجتماع اندیش
ــان جامعه شناســان کاســیك، آگوســت  ــد. در می تبییــن ایــن تحــوالت پرداخته  ان
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ــات و  ــور مطالع ــوالت را مح ــن تح ــد4 ای ــس3 و ردفیل ــم2، تونی ــت1، دورکی کن
ــا،  ــن دیدگاه  ه ــۀ ای ــترك هم ــی مش ــاخته  اند. ویژگ ــود س ــای خ نظریه  پردازی  ه
ــیمای  ــنتی و س ــیمای س ــت: س ــانی اس ــع انس ــه از جوام ــیمای دوگان ــۀ س ارائ
ــده دار  ــی عه ــی و دولت ــت محل ــی، مدیری ــۀ ایران ــنتی جامع ــت س ــدرن. در باف م
ــی و  ــی محل ــوان کانون ــه عن ــز ب ــن نی ــوده اســت. معتمدی ــردم ب ــور زندگــی م ام
ــد.  ــن بوده ان ــت نقش آفری ــای حکوم ــردم و نهاده ــان م ــد می ــمی در پیون غیررس
ــازوکارهای  ــت س ــه رخ داده اس ــاختار کان جامع ــه در س ــی  هایی ک ــا دگردیس ب
ــردی، 1390: 12-11(. ــی شــده اند )میرف ــز دســتخوش دگرگون ــت نی نظــارت و مدیری
ــم و  ــا ه ــردم ب ــاط م ــوع ارتب ــب ن ــر حس ــع ب ــس، جوام ــۀ تونی ــق نظری     طب
ــی-  ــۀ قوم ــه دو دســتۀ گماینشــافت5 )جامع ــا مســئولین ب ــردم ب ــاط م ــوع ارتب ن
ــهری  ــرا و ش ــۀ فرد  گ ــافت6 )جامع ــی( و گزلش ــی مکانیک ــا یکپارچگ ــه ای ب طایف
ــان  ــع هم ــا یکپارچگــی ارگانیکــی( تقســیم بندی شــده  اند. گماینشــافت در واق ب
اجتمــاع محلــی اســت. ایــن جامعــه بــه عنــوان یــك جامعــۀ آرمانــی، سرشــار از 
ــه  ــز ب ــد نی ــده اســت. . ردفیل ــی می ش ــا تلق ــح و صف ــی و صل ــدس، هماهنگ تق
شــکل مشــابهی جوامــع را بــه دو دســته جامعــۀ قومــی و جامعــۀ شــهری تقســیم 
کــرد کــه ایــن دو جامعــه از ویژگی هایــی هماننــد گماینشــافت و گزلشــافت در 

ــب، 1386: 15(. ــد )تقوی نس ــس برخوردارن ــدگاه تونی دی
    در اجتمــاع محلــی و جامعــۀ گماینشــافتی، برخوردهــا عمدتــاً رودررو صــورت 
ــور و  ــت ام ــرای حــل و مدیری ــز ب ــی و رســمی نی ــای عرف ــرد و قرارداده می گی
مســائل وجــود دارد. یکــی از بهتریــن راهبردهــا در زمینــۀ حــل مســائل در چنیــن 
جوامعــی »میانجی  گــری« اســت. دیدگاه  هــای نظــری پیرامــون »میانجی  گــری« بــر 
کارآمــدی ایــن ســازوکار غیررســمی در زمینۀ نظــارت اجتماعــی در اجتماع محلی 
تأکیــد دارد. مــور دیــدگاه خــود را تحــت عنــوان »میانجی  گــری: راهبــردی عملــی 
بــرای حــل تضــاد و درگیــری« مطــرح کــرده اســت. وی معتقــد اســت میانجــی 
ــد.  ــاش می کن ــن مناقشــه ت ــدن طرفی ــار آم ــرای کن ــه ب طــرف ســومی اســت ک

1. Auguste Comte
2. Durkheim
3. Tonnies 
4. Redfield
5. Gemeinschaft
6. Gesellschaft
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میانجی  هــا شــامِل میانجی  هــای شــبکۀ اجتماعــی، میانجی  هــای مشــروع دولتــی و 
ــراد  ــای شــبکه های اجتماعــی، همــان اف ــای مســتقل هســتند. میانجی  ه میانجی  ه
مــورد احتــرام اجتماعــی هســتند کــه بــا طرفیــن درگیــری رابطــه دارنــد؛ اگرچــه 
آنهــا از نظــر جهت  گیــری، خنثــی نیســتند؛ امــا بــه عنــوان افــرادی منصــف مــّد 
نظــر هســتند. ایــن دســته میانجی  هــا عمومــاً از طریــق روابــط اجتماعــی پایــدار و 

بلندمــدت بــا اجتمــاع محلــی شــناخته می شــوند.
ــی  ــره و چانه  زن ــت مذاک ــق در حال ــه تواف ــان دســتیابی ب ــا زم ــا معمــوالً ت     آنه
ــا طرفیــن نــزاع هســتند. میانجی  هــای قانونــی، افــرادی هســتند کــه بــه خاطــر  ب
ــزاع اعمــال قــدرت کننــد. میانجی  هــای  موقعیــت خــود می تواننــد بــر طرفیــن ن
مســتقل نیــز بــه خاطــر ویژگــی بی  طرفانــه بودنشــان نســبت بــه طرفیــن تعریــف 

ــور، 1996: 56(. ــوند )م می ش
ــه  ــن ب ــش معتمدی ــم1، نق ــا پست مدرنیس ــنت ت ــوالت س ــت از تح ــه تبعی     ب
عنــوان میانجــی نیــز تغییراتــی یافتــه اســت. در مدرنیســم هرچــه رنــگ و بــوی 
مــدرن داشــته باشــد، پســندیده و هرچــه جنبــۀ ســنت بــه خــود بگیــرد بــی ارزش 
ــه نظــم واحــد، قوانیــن  ــه معتقــد ب ــده شــود. مدرنیت ــه دور افکن ــد ب اســت و بای
واحــد و الگوهــای واحــد اســت. طبــق دیــدگاه نوگرایــی، سیاســت و حکومــت 
ــود دارد و  ــت وج ــك ابرروای ــه ی ــه  ای ک ــد؛ به  گون ــی می  باش ــری تك روایت ام
نمی تــوان بــرای آن روایت  هــای مختلــف را پذیرفــت؛ بــه عبارتــی دیگــر، 
حکومــت و سیاســت بــه یــك مســیر واحــد ختــم می شــود و تنهــا یــك روایــت 
ــط بیــن مــردم و  ــۀ رواب ــه وجــود دارد کــه صحیــح اســت. در زمین ــن زمین در ای

ــی، مدرنیســم معتقــد اســت کــه: مســئوالن حکومت
ــت و . 1 ــم، امنی ــنتی نظ ــیوه  های س ــای ش ــد ج ــك بای ــای بروکراتی حکومت  ه

حکومــت بــر مــردم را بگیــرد.
فــرد و فردگرایــی بایــد جــای جمع گرایــی را بگیــرد و مفهــوم آزادی فــردی . 2

بســط یابــد.
در حالــی کــه پســت مــدرن معتقــد اســت کــه در زمینه هایــی ماننــد سیاســت و 
حکومــت مســیر واحــدی بــه نــام سیاســت و حکومــت وجــود نــدارد و می تــوان 
بــودن سیاســت  روایت هــای مختلــف را پذیرفــت. پذیــرش چندروایتــی 

1. post modernism

مطالعۀمردمشناختینقشتسهیلگرایانۀمصلحانو...



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

137

ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای ــا ح ــدرن ت ــت م ــای پس ــوی دیدگاه  ه ــت از س و حکوم
ــت.  ــده اس ــی وارد ش ــمت بی  نظام ــه س ــت ب ــر حرک ــی ب ــر آن مبن ــی ب نقدهای
مدرنیتــه بــه دنبــال حــذف برخــی از روایت  هــای حکومتــی و یك شــکل، واحــد 
و یکــی کــردن سیاســت، علــم، حکومــت و ... اســت؛ در واقــع گفتمــان مدرنیتــه 
ــت  ــوع امنی ــق در موض ــم دادن مطل ــازماندهی و نظ ــگاری، س ــر مطلق ن ــی ب مبتن
ــای  ــیوه  ها و ابزاره ــتفاده از ش ــر اس ــم ب ــت مدرنیس ــه پس ــی ک ــت؛ در حال اس
مختلــف در تأمیــن امنیــت تأکیــد دارد؛ لــذا بــر اســاس مبانــی مذکــور و از منظــر 
ــیمای  ــنتی و س ــیمای س ــای س ــا و دیدگاه  ه ــاس مؤلفه  ه ــر اس ــناختی ب مردم  ش
ــاد  ــس، ابع ــافت تونی ــافت و گزلش ــت و گماینش ــم و آگوســت کن ــدرن دورکی م

مختلــف موضــوع و اهــداف پژوهــش بررســی شــد.

روش تحقیق
پژوهــش حاضــر، از نــوع پژوهش  هــاي کیفــي و داده  هــا بــر اســاس روش تحقیــق 
مطالعــۀ مردم  نــگاری اســت. روش گــردآوری اطاعــات نیــز میدانــی و از طریــق 
مصاحبه  هــاي نیمه  ســاختاریافته )بــا بــزرگان، مصلحــان و معتمدیــن( و مطالعــات 
ــن  ــه در ای ــوده اســت ک ــی ب ــات و مقاالت ــۀ تحقیق ــن مطالع ــه  ای؛ همچنی کتابخان

خصــوص نوشــته شــده اند.  

یافته  هاي 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:  

ــوا َفَأْصلُِحــوا بَیْنَُهَمــا« )حجــرات/9(؛ ترجمــه:  ــَن اقْتَتَُل ــاِن مِــَن الُْمْؤمِنِی »َو إِن َطائَِفتَ
»اگــر دو گــروه از مؤمنــان بــا یکدیگــر بــه جنــگ پرداختنــد میــان آنهــا صلــح و 
ســازش برقــرار نماییــد«. خداونــد در آیــۀ 1 ســورۀ انفــال پــس از ســفارش بــه 

ــْم...«. ــوا َذاَت بَیْنُِک ــد: »َو أْصلُِح ــی می فرمای ــوای اله تق

خانۀ انصاف
ــنهاد  ــه پیش ــا ب ــورخ 1342/5/12 بن ــران در جلســۀ م ــت وزی ــار هیئ  نخســتین ب
وزارت دادگســتري، تشــکیل خانه  هــاي انصــاف را در قالــب »تصویب  نامــۀ 
ــس از  ــه پ ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــاف« ب ــۀ انص ــکیل خان ــه تش ــع ب ــي راج قانون
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ــۀ  ــکیل خان ــون تش ــي »قان ــوراي مل ــس ش ــخ 2/18/ 1344مجل ــال در تاری دو س
انصــاف« را کــه تقریبــاً مشــابه تصویب  نامــۀ دولــت بــود از تصویــب گذرانــد. ایــن 
قانــون در تاریــخ 1347/12/18 اصــاح شــد و در نهایــت در تاریــخ 1356/3/25 
قانــون جدیــد بــا عنــوان »قانــون خانــۀ انصــاف« از تصویــب مجلســیان گذشــت 
ــه  ــام وظیف ــل انج ــر دادگاه مح ــر نظ ــه زی ــاف ک ــۀ انص ــد. خان ــرا ش و الزم االج
مي کــرد، مرکــب از پنــج نفــر از معتمــدان محــل بــود کــه در جریــان انتخاباتــي 
کــه نهادهــاي حکومتــي، مســئول برگــزاري آن بودنــد از طــرف ســاکنان حــوزۀ 
خانــۀ انصــاف بــراي مــدت 4 ســال انتخــاب مي  شــدند. مهمتریــن شــرط بــراي 
ــت و  ــه دیان ــت ب ــن و معروفی ــال س ــل 30 س ــتن حداق ــوندگان داش انتخاب ش
ــۀ  ــه در هم ــود ک ــف شــده ب ــۀ انصــاف مکل ــود. خان ــت ب صحــت عمــل و امان
اختافــات و دعــاوي ســعي کنــد میــان ســاکنان ده صلــح و ســازش برقــرار کنــد. 
مهمتریــن صاحیــت خانــۀ انصــاف در امــور مدنــي، عبــارت بــود از: رســیدگي به 
دعــاوي مالــي بــا نصــاب حداکثــر پنــج هــزار ریال، رســیدگي بــه دعــاوي تصرف 
ــه شــرط  ــوال غیرمنقــول ب ــوال منقــول و ام ــه ام ــي و مزاحمــت نســبت ب ُعدوان
ــوال  ــه دعــاوي ام ــۀ انصــاف، رســیدگي ب ــراي اعضــاي خان ــودن آن ب مشــهود ب
منقــول بــه هــر میــزان به شــرط رضایــت طرفیــن، تقســیم امــوال منقــول در حــد 
ــه زن و  ــي و نفق ــاي خانوادگ ــاوي و کدورت  ه ــه دع ــي، رســیدگي ب نصــاب مال
اوالد و ســایر افــرادی کــه واجب النفقــه بودنــد، صــدور گواهــي انحصــار وراثــت 
به  شــرطي کــه بهــاي ماتــرك از بیســت هــزار ریــال بیشــتر نباشــد، تأمیــن دلیــل، 
رســیدگي بــه درخواســت افــراز امــاك، رســیدگي بــه درخواســت ســازش بیــن 
طرفیــن بــه هــر میــزان، صورت  بــرداري از ماتــرك متوفــي در صــورت تقاضــاي 

هریــك از وراث یــا صاحبــان حــق و حفــظ ترکــه متوفــاي بــدون وارث.
ــه امــور  ــۀ انصــاف در دعــاوي کیفــري رســیدگي ب     مهمتریــن صاحیــت خان
خافــي بــود کــه جــزاي نقــدي آن در روســتاها بیــن یکصــد تــا هــزار ریــال در 

نظــر گرفتــه شــده بــود. ایــن خانه  هــا تــا اوایــل انقــاب برقــرار بودنــد.
              

شیوه  های انتخاب مصلحان
ــه  ــل و طایف ــه، مصــداق مصلحــان آن ای ــزرگان موجــه هــر طایف ــان و ب کدخدای

ــرح اســت: ــن ش ــه ای ــیوه  های انتخــاب مصلحــان ب ــتند. برخــی از ش هس
کدخدایــان موروثــی: بزرگانــی کــه بــه خاطــر خــدم و حشــم و تیره وتبــارش 	 

و البتــه کارهــای بزرگــش بــه مقــام »بــزرگ طایفــه« منصــوب می شــد و در 
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میــان تبــار و ایــل خــود بــه جایــگاه مصلــح می  رســد.
ــردم 	  ــم محــل رجــوع م ــه ه ــر طایف ــزرگان موجــه ه ــدان کدخــدا و ب فرزن

بوده انــد.
پهلوانــان محلــی و بعضــی افــراد ورزشــکار و خوشــنام کــه الگــوی آنهــا موال 	 

ــان  ــجاعت و حق طلبی  ش ــت ش ــت به جه ــوده و هس ــام( ب ــی )علیه  الس عل
ــودن می  پوشــند. رخــت مصلــح ب

ــی »سفره شــووؤ« هــم 	  ــه اصطــاح محل ــراد خوشــنام و دســت و دل  باز و ب اف
بــه عنــوان بــزرگ محلــی و مصلــح شــناخته می شــوند.

تِشــماالن، معتمــدان، والیــان و افــراد باســوادی کــه بــه واســطۀ دانــش خــود 	 
ــم محــل رجــوع  ــش ه ــپاه دان ــان س ــه معلم ــد، از جمل ــاد بودن ــورد اعتم م

ــد. ــردم بوده ان م
بعضــی از افســران ارشــد مــورد اعتمــاد هــم بــه واســطۀ حمایــت قانــون از 	 

نفــوذ برخــوردار بودنــد.
بعضــی از مشــاغل در نظــر عامــۀ مــردم قداســت داشــته و دارد. یکــی از ایــن 	 

مشــاغل معّلمــی اســت؛ مردم شــخصیت معّلــم را بــه دور از هرگونــه دروغ و 
ــه  ــك داور بی  طــرف و درســت کردار ب ــوان ی ــه عن ــد و او را ب فســاد می  بینن

عنــوان میانجــی و مصلحت اندیــش بــا آغــوش بــاز می  پذیرفتنــد. 
افــرادی کــه شــخصیتی معنــوی داشــتند؛ یعنــی افــراد مؤمنــی کــه متصــف 	 

بــه صفاتــی چــون ایمــان قــوی، اهــل نمــاز و روزه بــودن و انــس بــا قــرآن 
داشــتن بودنــد، بــه عنــوان مصلــح مــورد رجــوع قــرار می  گرفتنــد کــه بعدهــا 
روحانیــون موّجــه نیــز محــل ایــن رجــوع شــدند. امــروزه هــم امــام جماعت 

و امــام جمعــۀ هــر منطقــه از مصلحــان بــه شــمار می رونــد.
امــروزه مقامــات دولتــی اســتان، از جملــه: اســتاندار، فرمانــداران، بخشــداران، 	 

ســرداران نظامــی، مدیــران کل، دادســتان ها و ... از جملــه مصلحــان در هــر 
منطقــه هســتند. 

قهرمانــان جنــگ هشت ســاله هــم مــورد اعتمــاد مــردم و از جملــه مصلحــان 	 
ــان  ــرآمدان و مصلح ــی1« از س ــی نجف ــوم »جوزعل ــیجی مرح ــتند. بس هس

1. وی از اهالــی روســتای بهمن آبــاد و از ایــل ارکــوازی بــود کــه در زمســتان ســال 1359 بــا همــکاری تعــدادی 
از عشــایر ایــل ارکــوازی- بولــی و ایــل خــزل ارتفاعــات سوق الجیشــی میمــك را از تصــرف رژیــم بعــث عــراق 

خــارج کردنــد و در ایــن راه، تعــدادی از عشــایر ایــن ایــات بــه درجــۀ رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد.

وحیدرشیدوش-حسنیوسفینژاد
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منطقــۀ چــوار بــود.
ــل 	  ــه دلی ــه ب ــتند ک ــس هس ــدگان مجل ــه، نماین ــان منطق ــر از مصلح از دیگ

اقبــال مــردم و کســب آرا صاحــب جایــگاه اجتماعــی برتــری در بیــن مــردم 
ــردم  ــن م ــات بی ــا در حــل اختاف ــاز باعــث شــده ت ــن امتی شــده اند و همی
ــی  ــس گاه ــند. پ ــع باش ــوذ واق ــد ذی نف ــت بتوانن ــا حکوم ــردم ب ــی م و حت
موقعیــت خانوادگــی، موقعیــت شــغلی، موقعیــت مذهبــی، امتیــاز رشــادت و 
ــد. ــی کن ــه معرف ــح منطق ــوان مصل ــه عن ــخص را ب ــد ش ــری و ... می توان ایثارگ

مواردی که نیاز به حضور و دخالت مصلحان داشت 
ــت 	  ــال اس ــته و ح ــامد گذش ــم های پربس ــح از مراس ــس و خون صل خون ب

ــر  ــای درگی ــد. طرف  ه ــی بودن ــدۀ آن، مصلحــان محل ــی و برگزار کنن ــه بان ک
بنــا بــر مقصــر و غیرمقصــر بایــد هزینه  هایــی را متقبــل می شــدند کــه هزینــۀ 
پذیرایــی تعــداد زیــادی از مصلحــان و مــردم عــادی بــر عهــدۀ مقصــر بــود.

موضــوع دیگــر، ازدواج  هایــی بــود کــه ســبب ایجــاد درگیــری می شــد؛ مثــًا 	 
یــك دختــر بــا چنــد خواســتگار مواجــه می شــد و هیچکــدام از آنهــا کنــار 
نمی  کشــید، چنیــن مــوردی، ورود و پادرمیانــی مصلحــان جهــت جلوگیــری 

از نــزاع را می طلبیــد.
موضــوع چــرای دام  هــا در گذشــته، بســیار محــل نــزاع و حضــور مصلحــان 	 

بــود.
مراتعــی کــه ســند درســتی نداشــتند و مــرز آنهــا فقــط بــه گفتــار تعیین شــده 	 

ــر  ــر اث ــا ب ــك درخــت ی ــد تکــه ســنگ، قطــع ی ــی چن ــا جابه  جای ــود و ب ب
ــزاع می شــد. ســیل و ... خدشــه دار و محــل ن

در موضــوع ســربازی، بــزرگان پادرمیانــی می کردنــد و ســبب معافیــت عده  ای 	 
از ســربازی می شــدند. تقریبــاً مصلحــان در گذشــته اختیــار تــام داشــتند و بــر 
ــردم کام  ــوارد م ــب م ــد و در اغل ــش می بردن ــت کار را پی ــاس مصلح اس

ــد. ــزرگان و معتمــدان را می  پذیرفتن ب
ــی 	  ــم قضائ ــه حک ــراض ب ــرای اعت ــی ب ــان( حت ــان )کدخدای ــی مصلح گاه

پیش قــدم می شــدند و بــا مراجعــه بــه دادگاه و انجــام پادرمیانــی، موضوعاتــی 
ــد. ــل می کردن ــل و فص را ح

ــه عنــوان امــری ناپســند، یکــی از مســائل و موضوعاتــی بــود کــه 	  طــاق ب
ــد. ــزرگان را می  طلبی ــت ب دخال
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موضــوع نامــوس هــم اغلــب دخالــت مصلحــان را در پــی داشــت؛ وگرنــه 	 
ــادات مــردم منطقــه، ســبب درگیری  هــای بســیار دلخراشــی  ــه علــت اعتق ب

می شــد.
بی  ســوادی اغلــب مــردم در گذشــته و ناآگاهــی آنهــا نســبت بــه موضوعــات 	 

حقوقــی، ســبب حضــور پررنــگ مصلحــان می شــد.
نقــش بــزرگان و مصلحــان در انتخابــات مجلس شــورای اســامی و شــورای 	 

اســامی شــهر و روســتا پررنگ اســت.
ــتگاه  ــراوان دس ــختگیری  های ف ــردم، س ــاد م ــغلۀ زی ــی، مش ــافت  ها، ناآگاه مس
قضائــی در گذشــته، تــرس ذاتــی مــردم از قانــون و ... ســبب می شــد کــه مــردم 

ــع حکــم مصلحــان محلــی باشــند. تاب
ــور  ــاوی، در ام ــر داوری و تســهیل  گری در دع ــزرگان و مصلحــان عــاوه ب     ب
عام المنفعــه هــم نقــش پررنگــی داشــتند، بخصــوص در ســختی  ها محــل 
رجــوع عامــۀ مــردم بودنــد. ایــن افــراد در خشکســالی  ها نــذری بــزرگ تــدارك 
ــی کــردن  ــا قربان ــه، ب ــردم منطق ــا حضــور م ــخ مشــخصی ب ــد و در تاری می  دیدن
گاو یــا تعــدادی گوســفند، بــرای بــارش بــاران دعــا می کردنــد و گوشــت حیــوان 
قربانی شــده را بیــن مــردم تقســیم می کردنــد. آنهــا در پیشــبرد امــور خیــر ماننــد 
ازدواج، رفــع موانــع ازدواج و حتــی متقبــل شــدن مقــداری از هزینــۀ ازدواج افــراد 
ــدم  ــانه1 پیش  ق ــل پِرس ــا تقب ــوگواری ب ــم س ــن در مراس ــوردار؛ همچنی کم برخ
ــا آداب خــاص  ــتان ب ــات اس ــر ای ــز در اکث ــون نی ــم هم  اکن ــن رس ــدند. ای می ش

خــود در بیــن مــردم برقــرار اســت.
   مصلــح و بــزرگ هــر قومــی هماننــد یــك 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 مدت زمــان کــوچ 
بــر عهــدۀ بــزرگان بــود. تقریبــاً بیشــتر امــور اجتماعــی مــردم یــك قــوم را بــزرگ 
ــدار  ــت و اقت ــادی، متان ــك آب ــردم ی ــش م ــأ آرام ــر. منش ــن می  کن ــروه تعیی آن گ
ــزرگان و مصلحــان هــر قــوم تعیین کننــدۀ همراهــان آن قــوم  بــزرگ آنهاســت. ب
ــدند.  ــخص می ش ــدا مش ــد کدخ ــد از تأیی ــه بع ــر طایف ــایگان ه ــتند و همس هس

1 . پِرســانه: مبلغــی پــول اســت کــه طــی آداب و رســومی خــاص، توســط اطرافیــان متوفــی بــه منظــور همــدردی 
و کاهــش هزینه هــای کفــن و دفــن و برگــزاری مراســم عــزا بــه خانــوادۀ متوفــی پرداخــت می شــود.

وحیدرشیدوش-حسنیوسفینژاد
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نامگــذاری فرزنــدان هــم تــا حــدودی بــر عهــدۀ بــزرگ قــوم بــود. 
   اگــر طایفــه  ای پــر شــر و شــور بــوده، بــه راحتــی می تــوان پــی بــرد کــه بهتریــن 
راهــکار بــزرگ آن قــوم حملــه بــوده اســت نــه دفــاع و بالعکــس. طایفــه  ای کــه 
ــه  و بخشــی  ــام خــود وام گرفت ــزرگان نیکن ــوده، آن را از ب ــان ب ــا ایم ــن و ب مؤم
ــزرگ و مصلــح طایفــه  ــان داشــته اســت؛ چراکــه ب ــزرگ را از آن ــۀ ب از ایــن ارثی
کوچکتریــن انحــراف را بــر نمی  تابیــد و بــه شــدت مدافــع ارزش هــا و هنجارهــا 
ــوازی -  ــف ارک ــردم بعضــی از طوای ــان م ــزرگان در می ــش برخــی از ب ــود. نق ب

ــدگار اســت و می درخشــد. ــد مان ــا اب ــی ت بول
ــه  ــود ک ــزرگان ب ــف ب ــه از وظای ــك طایف ــدارکات ی ــازی و ت ــه، آماده س    تهی
ــز  ــش را مجه ــوم خوی ــردم ق ــوع حــوادث، م ــل از وق ــی، قب ــت و پیش  بین ــا دق ب
ــی  ــراب و نگران ــار اضط ــردم دچ ــتر م ــه بیش ــروز حادث ــگام ب ــد. هن می کردن
ــن  ــکیبایی، بهتری ــر و ش ــا صب ــد ب ــوم بای ــح آن ق ــزرگ و مصل ــا ب ــوند؛ ام می ش

ــد. ــت کن ــه را مدیری ــکل واقع ــن ش ــه بهتری ــد و ب ــه ده ــکار را ارائ راه
   در عصــر حاضــر، بــا وجــود دســتگاه قضائــی، دادگســتری  ها و شــورای حــل 
اختــاف در اکثــر مناطــق، انتخــاب مصلحــان محلــی و خوشــنام از ســوی مــردم 
ــا محوریــت مســاجد(، هنــوز بهتریــن راهــکار صلــح و ســازش  ــه بیشــتر ب )البت

اســت.
ــوده و  ــرض ب ــه ف ــر هم ــح ب ــزرگ و مصل ــرد ب ــرام ف ــف، احت ــان طوای     در می
هســت و کدخــدا تقریبــاً صاحب نظــر نهایــی اســت و حــرف آخــر را او می  زنــد. 
ــا او بســیار انــدك اســت و کوچکتریــن مخالفتــی ســبب رانده شــدن  مخالفــت ب
ــی مــردم در مناطــق  ــر جابه  جای ــا منطقــه می  شــود. اکث ــف از طایفــه ی ــرد مخال ف
روســتایی ایــام، بــه خاطــر اختافاتــی 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 طرف  هــای 
ــع می شــدند. گاهــی مصلحــان  ــاب آســمانی قان ــه کت ــا یــك قســم ب ــری ب درگی
ــن قســم خوردن در  ــردن آیی ــا جــاری ک ــد و ب ــردم ســود می بردن ــادات م از اعتق

ــد.  ــاری می کردن ــرآن، حــق را ج ــر ق ــتن ب ــا دست گذاش ــا ی صحــن امامزاده  ه
 مــواردی موجــود اســت کــه حــدود یــك قــرن پیــش اتفــاق افتــاده و هنــوز هــم 
محــل درگیــری اســت و نپذیرفتــن نظــر مصلحــان یــا عــدم حضــور بــزرگان در 

مطالعۀمردمشناختینقشتسهیلگرایانۀمصلحانو...
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آن موقعیــت زمانــی، باعــث تــداوم آن شــده اســت؛ البتــه مهاجــرت بــه کشــور 
عــراق و اســتان  های اطــراف هــم خبــر از عــدم پذیــرش رأی مصلحــان یــا عــدم 

ــد. ــان می  ده ــت آن دخال
ــن و  ــر ســر زمی ــری، اختــاف ب ــن موضــوع مــورد مناقشــه و درگی     اصلی  تری
حــدود آن اســت. چنیــن درگیری  هایــی حتــی ســبب شــده اختافــات، ســال های 
ــد؛  ــبت  ها بیانجام ــی نس ــه نف ــواردی ب ــی در م ــد و حت ــعله  ور باش ــادی ش متم
ــا پادرمیانــی بــزرگان محلــی بــه حــل  هرچنــد ده  هــا مــورد از ایــن اختافــات ب
شــده اســت. گاهــی بــا پیــدا شــدن یــك ســند گمشــده، نــزاع و اختــاف آغــاز 
ــال دارد و  ــه دنب ــای دادگســتری را ب ــد و شــد در راهروه ــال  ها آم می شــود و س
بــه ســرانجام مناســبی هــم ختــم نمی شــود. هزینه  هــای دادرســی، وکالــت، اطالــۀ 
دادرســی و ... ســبب می شــود کــه بــه شــورای حــل اختــاف مراجعــه گــردد و 

در نهایــت بــا پادرمیانــی مصلحــان محلــی مســئله ختــم بــه خیــر شــود.
ــا مســائل پیش آمــده در یــك منطقــه و پاســخگو     گاهــی شــدت درگیری  هــا ی
ــنام  ــزرگان خوش ــه ب ــا ب ــد ت ــبب می ش ــه س ــزرگان آن منطق ــت ب ــودن دخال نب
ســایر مناطــق رجــوع شــود. آنهــا نیــز بــا اهــدای هدیــه، دلگرمــی دادن و جبــران 

ــد. ــان می دادن ــات پای ــری و اختاف ــزاع و درگی ــه ن خســارت، ب

مهمترین راهبردهای مصلحان و بزرگان
مصلحــان از جایــگاه برتــر اجتماعــی و اقتصــادی خــود بــرای نفوذ و پیشــبرد 	 

اهــداف خــود ســود می  برنــد. 
گاهــی بــرای پیشــبرد صلــح و ایجــاد آرامــش هزینــه می کردنــد یــا بــا وعــده 	 

و وعیــد ســازش را برقــرار می کردنــد.
در تعییــن مــرز بــرای زمین  هــای مــورد اختــاف، شــگردهایی بــوده 	 

ــی  ــن اندک ــا، تعیی ــِی مرزه ــردن مصلحت ــا ک ــا جابه  ج ــه ب ــت؛ چنانک و هس
غرامــت، واگــذاری قســمتی از زمیــن یــا تعییــن زمــان بــرای اســتفادۀ طرفیــن 
دعــوا از زمیــن، ماجــرا را ختــم بــه خیــر می کردنــد. آنچــه مصاحبه کننــدگان 
ــا بلندنظــری خــاص  ــه مصلحــان ب ــد، نشــان می  دهــد ک ــد دارن ــر آن تأکی ب
]کــه یــا ذاتــی شخصیتشــان بــوده یــا بــه مــرور زمــان بــه آن ســطح از آگاهــی 
رســیده اند[ بــه نوعــی حــس ششــم نائــل شــده اند و بــا تشــخیص راه حــل، 
نقطــۀ قــوت یــا ضعــف طرفیــن، بــا اندکــی سیاســت و تیزهوشــی ماجراهــا 
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ــت  ــی و سیاس ــی، تیزبین ــیاری، زیرک ــد. هوش ــان می  دادن ــی پای ــه خوب را ب
ــدا  ــت. کدخ ــوده و هس ــزرگان ب ــای ب ــان و از خصلت ه ــات مصلح از صف
یــا مصلــح عــاوه بــر هــوش و درایــت می  بایســت اوضــاع مالــی مناســبی 
ــد.  ــا باش ــی از آنه ــردم و پذیرای ــات م ــخگوی مراجع ــا پاس ــد ت ــته باش داش
ــح و  ــات مصل ــن صف ــری از بهتری ــجاعت در تصمیم گی ــخاوتمندی و ش س

کدخداســت.
مصلــح بایــد در اســرع وقــت بهتریــن راهــکار، تنبیــه یــا راه جبــران را اعــام 	 

کنــد تــا از وخامــت اوضــاع جلوگیــری شــود؛ چراکــه ممکــن اســت کار از 
کار بگــذرد. پــس تصمیــم درســت و زمــان تصمیــم از درجــۀ اهمیــت باالیــی 
ــادی  ــردم ع ــر م ــزرگان ب ــری ب ــبب برت ــات س ــن صف برخــوردار اســت. ای

اســت و البتــه بــرگ برنــده  ای اســت کــه کلیــد حــل اختافــات می شــود.
ــی 	  ــك ازدواج مصلحت ــح، ی ــم خون صل ــزاری رس ــت برگ ــه جه ــی ب گاه

ــت  ــر می  بایس ــوادۀ مقص ــا خان ــه ی ــری از طایف ــت. دخت ــورت می  گرف ص
همســر یکــی از صاحبــان حــق می شــد. گاهــی هــم انجــام بعضــی از امــور 
خانــوادۀ خســارت دیده، بــر عهــدۀ مقصریــن گذاشــته می شــد. گاهــی بــرای 
جبــران یــك قتــل، کل دارایی  هــای یــك خانــواده تصاحــب می شــد تــا نــزاع 
ــر شــود. کــوچ مقصــر هــم یکــی از راهکارهــای  ــه خی ــم ب ــری خت و درگی
مصلحــان بــود؛ چنانکــه مقصــر یــا بــرای همیشــه یــا بــرای مــدت محــدودی 
ــت و نســبت خیلــی  ــه واســطۀ قراب از منطقــه کــوچ می کــرد. گاهــی هــم ب

ــده می شــد. ــرد مقصــر ران نزدیــك، فقــط ف

اختیارات و امتیازات مصلحان و بزرگان
ــن، ازدواج، طــاق، ختنه ســوران،  ــح، تقســیم زمی  مصلحــان در مراســم خون صل
ــت  ــد و محدودی ــی و ... حضــور داشــتند و دارن ــن، مســائل دولت برداشــت خرم
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، نزدیك  تریــن، ارزان  تریــن و مطمئن  تریــن 
ــود و  ــرای نجــات ب ــی ب ــن فرصت ــود. ای ــی ب ــه مصلحــان محل ــردن ب ــاه ب راه، پن
امتیــازی بــرای بــزرگان کــه بــا دخالت  هایشــان هــم دنیــا و هــم آخــرت خــود را 
آبــاد کننــد؛ البتــه کدخــدا و مصلحــی کــه وقــت و مــال خــودش را کریمانــه در 
ــرد. در  ــم می ب ــودی ه ــت س ــن کرام ــد از ای ــت، بای ــش می  گذاش ــت مردم خدم
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گذشــته بیشــتر کارهــای کــوچ، داشــت و برداشــت کشــاورزی، دامــداری و ... بــر 
ــری داشــتند.  ــار مصلحشــان زندگــی بی  دغدغه  ت ــود کــه در کن ــی ب عهــدۀ مردمان
ــش  ــد مردم ــدان دلبن ــا فرزن ــتاد ت ــه ســربازی می  فرس ــد خــود را ب کدخــدا فرزن
معــاف شــود، مــردم طایفــه هــم بــا کمــال میــل در کنــار کار خــود، فعالیت  هــای 
متــداول منــزل کدخــدا را پیــش می بردنــد. فرزنــدان ذکــور کدخــدا همســرانی از 
خانــدان بــزرگ کدخدایــان و مصلحــان داشــتند و دختــران کدخدایــان و بــزرگان 
ــر مصلحــان و  ــاز دیگ ــدند. امتی ــد می ش ــدان شایســته و برومن ــم همســر فرزن ه
ــود.  ــه ب ــر از ســایر چادرهــای طایف ــان داشــتن ســیاه چادر )َدوار1( بزرگت کدخدای
ــاد  ــوده و هســت. تعــداد زی ــی روســتا ب ــر و در منطقــۀ عال ــۀ کدخــدا بزرگت خان
ــدار  ــود؛ هرچــه اوالد بیشــتر، اقت ــزرگان ب ــدۀ دیگــر ب ــرگ برن ــدان پســر، ب فرزن

بیشــتر.
ــردن  ــی، برپاک ــاورزی، خرمن کوب ــوالت کش ــم چینی، درو محص ــای پش     کاره
ســیاه چادر و کــوچ کدخــدای مصلــح بــر عهــدۀ رعیــت بــود. مــرگ یــك کدخــدا 
ــده   و  ــال خن ــا یکس ــه ت ــود؛ چنانک ــاوی ب ــل مس ــه و ای ــك طایف ــاری ی ــا غمب ب

شــادی طایفــه تعطیــل بــود.
ــود.  ــوت او ب ــگام ف ــه هن ــر2 ب ــم َچَم ــزاری مراس ــح، برگ ــر مصل ــاز دیگ     امتی
ــزرگان  ــازات ب ــته از امتی ــن و ... در گذش ــگ، دوربی ــی چــون تفن داشــتن امکانات
ــا  ــح ب ــد. مصل ــه بودن ــوش و خوش قیاف ــان کدخــدا خوش پ ــا زن ــود. زن ی ــل ب ای
ــی و  ــود. خوش  قامت ــد و می ش ــم می ش ــی مراس ــم راه ــدم و حش ــوکت و خ ش
شیك  پوشــی و مرکــب تنومنــد و آراســته از امتیــازات برجســتۀ بــزرگ یــك قــوم 
ــان شــیوا(  ــی )برخــورد جــذاب و بی ــی و خوش بیان ــه اســت. خوش  مرام و طایف
در عظمــت مصلــح و نفــوذ کامــش تأثیرگــذار بــوده و هســت. داشــتن اطاعــات 
ــاذکاوت و دارای  ــرد ب ــك ف ــط از ی ــه فق ــی اســت ک ــردم، صفت ــناخت از م و ش
ــتۀ  ــات برجس ــم از صف ــن مه ــت و ای ــار داش ــوان انتظ ــدادادی می ت ــتعداد خ اس

مصلــح یــك منطقــه اســت.
ــوع  ــه دو ن ــود ک ــت می ش ــف برداش ــات و طوای ــردم ای ــا م ــه ب     از مصاحب
ــزرگ  ــط ب ــه فق ــی ک ــت و دارد: اول، کدخدای ــود داش ــح وج ــا مصل ــدا ی کدخ

1.Davar
2 . در مناطــق روســتایی و عشیره ای اســتان ایــام، َچَمــر، رســم و نــوای غمبــاری اســت کــه در ســوگ بــزرگان 

یــك قــوم برگــزار می  شــود.

وحیدرشیدوش-حسنیوسفینژاد



دورۀ  بیستم  و سوم   شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

146

فصلنامۀ  علمي

طایفــۀ خــودش اســت؛ دوم، کدخدایــی کــه بــه علــت بزرگ منشــی و ســخاوت 
ــك اســتان  ــی در ی ــل و حت ــك ای ــان ی ــۀ خــود، در می ــر از طایف و درایتــش فرات
ــه  ــۀ آن مرحــوم حــاج طاویل ــه نمون ــرد ک ــام می  گی ــح ن ــزد می شــود و مصل زبان
فیض  الهــی اســت کــه هــم در اســتان ایــام و هــم در اســتان کرمانشــاه مشــهور و 

ــت از بزرگــی نامحــدودش داشــت. ــرش حکای ــود و مراســم َچَم معــروف ب
در گذشــته تحصیــل شــامل مــردم عــادی نبــود و فقــط تعــداد معــدودی 
می توانســتند تحصیــل کننــد و ایــن از امتیــازات بــزرگان قــوم بــود. زمینــی کــه 
از تصــرف مقصــر خــارج می شــد، متــراژ بیشــتر یــا نقطــۀ خــوش آب و هوایــش 
ــزرگان و  ــر ب ــازات دیگ ــد. از امتی ــدا می  دادن ــه کدخ ــی ب ــوان مژدگان ــه عن را ب
کدخدایــان، داشــتن دو یــا چنــد همســر بــرای افزایــش اوالد ذکــور و در نهایــت 

ــود. قــدرت ب

زنان مصلح )گیس سپیدها(
اغلــب مصلحــان و بــزرگان، مــرد بوده  انــد؛ امــا گاهــی زنــان بــزرگ و بــزرگ زاده 
ــع شــده  اند.  ــر واق ــی مؤث ــوده و در انجــام موضوعات ــردم ب ــم محــل رجــوع م ه
آنهــا مــادران نیکنامــی هســتند کــه دامانشــان محــل پــرورش کدخــدا و فرزنــدان 
شایســته بــوده یــا زنانــی هســتند کــه در شایســتگی و بایســتگی هــم  رده و هم  شــأن 
ــان  ــود را و زن ــش خ ــردان ری ــم، م ــور مه ــد. در ام ــان بوده  ان همســران مصلحش
بــزرگ گیــس خــود را ضمانــت انجــام کار می کردنــد. زنــان پابه   پــای مــردان در 
میــان مــردم ایــل حضــوری پررنــگ داشــته و دارنــد. هرچنــد در گذشــته  های دور 
جایــگاه زن تــا حــدودی کمرنــگ بــوده؛ امــا در عصــر معاصــر نقشــی بی بدیــل 
ــه  ــردم را ب ــور م ــوهرش ام ــگام ش ــراه و هم ــدا هم ــد. زن کدخ ــته و دارن داش
ــدا  ــرد، کدخ ــی نمی ک ــدا او را همراه ــر کدخ ــر همس ــاند. اگ ــرانجام می  رس س
ــرام  ــوازی و احت ــر مهمان ن ــاوه ب ــرد. ع ــش نمی ب ــل، کاری از پی ــزرگ ای و ب
ــع  ــر واق ــات مؤث ــان بیشــتر اوق ــن زن ــب ای ــار نظرهــای صائ ــن، اظه ــه مراجعی ب
می شــد. گیس ســپیدان بزرگ منــش در نبــود مــردان نامــدار طایفــه، محــل رجــوع 
مــردم بودنــد. بــه خاطــر احترامــی کــه مــردم بــرای بانــوان روســفیِد کاردان قائــل 
بودنــد بــه راحتــی نظــرش را می  پذیرفتنــد؛ بــرای نمونــه، وقتــی بــر ســر انتخــاب 
بــزرگ منطقــه یــا ایــل دعــوا بــود، یــك بانــوی غیــور بــه مــدت دو ســال، تشــمال 

و کدخــدای ایــل بــوده اســت تــا فرزنــدش رشــید و کدخــدا شــود.
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بحث و نتیجه  گیری
مردمــان ایــل در مصاحبــه بیــان داشــتند کــه ریش ســفیدان هــر قومــی پیامبــران آن 
قــوم بــه حســاب می آینــد. 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 گســترده تری داشــتند و از آنجایــی کــه حضــور نهادهــا و ادارات دولتی 
در منطقــه کمرنــگ بــود، آنهــا بــر تمامــی ابعــاد زندگــی مــردم نظــارت می کردنــد. 
همچنیــن بــه تبعیــت از وســعت دامنــه و عمــق ارتبــاط در جامعــۀ محلــی، جایگاه 
مصلحــان مــورد پذیــرش تمامــی مــردم بــود. از دهــۀ 1940 گســترش تشــکیات 
ــفیدان  ــگاه ریش س ــف جای ــرای تضعی ــدی ب ــاش عم ــو و ت ــك س ــی از ی دولت
ــم  ــی را فراه ــۀ محل ــش انســجام جامع ــای کاه ــر، زمینه ه ــی از ســوی دیگ محل
نمــود. بعــد از انقــاب اســامی تاش  هــای ارزنــده  ای بــرای احیــای جایــگاه و 
نقــش معتمدیــن صــورت گرفــت؛ امــا ایــن تاش هــا کافــی نیســت و تــاش و 
ــگاه مصلحــان  ــه ضــروری اســت. امــروزه جای ــن زمین ــزی بیشــتر در ای برنامه ری
ــراد  ــن اف ــته ای ــته دارد. در گذش ــا گذش ــاختاری ب ــای س ــن تفاوت ه و معتمدی
صرفــاً در چارچــوب عــرف و قوانیــن غیررســمی محلــی عمــل می کردنــد؛ امــا 
ــن  ــا قوانی ــن رســمی و همســویی ب ــروی از قوانی ــه آگاهــی و پی ــزم ب امــروزه مل
و حقــوق شــهروندی هســتند. در گذشــته مصلحــان و معتمدیــن یــا بــه تنهایــی 
ــا نهادهــای  ــا ب ــد ی ــر زندگــی مــردم می پرداختن ــه مدیریــت امــور و نظــارت ب ب
دولتــی معــدودی همــکاری داشــتند؛ امــا امــروزه تمامــی ابعــاد زندگــی مــردم در 
حیطــۀ وظایــف تشــکیات و نهادهــای دولتــی اســت و ایــن بــزرگان، همــکاران 
ارزشــمندی بــرای مســئوالن دولتــی، به ویــژه در زمینــۀ امنیتــی و انتظامــی هســتند. 
ــح  ــت هیئت هــای صل ــا محوری ــی ب ــی و نیروهــای انتظام ــروزه دســتگاه قضائ ام
ــزرگان و مصلحــان منطقــه و حتــی فرامنطقــه  ای، نقــش  و ســازش و همراهــی ب
ــوۀ  ــی ق ــای اصل ــد. از برنامه  ه ــی دارن ــای قضائ ــش پرونده ه ــده  ای در کاه عم
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 
ــری داشــتند.  ــار مصلحشــان زندگــی بی دغدغه ت ــود کــه در کن ــی ب عهــدۀ مردمان
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کارهــای پشــم چینی، درو محصــوالت کشــاورزی، خرمن کوبــی، برپاکــردن 
ســیاه چادر و کــوچ کدخــدای مصلــح، بــر عهــدۀ رعیــت بــود. برگــزاری مراســم 
ــودن از  ــوع ب ــل رج ــی و مح ــژۀ اجتماع ــت وی ــوت، موقعی ــگام ف ــه هن ــر ب َچَم
مواهبــی بــود کــه نصیــب معتمــد، بــزرگ و کدخــدای ایــل شــده اســت. مهمترین 
راهبــرد مصلحــان و معتمدیــن، جایــگاه برتــر اجتماعــی و اقتصــادی آنــان بــرای 
ــان باعــث  نفــوذ و پیشــبرد اهــداف خــود اســت؛ همچنیــن هــوش و درایــت آن
شــده تــا پاســخگوی مراجعــات مردمــی و پذیــرای آنهــا باشــند. مهمتریــن تهدیــد 
بــرای معتمــد بــزرگ ایــل، بــر زمیــن مانــدن حرفــش بــود و اینکــه طــرف مقابــل 
ــان  ــارات آن ــد. اختی ــل خواســتۀ او ســر کــج نکن دعــوا راضــی نشــود و در مقاب
ــر  ــر س ــی ب ــد و مانع ــور دارن ــارای حض ــر کاری ی ــت، در ه ــدنی اس تمام ناش
ــش،  ــح و ایجــاد آرام ــرای پیشــبرد صل ــات ب ــی گاهــی اوق راهشــان نیســت؛ ول
هزینــه می کردنــد یــا بــا وعــده و وعیــد ســازش را برقــرار می نمودنــد و ایــن از 

ــد می کــرد.  ــروی معتمــد را تهدی ــود کــه آب مــواردی ب
     عــاوه بــر کدخدایــان و بــزرگان موجــه هــر طایفــه و کدخدایــان موروثــی، 
پهلوانــان محلــی و بعضــی افراد ورزشــکار و خوشــنام و دســت ودل  باز، تِشــماالن، 
معتمــدان، والیــان، افــراد باســواد و افــراد مؤمــن و متدینــی کــه شــخصیت معنــوی 
ــش  ــای نق ــه ایف ــی ب ــد اجتماع ــح و معتم ــوان مصل ــه عن ــد ب ــد، می توانن دارن

بپردازنــد. 
     بــا وصــف آنچــه گذشــت، امــروزه بــه دلیــل هزینه  هــای سرســام آور وکالــت 
ــل  ــی، ســراغ معتمــد اجتماعــی ای ــدو موضوعــات قضائ ــۀ دادرســی، در ب و اطال
می رونــد تــا زمــان را بــه نفــع خــود رقــم بزننــد و اطالــۀ سرســام آور دادرســی را 
حــذف کننــد و در کاهــش هزینه  هــا منفعــت اقتصــادی را بــه ســود خــود جــاری 

و ســاری نمایــد. 
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