Journal of Social Studies of Ethnic Groups, 1 (1): 257-280 | Spring & Summer 2020

DOI: 10.22111/JSSE.2018.4435
Original Research

Sociological Study of the Causes of Historical Collectivism in
the Nomadic Tribes of Iran
Taha Ashayeri1, Mehdi Hosseinzadeh Feremi2 & Fatemeh Namiyan3
Received: January 24, 2019;

Revised: May 18, 2020;

Accepted: May 31, 2020

Abstract
The Iranian community has ecosystems and ethnic subcultures that share
their identity in the nomadic system. The identity of nomadic communities is
characterized by three traits, traps, humans, and pastures. Actions are
affected by the structure of power, the ecosystem, livelihoods, and the
traditional sense of meaning. The main objective of the present study is the
sociological investigation of the reasons for the historic collectivism in the
subculture of the nomadic tribes of Iran. The study try to answer that what
has led to the consolidation of nomadic tribalism in relation to group
comprehension and dispersion?. Research findings show that economic
factors (such as scarcity of resources such as food, forage, water and
livestock affiliation, livestock and pasture increase, increase of biological
territory), social factors (including threats and robbery, honorary matters,
collective conscience, cultural factors (such as the spirit of warfare,
nervousness, authoritarianism, isolationism, conscientiousness, patriarchy,
common defense, the bottom of the level of desire and social consciousness,
the future of the future), Localism, fanaticism, alien phobia, power of
attitude) and historical factors (including the prophet Ed historical fate of
peoples, historical disputes, collective memory, social elite performance, the
lack of security the central government, and feudal management system),
mechanisms and contexts of social life have created the basis for
collectivization among the Iranian tribes.
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چکیده
اجتماع ايرانی ،دارای زيستبوم و خرده فرهنگهای قومی استکه هويت آن در نظام عشايری ،اشتراک
دارد .هويت اجت ماعات عشاير با سه ويژگی ،دام ،انسان ،مراتع مشخص میشود و کنشها تحت تأثیر
ساختار قدرت ،زيستبوم ،معیشت و آدابورسوم سنتی معنا و مفهوم پیدا میکند .هدف اصلی پژوهش
حاضر بررسی جامعهشناختی علل جمعگرايی تاريخی خردهفرهنگ اقوام عشايری ايران است و سؤالی
که پژوه ش حاضر قصد جواب به آن را دارد اين است که چه عاملی منجر به تقويت جمعگرايی اقوام
عشايری در قبال تفّرد و پراکندگی گروهی شده است؟ يافتههای پژوهش نشان میدهد که عوامل
اقتصادی (نظیر کمیابی منابع مثل غذا ،علوفه ،آب و تهديد احشام و وابستگی عشاير به وضعیت دام،
افزايش مرتع و چراگاه ،افزايش قلمرو زيستی) ،عوامل اجتماعی (ازجمله تهديد و غارت ،مسائل ناموسی،
وجدان جمعی ،زيستبوم ،طرد اجتماعی ،وابستگی هويتی ،نفوذ بیگانگان ،مسئولیت اجتماعی ،بقا و
بسط عشیره) ،عوامل فرهنگی (نظیر روحیه جنگاوری ،عصبیت ،اقتدارگرايی ،انزواطلبی ،خويش ساالری،
پدرساالری ،دفاع مشترک ،پايین بودن سطح آرزوها و آگاهی اجتماعی ،آيندهنگری ،محلیگرايی،
تقديرگرايی ،بیگانه هراسی ،قدرتنمايی) و عوامل تاريخی (ازجمله استبداد تاريخی ،سرنوشت اقوام،
اختالفات تاريخی ،حافظه جمعی ،عملکرد نخبگان اجتماعی ،فقدان امنیت حکومت مرکزی ،اربابرعیتی
بودن مديريت جامعه) ،مکانیسم و بسترهای زيست جمعی زمینهساز جمعگرايی در بین عشاير ايرانی
شده است.
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اقوام ايرانی ،فرهنگ عشاير ،جمعگرايی.
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 .1مقدمه
فرهنگ همه آن چیزی است که پس از آموختنهای بسیار و فراموش کردنهای بسیار ،اثرش در
روح جمعی برجای میماند .فرهنگ میتواند از زيستبوم ،اقتصاد ،پیشینه تاريخی ،جغرافیا،
ارتباط اجتماعی بیرونی و درونی يا فردی ،میان فردی و همگانی و عوامل متعدد ديگر متأثر باشد.
البته فرهنگ يک کشور همواره يکدست نیست بلکه در همه جوامع ،گروههايی با ويژگیهای
فرهنگی مختص به خود که آنها را از فرهنگ اصلی و مسلط جامعه مجزا و متمايز میکند ،وجود
دارند .درواقع ،در بطن هر کشور گروههايی وجود دارند که گرچه در بخشهايی از فرهنگ مسلط
جامعه شريکاند اما دارای ارزشها ،هنجارها ،زبان يا فرهنگ مادی مشخص و ويژه خود هستند.
اين گروهها خردهفرهنگ نام دارند .يکی از مهمترين خردهفرهنگهای يک جامعه ،قومیتهای آن
جامعه هست (خانی و همکاران .)19 :1313 ،فرهنگ را میتوان مهمترين منبع هويت انسانها
دانست .افراد و گروهها با توسل به اجزا و عناصر فرهنگی هويت میيابند؛ زيرا اجزا و عناصر توانايی
چشمگیری در تأمین نیاز انسانها به ممتاز بودن و ادغام شدن در جمع دارند .بهبیانديگر،
فرهنگ هم تفاوت آفرين است و هم انسجام بخش (مرادی .)134 :1310 ،فرهنگ ساختار
پیچیده ای دارد .اگر ما بخواهیم فرهنگ را درک کنیم بايستی آن را با پديدههای اجتماعی
روان شناختی در ارتباط متقابل قرار دهیم و بايد آن را با تعیین ابعاد متغیرهای فرهنگی تحلیل و
مطالعه نمايیم .از ابعاد اثرگذار در فرايند جامعه و فضای اجتماعی آن میتوان به دو بعد الف)
فرهنگ فردگرايی ،ب) فرهنگ جمعگرايی اشاره کرد (تريانديس .)1181 ،در فرهنگهای فردگرا
ارتباط افراد با يکديگر شکننده و سست است و از هر فرد انتظار میرود صرفاً به فکر عاليق و
منافع خويش باشد و جمعگرايی به جوامعی اطالق میشود که افراد پس از تولد ،به گروههای
قومی و منسجمی وابسته هستند که در تمام طول زندگی در عوض حفظ وفاداری ،از طرف آن
گروهها حمايت میشوند (خانی و همکاران .)10 :1313 ،فرهنگ برحسب رقابت ،همکاری و
فردگرايی تفاوت میپذيرد (مید .)1191 ،هافستد ( )1184ابعاد فرهنگ فردگرايی را در مطالعات
ارزشمند خود به دست آورد و آن را با مفهوم فاصله قدرت در جوامع سنتی سنجید .جمعگرايی
بیشتر بر همنوايی در داخل گروه تأکید دارد که روابط اجتماعی را تنظیم میکند .اين نوع نظارت
و همنوايی سطح استرس در زندگی روزمره را کاهش میدهد (آدر .)1181 ،جمعگرايی همچنین
با کاهش رقابت درونگروهی ،افزايش رقابت برون گروهی و ايجاد امنیت داخلی برای افزايش
توانايی جهت تطابق در ارتباط معنادار است .در اين فرهنگ ،نظم اجتماعی بهوسیله سن ،جنسیت
و غیره در ساختار اجتماعی برقرار میگردد (کجان و لوی.)1110 ،
با توجه به زمینههای تاريخی و جغرافیايی شکلگیری اقوام مختلف ،امکان بروز تفاوتهايی در
ارزشهای فرهنگی آن وجود دارد (خانی و همکاران .)1 :1313 ،تنوع فرهنگی و وجود فرهنگها
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و اقوام مختلف و متنوع در ايران ،همانند شمشیر دو لبهای است که در صورت بهرهگیری مناسب،
می تواند عاملی در جهت تقويت هويت فرهنگی ،هويت قومی و ملی و انسجام فرهنگی و حتی
جمعگرايی در کشور باشد (مرادی .)191 :1310 ،جوامع عشايری در ايران ،بهشدت جمعگرا بوده
است ،با ورود عناصر نوسازی به جامعه عشايری ،هنوز سنتها ،آدابورسوم ،ارزش و عرفهای
اجتماعی در تعیین کنش انسان نقش بسزايی دارند .تصمیمات ،رفتارها و مديريت عمومی جامعه
به دست بزرگان ايل که برگرفته از آيینهای بومی ،محلی ،عرف و ساختار اجتماعی هست ،فرايند
يگانگی و باهم بودگی را در کنار عنصر خشن طبیعت ،تهاجمات و غارت ديگران برای حفظ آبروی
ايل و خانواده و اموال امری بديهی و ملزم مینمايد.
در اين راستا ،عشاير چه کوچنده باشند يا غیر کوچنده تا هنگامیکه به ساخت سنتی
فرهنگ و اشتراکات خود ادامه دهند ،به تعبیر افشار و همفکران وی عشاير شناخته میشود و
قرنها زمان می خواهد تا عشاير ،فرهنگ و معتقدات عشايری خود را فراموش نموده و در زمره
روستائیان يا شهرنشینها درآيند ،ولی بازهم ريشههای فرهنگ عشايری خود را فراموش نخواهند
نمود و آن را مايه مباهات خود می دانند .هر ايل دارای وحدت جغرافیايی و مرزهای شناختهشده
مشخصی است که اين شناخت مورد تائید عرف محل نیز است و جايگاه وحدت سیاسی و نظامی
طوايف مختلفی است که درون مرزهای سیاسی آن سکونت دارند و تابعیت آن را پذيرفتهاند.
قدرت هر تیره را تعداد مردان جنگجو ،ثروت دامی خانوار و پهنه قدرت جمعی آنها تعیین
می نمود .اگر کدخدای قدرتمند بر اين تیره حکومت داشت ،ايلخانان در پی خويشاوندی با اين
تیرهها برمی آمدند و سعی بر آن داشتند که در روابط خود جنبه دوستی حاکم باشد و گهگاه به
مناسبتهايی امتیاز برايشان قائل میشد تا قدرت و يکپارچگی ايل حفظ گردد (صفی نژاد،
.)14 :1383
خصیصه اصلی عشاير ،عبارت از  -1انسان؛  -9دام؛  -3مرتع و  -0آب است (مشیری،
 .)04 :1385ويژگیهای فوق نقش فعّالی در اتحاد و همزيستی بهصورت دستهجمعی داشته است.
جوامع عشايری به جوامعی اطالق میشوند که در دو مکان بهنام «قشالق» و «يیالق» زندگی خود
را گذرانده و به دو حالت عمودی و افقی کوچ مینمايد .شغل اصلی اين گروه دامداری و شغل
فرعی نیز به کشاورزی ،قالبی بافی و ساير شغلهای خرده را شامل میشود .در اصطالح
جامعهشناسی به اينگونه اجتماعات ،قطاعی گويند که روابط اجتماعی ساده ،چهره به چهره و
خويشاوندی بوده و تقسیم کار تخصصی چندان صورت نگرفته و شغل حالتی انتسابی داشته و تا
حدودی محلی گرا محسوب میشوند .آنچه اينگونه اجتماعات را با اجتماعات ديگر متمايز
مینمايد ،جمعگرا بودن آن است .منافع فرد همان منافع جمع و منافع جمع همان منافع فرد

بررسی جامعهشناختی علل جمعگرايی تاريخی در جوامع عشايری ايران | 991

است .همه در قبال هم مسئول تلقی میشوند و در صورت بیتفاوتی يا بیمسئولیتی در قبال
مسائل ايلی دچار طرد اجتماعی و غضب وجدان جمعی میگردند .درنتیجه ساختار اجتماعی،
سنتهای ،ارزشها و مسائل تاريخی باعث شده است که اتحاد و يگانگی بین عشاير حفظ و
تقويت شود و تفرد و پراکندگی معنا و مفهومی نداشته باشد .آنچه باعث میشد که تفرّد و افتراق
اجتماعی چندان مجالی برای ظهور نداشته باشد ،در هم تنیدگی منافع گروهی ،امنیت جمعی،
همیاری گروهی و تهديدات اجتماعی بود که فرد بهتنهايی از عهده چنین مسائلی برنمیآمد و
رفتار فردگرايانه باعث نابودی منابع توسعه و بهنوبه خود باعث مغلوب شدن فرد میشد و همچنین
سوای وجود مسائل امنیتی ،وجود منابع توسعهای ازجمله ،بنه ،مشاع ،بده و بستانها ،سوگ و عزا،
قصهها ،گذشتههای تاريخی ،کشت و داشت و برداشت ،بحث مقاومت در برابر دشمن و طبیعت
باعث میشود که عشاير اهمیت و ارزش جمعگرايی را از دست ندهند .حس همبستگی اجتماعی،
پديده اجتماعی  -فرهنگی است که آن را از نیاکان ،اجداد ،طبیعت ،زيستبوم ،افسانهها و فلسفه
کوچنشینی به ارث بردهاند و نقض آن ،سخت و ناممکن است .درنتیجه فرهنگ همیاری گری و
دگر ياری در تأمین آب ،غذای احشام ،گذران معیشت ،کاهش هزينه اجتماعی و تقويت و تداوم
منابع توسعهای باعث يکپارچگی گروه عشايری می شده است .درنتیجه سطح همیاری و اعتماد
حالت درونگروهی داشته و برون گروه بهعنوان غريبه و دشمن تلقی میگرديده است .فکر تهديد
و ستیزه با ديگری در مسئله مراتع ،تعیین قلمرو ،غارت و غیره باعث محلی گرايی و تقويت اتحاد
در سطح طايفه و ايل شده است و همین عامل برافزايش منازعات بین گروههای عشايری و قومی
در ايران افزوده است و تا جايی تاريخ نقل میکند ،تاريخ جوامع عشايری تاريخی ،نزاع و ستیزه با
ديگری و تاريخ همیاری با خودیها بوده است.
اکثر محققان علوم اجتماعی ،جوامع عشايری را با ويژگیهايی چون قضا و قدری بودن ،سنت
پرستی ،محافظهکاری و بیاعتمادی نسبت به هم معرفی میکنند (ازغندی )88 :1311 ،که اين
ويژگیها باعث بدگمانی نسبت به هم و شکلگیری فرهنگ طايفهای شده و مانع توسعه اعتماد
اجتماعی است .میزان انسجام و يکپارچگی در روابط و مناسبات اجتماعی در بین ايالت و عشاير
يکی از عوامل مؤثر بر میزان اتحاد و حفظ همبستگی درون ايلی بوده است که همین ويژگی در
ديدگاه محققانی چون بنت ،راجرز ،بن فیلد ،دورکیم ،لمبتون و ...يکی از موانع توسعه محسوب
شده است .بر طبق نظريه امیل دورکیم ،وقتی جوامع حالتی قطاعی دارند و هر قطاعی برای خود
رياست و قلمروی دارد که با ديگران متمايز بوده و درنتیجه به دلیل خودکفائی و ديواره قوی
جوامع سنتی امکان شکلگیری تقسیمکار و توسعه وجود ندارد يا فوکوياما در بحث اعتماد
اجتماعی و نقش آن در توسعه گفته است که شعاع اعتماد در جوامع عشايری ناچیز است و به اين
خاطر گروهها بر درونگروهی تأکید دارند و از گسترش اعتماد به برون گروه میکاهد (فوکوياما،
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 .)1115درنتیجه ،نظريهپردازان نوسازی و توسعه ،فرهنگ ايلیاتی را يکی از موانع اصلی توسعه
میدانند که باعث جمعگرايی عشاير شده است.
در جامعه سنتی مثل بختیاری اگر هر تیره از طوايف متعددی تشکیل میشد ،اين امکان
وجود داشت که طوايف غیر اصیل به جمع طوايف اصیل ملحق شده و با آنها يک اتحاد مکانی-
سیاسی و نظامی را به وجود آورند (صفی نژاد )9 :1383 ،که به اتّحاد و جمعگرايی طايفهای
میانجامید .جمعگرايی و همبستگی گروهی عشاير از ساختار اجتماعی نیز تأثیر میپذيرد .ازجمله
وظايف رئیس ايل ،حمايت نظامی و سیاسی از يکايک افراد ايل در هنگام نزاع و صلح و برقراری
ارتباط با گروه های عشاير ديگر است .چادر رئیس ايل کانون اصلی قانونگذاری است که چه شرعاً
و چه عرفاً تمامی پیروان ايل ،مجبور به اطاعت از آن هستند .افراد ايل بهوضوح تشخیص میدهند
که بدون رئیسشان بیيار و ياور هستند (ازغندی .)191 :1311 ،درنتیجه خصلت اجتماعی انسان،
بهعالوه نیاز وی به تعامل و همکاری و مقابله با خطرات و تهديدات او را بهسوی زندگی گروهی و
قبیله ای سوق داد .ضعف قدرت مرکزی در اداره منطقه و ناتوانی در برقراری امنیت ،گروههای
انسانی را به همبستگی بیشتر فرامیخواند .زندگی کوچنشینی بهشدت به مرتع و چراگاه وابسته
است .کوچندگان بايد از يکطرف قلمرو خود را حفظ میکردند و از سوی ديگر برای رسیدن به
آن در يیالق و قشالق با خطراتی مواجه میشدند .عبور از قلمرو ديگران و برخورد با طوايف و
تیرهها در ايل راهها میتوانست زمینه ساز جنگ و نزاع شود .عبور از گردنههای صعبالعبور و
رودخانههای خروشان و مسائلی از اين قبیل همبستگی گروهی را میطلبید تا کوچندگان بتوانند
با تهديدات ،سختی ها و خطرات مقابله کنند .همه اين عوامل در سازماندهی و انسجام بخشی به
قبايل و طوايف نقش مهمی دارد و روابط عمیق و مستحکمی بین اعضا به وجود میآورد که
سرنوشت آنان را به هم گره میزند .در جامعه ايلی فرد بهشدت به گروه وابسته است .افراد برای
حفظ منافع و قلمرو و تأمین امنیت ،گروههای منسجم و نظاميافتههای به وجود میآورند و با
ادغام گروههای کوچک ،گروه بزرگتر با جمعی بیشتری شکل میگیرد که از قدرت بیشتری
برخوردار است و می تواند موازنه قدرتی به وجود آورد که از يکسو امنیت بیشتر و از سوی ديگر
خودداری طوايف از ورود به جنگهای تمامعیار را به دنبال داشته است (الهیاری و همکاران،
.)99 :1311
ساخت سنتی – اجتماعی ايلی که ساختار قدرت درون آن جلوهگر است ،پديدهای تاريخی
است که ريشه در قرون گذشته دارد .يکی از ويژگی های جامعه عشاير اتکا بر دام و مرتع است و
فرآورده غالب آن فرآوردههای دامی است و فرهنگ جامعه نیز بر همین اساس جلوهگر است .مثالً
فرهنگ نگهداری دام ،تخصّص در امور دامی ،معتقدات به دام ،عشق و عالقه به دام ،شیوههای
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کوچ ،تغذيه دام ،ساخت سنتی اجتماعی ،ردههای قدرت ،جنگها ،شکست و پیروزی به خاطر
مرتع ،نیاز به توسعه مراتع ،نیاز به قدرت در حفظ و نگهداری مراتع متأثر از دام و مرتع است
(صفی نژاد.)0 :1383 ،
با توجه به مباحث فوق میتوان گفت که در ايجاد اتحاد (جمعگرايی) جوامع عشاير مسائل
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی روانشناختی تأثیرگذار بوده است و تاريخ جوامع
عشاير ،تاريخ اتّحاد و جمعگرايی درون گروهی و ستیزه با طوايف و ايالت برون گروه است .با توجه
به سبک زندگی ،سبک کوچنشینی ،خشکسالی ،ازدياد احشام ،کمیابی منابع ،نبود امنیت مرکزی
و مسئولیت دولتی در قبال عشاير ،تهديد اجتماعی و طبیعی و نیازمند بودن به همیاری برای
مديريت زندگی باعث می شود که عشاير و ايالت همیشه برحسب ساختار ايلی و حاکمیت وجدان
جمعی بر اتحاد و همبستگی درونگروهی تأکید نمايند .با توجه به مباحث فوق پژوهش حاضر
قصد دارد به اين پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در گرايش مردم عشاير به جمعگرايی (حفظ
اتّحاد) ايلی تأثیرگذار بوده است؟ و ديگر آنکه ،عوامل تاريخی ،اجتماعی و سیاسی مؤثر بر مسئله
جمعگرايی اقوام عشاير (مبتنی خردهفرهنگ جغرافیايی) کداماند؟

 .2مباني مفهومي و مالحظات نظري
در اين قسمت به تعاريف مفاهیمی ازجمله ايل ،جمعگرايی و عشاير و فرهنگ جمعگرايی
پرداختهشده و در بخشهای بعدی ،بحث نظری مربوط به مسائل تاريخی جمعگرايی و همبستگی
تاريخی جوامع عشايری ايران برحسب نظريههای جامعهشناسی ارائه میشود.
جمعگرایي :1جمع گرايی واژه ايست که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد ،گروهها و يا اقوام
مختلف اطالق می شود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی استوار میشود (تريانديس و وسیلیو،
 .)1119جمع گرايی نقطه مقابل فردگرايی است .جمع گرايی بر جامعه و گروه متمرکز میشود
درحالیکه فردگرايی بر فرد و خواسته های شخصی او استوار است .جمعگرايی بر اساس همین
گروه گرا بودن ،خواستار کسب هويت از جمع و رفتار طبق الگوهای از پیش تعیینشده جمعی
است؛ خودانگاشتهای گروهی ،خودانگاشتهای فردی اعضاء را به وجود میآورند (واترنمن،
.)1181
از جمله شاخصههای جوامع جمعگرا مراسم گروهی ،رقصهای دستهجمعی ،پدرساالری و يا
پیرساالری است و بهطور کل جوامع جمعگرا خشنودتر از جوامع فردگرا هستند زيرا بسیاری از
اصول زندگی خود را تائید شده در دسترس دارند و نیازی به فهم و اثبات دوباره آنها ندارند.
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collectivism
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در مقابل ،جوامع فردگرا ،بر اصول فردی و چهبسا منافع فردی اهمیت می دهند و اين اهمیت به
هويت فردی ،باعث می شود فرد بسیار تکمیلشده تر از جوامع جمع گرا بار بیايد .اغلب پنداشته
می شود آنچه در يک فرهنگ صادق است برای تک تک افرادِ درون آن فرهنگ نیز درست است.
بهعبارت ديگر افراد درونِ يک فرهنگِ فردگرا همگی فردگرا بوده (فرد محوری) و آنهايی که در
فرهنگِ جمعگرا زندگی میکنند همگی جمع گرا هستند (جمع محوری) (تريانديس و همکاران،
.)1185
تريانددديس ( )1184در ارتبدداط بددا جمددعگرايی ،معتقددد اسددت کدده جمددعگرايی ريشدده در
کمیددابی منددابع و وجددود خانوادههددای گسددترده دارد ،درحالیکدده فردگرايددی ريشدده در وفددور
منددابع و وجددود خانوادههددای کوچددک دارد (دلددوی و شددائمی برزکددی .)11 :1388 ،معمددوالً
جمددعگرايی توسددط مرزهددای آشددکار و محکددم گددروه تعريفشددده اسددت .در جوامددع جمددعگرا
يکی از مهم ترين تمايزات بده وجدود آمدده دربداره افدراد ايدن اسدت کده يدک شدخص بخشدی از
يک درون گروه يا بدرون گدروه اسدت و بهشددت بده تمدايز مدايی در مقابدل آنهدايی تأکیدد دارد
(میرزايی.)119 :1380 ،
نظام ایلي :مفهوم ايل يا قبیله پیوند بسیار نزديکی با کوچنشین و عشاير دارد و شامل گروهی از
انسان ها با حداقل دو واحد فرعی چون طايفه است که به زبان يا لهجه خاصی صحبت میکنند،
صاحب فرهنگی مشترک هستند که آنها را از سايرين متمايز میکند ،دارای يک واحد اجتماعی
منسجم هستند ،احساس پیوستگی جمعی دارند .جواد صفی نژاد در مقاله ساخت سنتی عشاير
ايران ،برای شناخت گروههای ايلی يا عشاير به خصوصیات زير اشاره مینمايد -1 :عضويت در ايل
مستلزم پیوند تباری است؛  -9سازمان ايل بر پايه نظام قبیلهای است؛  - 3اقتصاد غالب و شیوه
معیشت ،دامداری سنتی است؛  -0شیوه زيست ،کوچنشینی يا نیمه کوچنشینی است؛  -5فرهنگ،
تاريخ ،گويش و سرزمین ايل مشترک است و  -9احساس تعلّق به ايل ،طايفه ،تیره و شاخههای
مربوط تا سطح خانوار ادامه میيابد .سکندر امانالهی ،نیز ايل را يک واحد سیاسی میداند که از
چند طايفه تشکیلشده اما معمو ًال دارای نیای مشترک نیستند (امانالهی بهاروند.)191 :1394،

 .3روششناسي
واژه روش بهمعنای راههای به دست آوردن شواهد و فنون گردآوری و تحلیل دادههاست .مطالعه
حاضر مبتنی بر روش تاريخی -تحلیلی است .در اين پژوهش سعی شده تا با مراجعه به اسناد،
منابع تاريخی ،کتب و ساير منابع دستاول ،به گردآوری اطالعات در خصوص فرهنگ اقوام در
ايران در دوره تاريخی به سوال پژوهش پاسخ داده شود .برای اين منظور ابتدا فهرستی از منابع
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تاريخی مرتبط با موضوع تهیه شد (نگاه کنید به :منابع پايانی) و در مرحله بعد به فیشبرداری از
متون يادشده با محوريت موضوع موردمطالعه اقدام گرديد.

 .4یافتهها
در اين قسمت ،سعی گرديده است تا مهمترين علل جمعگرايی عشاير ايرانی در پرتو يافتههای به
دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 .1-4فرهنگ جمعگرایي ایلي
در جامعه عشايری جمعگرا ،روابط حالتی عمودی و مردم بر وحدت درون گروه تأکید دارند و
اهداف شخصی شان را برای جستجوی اهداف درون گروه خود فدا میکنند ،اگر اقتدار درون گروه
از آنها بخواهند که به شیوهای عمل کنند که نفع درون گروه حاصل نشود و درنهايت برای آنها
ناخوشايند باشد ،آنها به اين اقتدار گروه تن مینهند و آن را تائید میکنند .در فرهنگ
جمعگرايی رفتارها بهطور وسیعی بهوسیله هنجارهای درون گروه ضابطهمند شده است (همان،
 .)189 :1394همنوايی و حفظ آبرو ويژگی مهمی در فرهنگ جمعگرا است .درون گروه عامل
همنوايی در عقیده است و کسی که با آنهم عقیده نیست برون گروه است .جمعگرايان تمايل
دارند ،گروهها را بهعنوان واحد اساسی تحلیل جامعه تصور کنند اعضای فرهنگ جمعگرا ،يک
عمل خشونتآمیز را از جانب يک قدرت درون گروه بیشتر میتوانند تحمل کنند تا از جانب يک
عضو سطح پايین گروه يا غريبه (تری يانديس .)390 :1388 ،جوامع عشايری و سنتی به دلیل
منزلت سنتی ،ساختار طبقاتی قوی ،قدرت عمودی و چیرگی جمع بر فرد ،در مقابل برون گروه و
دشمن متحد عمل میکنند و حتی در صورت نبود اختالفات گروهی ،فاصله اجتماعی خود را از
هم رعايت میکنند .چهبسا ،بر سر مسائلی جزئی باهم درگیر میشوند .زيستبوم و کمیابی منابع،
مسیر کوچ و دشواریهای ناشی از زندگی کوچنشینی باعث شده که گروهها ناخواسته به اين امر
تن در دهند و رفتاری خارج از عرف و هنجار جمعگرا موردپذيرش قرار نگیرد .در صورتی که
تخطی از آيینها و سنن بومی صورت بگیرد ،بهشدت طردشده و وجدان جمعی در قبال آن
واکنش نشان خواهد داد .فرهنگ سنتی و ساختار قدرت ،بهويژه رياست رئیس ايل بر مديريت
جوامع سنتی ،باعث افزايش حس وحدت و همگونی میگردد و فقدان مردان قوی و ريشسفیدان،
منجر به فروپاشی ،هرج ومرج ،نفوذ بیگانگان و درنهايت از دست دادن اقتدار گروه خواهد شد.
چنین میتوان گفت که جمعگرايی جوامع عشايری تحت تأثیر فرهنگ ،زيستبوم ،شرايط
جغرافیايی و اقتصادی دام است.
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 .2-4سازمان ایلي
وحدت و جمعگرايی عشاير از طايفه نیز نشأت میگیرد .طايفه در سازمان اجتماعی ايالت بهويژه
ايل بختیاری ،شامل گروه کثیری از افراد است که عوامل همخونی ،پیوند نسبی ،همجواری،
همپیمانی میان آن ها پیوندی عمیق و ناگسستنی و همچنین همبستگی جمعی شديدی به وجود
آورده است .طايفه بیشتر به يک اتحاديه انسانی اجتماعی و سیاسی شباهت دارد که مشتمل از
گروه انسانی بنام تیره است .تیرهها به دلیل همخونی ،پیوند سببی ،همجواری ،مقابله با خطرات و
برقراری موازنه قدرت با هدف دستیابی به امینت طايفه را به وجود آوردهاند که ازنظر نیروی
انسانی امکانات و قلمرو جايگاه واالتر و قدرت بیشتری دارد (خسروی .)10 :1310 ،علل ريشه
نظام طايفه ای در عشاير ايران را بايد در تاريخ تحوالت سیاسی اجتماعی گذشته جستجو کرد.
هجوم های خارجی ،عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند ،عدم استقرار حاکمیت قانون و نظم
سیاسی ،جنگهای داخلی و وضعیت خاص جغرافیايی منطقه در پیدايش نظام طايفهای تأثیر
داشته است (الهیاری و همکاران .)34 :1311 ،ازآنجاکه نظام طايفهای بر اساس نسب و حسب
قبیلهای استوار است ،عصبیت طايفه ای از ارکان مهم آن است .اين ويژگی برای اعضای طايفه،
قبیله و برای رهبران آن نوعی استبداد مطلق ايجاد میکرد .عموماً جامعه قبیلهای ،جامعهای فاقد
دولت است ،زيرا دولت به عنوان يک قدرت مرکز ،برتر از روابط نسبی و خانوادگی مسلط بر آنها
عمل میکرد (جعفريان .)90 :1384 ،درواقع ،جهانبینی خويشاوندی ،زندگی دامداری و مديريت
مبتنی بر رهبری خانها و سرکردگان ايلی ،سه مؤلفه اساسی در شناسايی نظام ايلی است (تاپر،
.)194 :1311
 .3-4عصبیت ایلي
به اعتقاد ابن خلدون ،رياست در قبايل تنها از راه قدرت و غلبه میسر میشود و که عمیقاً با
عصبیت ارتباط دارد (ابن خلدون .)901 :1391 ،ايالت و اقوام بر اساس تیرهها و طوايف خود
دارای انسجام درونی هستند .آنان نسبت به حفظ تعلقات خود اعم از نام ،نیاکان ،سرزمین،
اسطوره و آنچه به اين عصبیت ايشان منتسب بود ،تعصب میورزند (همان .)901 :1391 ،عصبیت
مؤثرترين عامل انسجام و استحکام درونی جامعه ايلی و قومی است .باور اعضا بهنظام ايلی خود و
احساس تعلق و تعصّب به آن ،در کنار وجود ساختار ردهبندی تیره و طوايفی و سرزمین مشترک
برای ارائه تعريف از جامعه ايلی ايران مهمترين معیارهاست (افشار نادری .)331 :1399 ،افراد
قبیله برای حفظ خود بايد از مقررات ويژهای تبعیت کنند و در آن میان عصبیت صفت ويژهای
افراد قبیله بود و منظور از آن طرفداری و حمايت شديد افراد قبیلهای يکديگر است بهطوری که
هر فرد از حمايت بیچونوچرای قبیله خود برخوردار بود (الهیاری و همکاران.)98 :1311 ،
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 .4-4نظام خویشاوندي و ساختار اجتماعي
در نواحی سنتی با ساختار سنتی و تحکمآمیز ،نزاعهای زيادی که عمدتاً مبنای قبیلهای دارند ،بر
سر مسائل ناموسی ،غارت ،چراگاه ،احشام و گلهها اتفاق میافتد .اتحاد طايفهای در جامعه
عشايری به شدت متأثدر از ساختار اجتماعی اسدت .آنچه ساختار اجتماعدی را به چنیدن اهدافی
تشويق مدینمايد ،مسئله نوع زندگی جوامع عشايری اسدت که سه خصیصه بارز دارد:
 -1خويشاوند گرايی افراد ايل نسبت به هم؛  -9روحیه جنگاوری و ستیزهجويی در مقابل
گروههای بیگانه؛  -3بقا و بسط عشیره از طريق تهاجم و غارت .يکی از ويژگیهای نظام ايلی و
اجتماعات با ساختار طايفهای و عشیرهای معموالً خويشاوند گرايی و در اصطالح کلیتر قوممداری
اسدت .پس ساخت سنتی خويشاوندی بهموجب رابطه سهجانبه الف) مراتع با دام؛ ب) دام با انسان
و ج) انسان با انسان به وجود آمده است (شهبازی )88 :1399 ،که باعث ايجاد ضرورت همبستگی
گروهی و وابستگی به ساختار اجتماعی است که برحسب تعهّد ،وظیفه و شرايط اجتماعی ايجاب
میشود .ويژگی سوم در فرهنگ سیاسی و نظام اجتماعی عشیرهای بقا و بسط عشیره از طريق
تهاجم و غارت است .فرهنگ غارت بهويژه هنگام تندرستی بسیار اهمیت دارد و فرد غارتگر
صاحب افتخار و قدر و منزلت اجتماعی است و در ردههای باالی نردبان اجتماعی قرار میگیرد.
غارت به طور طبیعی و ازنظر روانشناسی مالزم با نوعی دشمنی يا شدّت رابطه درونگروهی نسبت
به رابطه برون گروهی است .هر چه رابطه درونگروهی در مقايسه با برون گروهی شديدتر باشد و
هرچه عناصر بیرون از گروه ،بیگانهتر قلمداد گردند ،زمینه بروز فرهنگ غارت بیشتر میشود
(همان .)91 :1399 ،فرهنگ بسط و تهاجم ،باعث قطبی گری در گروههای اجتماعی میشود.
بهطوریکه برای کسب امتیاز و پیروزی در اينگونه اهداف ،همبستگی خويشاوندی و حمايت
طايفهای بسیار مهم است و گروه «مايی» بايد در مقابل گروه «آنهايی» صفآرايی نمايد .چنین
رفت ار و فرهنگی نتیجه ،قدرت ساختار اجتماعی سنتی است که فرهنگ نزاع ،خشونت و غارت
برای تأمین امنیت و افزايش قدرت به نسل بعدی انتقال میدهد .درنتیجه اتحاد گروهی حاصل
سه مؤلفه -1 ،نیاز به بسط عشیره و قدرتطلبی؛  -9آيندهنگری برای دام و وجود تصور خیر
محدود و  -3رواج فرهنگ ستیزهجويی و پرخاشگری که مهمترين خصیصه يک گروه کوچنشین
برای محافظت از خانواده ،ناموس ،طايفه ،ايل و احشام محسوب است .در اينگونه اجتماعات،
هرکسی که روحیه پرخاشگری داشته باشد ،قدرت زيادی در تأمین نیاز ايل و خانواده دارد ،مراتع
مرغوب را به نفع خود میکند ،کسی نیز جرئت چپ نگاه کردن را نخواهد داشت ،مورد تهاجم و
غارت قرار نخواهد گرفت.
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 .5-4وجدان جمعي
يکی از عواملی که ازلحاظ تاريخی در اتحاد و جمعگرايی ايلی نقش مؤثری دارد ،حاکمیت وجدان
جمعی است .وجدان جمعی به مجموعه ای از اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد
جامعه که دستگاه معینی را تشکیل داده ،اطالق میشود .افراد میآيند و میروند ،اما اين وجدان
میماند و شمال و جنوب ندارد ،بلکه عامل پیوند نسلها به هم است که حکم نوعی روح جامعه يا
روح جمعی را دارد (دورکیم .)13 :1391 ،جرم نیز عملی است که حالت نیرومند وجدان جمعی را
جريحهدار می سازد .مجازات آن نوعی واکنش عاطفی است .هرچه قدر فرهنگ جوامع سنتیتر
باشد ،خصلت اين وجدان قوی تر و شدت مجازات بیشتر است .در جوامع مدرن برای انتقامگیری
فرد را مجازات نمی کنند .بلکه منظور از مجازات دفاع و حفاظت از کیان جامعه است .عمل انتقام
بهراستی برای دفاع صورت میگیرد ،هرچند غريزی و نینديشیده شده باشد .حس انتقام چیزی
جز غريزه بقا نیست که براثر احساس خطر نابودی تشديد شده است .انتقام سالحی دفاعی است
که ارزش خاص خود را دارد (همان .)144 :1391 ،در جوامع سنتی ،جرم معموالً آنهايی هستند
که امر عمومی (وجدان جمعی) را به مخاطره میافکند؛ يعنی جرائمی که بر ضد مذهب ،قدرت و
آدابورسوم هستند (همان .) 149 :1391 ،درنتیجه خصلت اجتماعی واکنش در برابر جرائم ،ناشی
از ماهیت اجتماعی احساسات جريحهدار شده است .ازآنجايیکه احساسات مذکور ريشه در وجدان
جمعی تمامی افراد دارد ،تخلف از آن باعث آشفتگی اجتماعی میشود و ضربه به همگان واردشده
و آماده دفاع می شوند .اين وجدان احساسات همگان را در يکجا جمع نموده و هر چه قدر شديدتر
باشد ،میزان تحريکپذيری آنها علیه دشمن نیز بیشتر خواهد بود (همان .)115 :1391 ،چون در
ج امعه عشايری نظم انضباطی مبتنی بر سلطه اجتماع و تشابه پذيری ازنظر وجدان جمعی مانع
انسجام توأم با تفکیک و تفاوت پذيری است ،پس استقالل و هويت فردی تحتالشعاع هويت
جمعی کوچک و خاصگرايانه طايفهای و قبیله ای است .اين امر دامنه اعتماد اجتماعی و انسجام
جمعی را محدود و نوآوری و تغییر را دشوار میسازد .مصالح قومی و قبیلهای و خانوادگی بر منافع
فردی ،سنتگرايی بر تعقلگرايی ،خاصگرايی بر عامگرايی و حقوق کیفری و مجازات تنبهی
ازجمله قصاص و انتقام جويی بر حقوق مدنی و مجازات ترمیمی و پیشگیرانه مسلط است .سیطره
اجتماع قومی -قبیله ای و نظم اجتماعی خود يکی از موانع توسعه و بهبود حیات اجتماعی مردم
عشاير است و حقوق و تکالیف شهروندی در چنین جامعهای تحتالشعاع تعهدات و وابستگیهای
خاصگرايانه قومی -قبیلهای است (عبدالهی .)900 :1319 ،خويشاوندگرايی و احساس تعلق به
گروهی خاص و تح صیل امنیت فردی از طريق وابستگی به يک قوم ويژه عواقب اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و حتی امنیتی فراوانی دارد .در چارچوب يک ايل آنچه ايجاد تعهد ،مسئولیت و
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حتی وظیفه میکند و کنشهای جمعی را شکل میدهد ،رابطه خويشاوندی است (سريع القلم،
.)58 -51 :1389
 .6-4قانون همپشتي
در جامعه سنتی ،معموالً جامعه بیشتر متشکل از خانواده هاست تا افراد و اعضای خانواده .جامعه
سنتی به جامعهای اطالق می شود که مردم در آن خوی ،خون ،خاک و فرهنگ مشترک دارند.
اين افراد بسیار شبیه هم بوده و فرديت در اين جامعه وجود ندارد و کل اجتماع يک کالبد
فرض می شود .در اين اجتماع فرد همواره به عنوان سلولی وابسته به کل جامعه وجود داشته
است .در اين جوامع ،همبستگی قوی و محکمی درون گروه خويشاوندی وجود دارد و فرد در
مقابل قوم و خويشاوندان مسئول است ،همچنان که ديگران نیز در برابر وی مسئول هستند؛
زيرا در اين جوامع ،تمايل به حفظ پیوندهای خونی منجر به شکل گیری کالن و خانوادههای
مشترک میشود (واتزر .) 114 :1381 ،به عبارتی در اين ساختار عشیره ای نظام پشتیبانی
خانوادگی يکی از مهم ترين عناصر در زندگی بیشتر افراد به شمار می آيد .چشمداشتهای ياری
متقابل و مسئولیت مشترک اجتم اعی و حقوقی همگی تحت تأثیر پیوندهای خويشاوندی شکل
می گیرد .در جوامع روستايی و عشايری هويت افراد را بر اساس همان طايفه و گروهی که به آن
تعلق دارند و شناسند و فرد خارج از طايفه ،نسب ،خويشاوند و طايفه ،ايل و ساختار قبیله
معنايی ندارد و به بیگانگی اجتماعی دچار می شود که نتیجه آن تنهايی فرد ،انزوا اجتماعی
است که با خود بحران های روحی و روانی ببار می آورد .در اصل در چنین محیطی شناسنامه
فرد ،همان ايل و طايفه اوست و تا زمانی در آن محیط زندگی می کند ،اين شناسنامه قابلتغییر
نیست و المثنای آن برای گروه و جامعه پذيرفته شده نیست .راجرز بیان می کند که اعضای يک
گروه باهم ديگر همسان دانسته میشود .آن ها يک هويت اجتماعی به دست میآورند که
اعتبارشان را از اين هويت کسب میکنند؛ بنابراين آنها بدين جهت که درون گروه در ارتباط با
گروه های بیرونی پايگاه يا موقعیت بااليی داشته باشد ،تشويق و ترغیب میشوند (راجرز:9443 ،
 .) 988درنتیجه هر دسته از عشاير ايران به مناسبت دارا بودن نیای مشترک تاريخی ،وحدت
جغرافیايی و رشد جمعیتی در زيرشاخه های نیای مشترک و زندگی خويشاوندی در کنار هم و
حفظ اين وابستگی دارای ساخت سنتی خويشاوندی هرمی شکل شده ا ست .هر چه از قاعده
هرم به طرف رأس آن پیش برويم از تحکیم نسبی اين وابستگی کاسته میگردد .زندگی
عشايری به سبب اقتصاد غالب دامداری و نیاز به مرتع برای دام و حفظ و حراست از مرتع
مشترک در محدوده مشخص جغرافیايی ،خويشاوندی نه تنها انسجام خود را از دست نداده ،بلکه
انسجامشان مستحکمتر شده است.
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 .7-4ساختار سیاسي سنتي
در ساختار سیاسی عشاير ،حاکمیت بر اساس وحدت قبیلهای ،قومی و تکیهبر سنتهای ايلی
است .حتی حاکمیت خوانین بختیاری بر شالوده قبیله استوار بود و قبايل در اين دوران به دلیل
اينکه بهترين نیروی جنگی را تشکیل میدادند بر اهالی شهری برتری داشتند .در اصل اکثر
حکومتهای مهم ايرانی بر قدرت قبیلگی تکیه داشتند (کدی .)53 :1315 ،جامعه سنتی افراد را
دارای شخصیتی اقتدارگرا ببار میآورد تا همیشه آمادگی در برابر تهاجم و قدرتطلبی ديگران را
ال ايلی ،خشن و زورگويانه
داشته باشد و برای دفاع از خود بايد قدرتنمايی نموده و شخصیتی کام ً
داشته باشد .در جامعه اقتدارگر ،تعصب نژادی و اختالفات قومی وجود دارد که باعث وقوع نزاع
دستهجمعی و قتلهای فراوانی شده است .در اينگونه جوامع ،افراد بدون توجه به خصايل انسانی
ديگران ،آنها را تحقیر میکنند و خود را برتر و گروه ديگر را پست میانگارند .در چنین
جامعها ی ،افراد نسبت به ديگران اعتمادی ندارند .اقتدارگرايی به معنای سیطره جويی ،خودکامگی
و تسلیم بی و چون چرا از قدرت ساختار ايلی و طايفهای است .آنچه در چنین جامعهای غلبه
دارد ،ترس و زور است .ترس از اينکه در صورت عدمحمايت و همبستگی ايلی ،دشمن قصد
نابودی را دارد و با زورگويی و هراس افکنی در گروه غیرخودی میتوان به زندگی ادامه داد .با
حمايت همگروهی و بیگانه هراسی میتوان طوايف و ايالت را از فکر تهاجم و غارت بازداشت
(آدورنو .)998 :1154 ،هانا آرنت ( )1158شخصیت اقتدارطلب را محصول جامعه تودهوار (سنتی)
که شديداً ذرهای شده است ،میداند .ويژگی عمده چنین انسانی ،انزواطلبی و نداشتن روابط
بهنجار است که تعديل شخصیت او در گروه عضويت در طبقه است .شخصیت فرد در جامعه
عشايری متأثر از شخصیت خانوادگی و تمکن مالی است .خانوادههای عشايری در اصل ،حالت
پدرساالری دارند .در اين جوامع روح فامیلی و خانوادگی حاکم است و معیار معیشت فرد در
جامعه بهوسیله خانواده و فامیل معرفی میشود .در رابطه افراد با يکديگر بیشتر رابطه اصل و
نسبی اهمیت دارد .گرچه روابط آزاد و دلخواه نیز بین افراد برقرار میشود؛ اما ازلحاظ روانی و
شخصیتی فرد وابسته به گروه خودش است .در اين حالت حفظ ارزشها ،هنجارها و کنترل
اجتماعی افراد ،مانع انحرافات شده و کمتر ديدهشده است که خانوادهای فرد را مجبور به طرد
نمايند .چراکه در طبیعت و شخصیت فرد عشاير اين نهادينهشده است ،با اين رفتار ممکن است
به اتحادش ضربه وارد شود و باعث نفوذ بیگانگان گردد (نصیری طیبی.)31 :1388 ،
 .8-4همیاري اجتماعي
در فرهنگهای جمعگرا ،خود بهعنوان جزئی از گروه جمعی نگريسته شده و معنا میيابد .در
چنین فرهنگی نیازهای ديگران بیش از نیاز فردی اهمیت دارند و اهداف ،هنجارها تعهدات جمعی
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رفتارهای اجتماعی را تنظیم و جهتدهی مینمايد (تريانديس .)1119 :1115 ،در جوامع سنتی
که جمعگرايی عمودی مسلط است .بر شباهت و يکرنگی با ديگران تأکید شده و روابط مبتنی بر
سلسهمراتبی توجه ويژهای میشود (همان) .در جوامع فردگرا بر رفتارهای فردی ،رقابت و تفاوت
پذيری توجه میشود (تاو و دينر .)9441 ،جوامع فردگرا با مسائل و مشکالت زيادی ازجمله،
بزهکاری ،طالق ،مصرف مواد ،خودکشی و بیماری روانی مواجه میشود (اخرزلی9441 ،؛ اخرزلی
و دير9449 ،؛ تری و میلر .)9441 ،در ديدگاه بعضی از انديشمندان حوزه نوسازی و
جامعهشناسی شخصیت جوامع ايرانی جمعگرا معرفیشده است .در اين ديدگاه میل به مشارکت و
انجام کار گروهی يکی از الگوهای فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ايران بیانشده است .از اين
منظر تاريخ جامعه ايران تاريخ مشارکت و فعالیت جمعی است (غفاری و نیازی.)911 :1389 ،
مشارکت ايرانیان در حیطه رسمی پايین بوده و در حیطه غیررسمی چون حیطه خانوادگی ،محلی
و مذهبی و ساير نهادهای غیردولتی باال بوده است( .همان .)913 :1389 ،ازنظر لمبتون جوامع
سنتی در ايران ،وجود روحیه قدر گرايی در میان آنها با فعالیتهای جمعی سازگاری ندارد و
قرنها ستمکشی و مبارزه با طبیعت هوسباز و وجود نظام ناسازگار اجتماعی باعث شده است که
دهقانان در بسیاری از نقاط کشوری وضع خود را با پديده تسلیم و ارضا و بهمنزله جزئی از
حوادث متوالی جهان بنگرند .از نظر خسروی نیز ،مناسبات تولیدی و رژيم اربابرعیتی با وضع
اقلیمی در پیدا شدن روحیه عدم تحرک و انجماد روحی و قناعت و ناايمنی و ترس از فردا و بیم
از خشک سالی و وحشت از قحطی و گرسنگی در جامعه روستايی مؤثر بوده است .به نظر وی
کمیابی آب موجب همکاری میان زارعان برای ساخت و نگهداری قنات يا کاريز و نیز توزيع آب
می شده است .استحکام بنه که شیوه و روش سنتی تولید جمعی بود تحت تأثیر چگونگی وضعیت
آب و خشکی منطقه بوده است .هر چه ناحیه خشکتر بود ،بنه قدرتمند و احتمال پراکندگی
متصرفات دهقانان بیشتر بود .نیک خلق هم معتقد است که خانوادههای روستايی به داليلی چون
نیازهای مشترک و مبارزه علیه شرايط اقلیمی با يکديگر همکاری تشريکمساعی داشتهاند .به نظر
او کنش های متقابل پیوسته که به هنگام حوادث و وقايع خوشايند و ناخوشايند در زندگی
روستايی تحقق پیدا میکند (همان.)905 :1389 ،
 .1-4هویت اجتماعي
تاجفل رابطه بین میان برداشت افراد از خود و هويت اجتماعی را با عضويت گروهی پیوند میزند
و عضويت گروهی را مبتنی بر سه عنصر زير میداند -1 :عنصر شناختی :آگاهی فرد از اينکه به
يک گروه تعلق دارد؛  -9عنصر ارزشی :فرضیاتی درباره پیامدهای مثبت يا منفی عضويت در گروه
و  -3عنصر احساسی :احساسات نسبت به گروه و افرادی ديگری که رابطهای خاص با آن دارد
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(گودرزی .)90 :1385 ،از نظر انديشمندانی چون سوروکین ،زيمرمن و گالین عواملدی از قبیل؛
 -1ازدواج؛  -9مشابهت اعتقادات يا مراسم مذهبدی يا پندار جادويدی؛  -3خويشاوندی
فیزيولوژيک و خونی؛  -0مالکیت مشترک استفاده از زمین؛  -5مسئولیت اجتماعی؛  -9قرابت
جغرافیايی؛  -1تبعیّت از يک ارباب؛  -8دفاع مشترک در مقابل دشمن و خطر مشترک؛
 -1کمک متقابل و  -14زندگی عمومی ،تجربه و عمل با يکديگر عامل وحدت و اتحاد گروهی در
مقابل ديگران يا غیرخودیها میشود (چیتامبار .)158 :1318 ،پژوهشگری بنام بنت که روی
نوسازی روستايی و دامپروری در ايران ،کار کرده است بیان میکند که تعاون اقتصادی بههیچوجه
در بین طوايف و قبايل وجود ندارد .درگذشته دهات از همسايگان خود جدا و در نزاع و ستیزه
بودهاند ،ولی ارتباطات درون قبیلهای باعث شده است تا حدی همبستگی حفظ شود (بنت،
 .)195 :1350درواقع گروه قومی تنها مجموعهای از انسانها يا بخشی از يک جمعیت نیست،
بلکه مجموعهای از انسانهايی است که بهواسطه تجربیات مشترک بهنوعی اتحاد و نزديکی با
يکديگر مرتبط شدهاند .اين وحدت قومی در مواقع اضطراری ،مالیات و رقابتهای محلی و
حوزههای جغرافیايی نمود پیدا میکند .ترس و تهديد نیز در میزان گرايش به اتحاد و جمعگرايی
مؤثر است .ترس از تسلط گروه قومی ديگر ،همواره با ترس از شیوع خشونت قومی همراه است.
شیوع اين تصور که گروه قومی غالب ،رقیب يا مسلط در پی دستاندازی بر ساير گروهها است،
اغلب بهسرعت واکنش گروههای قومی ديگر را در پی دارد (گودرزی )159 :1385 ،و منجر به
اتحاد عواطف و گرد هم آمدن احساسات خويشاوندان ،گروهها و قبايل برای دفاع و تضمین بقای
خود میشود .در سلسلهمراتب هرمی مزلو ،بعد از نیاز اولیه (خوراک ،پوشاک و غرايز جنسی)،
مسئله امنیت ( دفاع از خود ،حفظ اتحاد ،همبستگی و انسجام و تضعیف گروه تهديدکننده) مطرح
است .حتی درصورتیکه تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه باشد ،باعث شکلگیری جمعگرايی
برای تأمین آن بهشرط غلبه و غارت ديگری است .نظم آنها تابع رفتارهای درون گروه است ،به
هنگام برقراری ارتباط به بستر کالم توجه دارند .براون دريافت که مردم سیمبو در استرالیا نسبت
به رفتارهای خشن ،نگرش مثبتی دارند و کسانی را که بیشتر پرخاشگر و خشن هستند تحسین
میکنند .زمانی که جنگی درمیگرفت همهکسانی که میتوانستند به جنگجويان بپیوندند ،اين کار
را میکردند .تمام گروههای مردمی با نگرشهای همگن بهوسیله بزرگمردی رهبری میشدند که
موقعیت اجتماعی او به داشتن پیروان بستگی داشت .اين مردان بزرگ بودند که ديگران را به
جنگیدن تحريک میکردند .به دلیل کمبود زمین ،محرومیت وجود داشت و به سیستم قضايی نیز
هیچ اطمینانی نبود و امکان پخش برابر منابع موجود نیز وجود نداشت (تريانديس)390 :1388 ،؛
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بنابراين زندگی درونی اين جامعه هرمی شکل که هم ساخت سنتی و هم هرم قدرت در آن
جلوهگر است با شرايط عرفی و سنتی شکل گرفته است.
در مجموع ،آنچه در وابستگی و همبستگی گروه تأثیر میگذارد ،به نظر میرسد که به خوبی
در سه مشخصه زير ،خالصه شده است:
 -1وجود ساختمان ایلي :يعنی اينکه جامعه ايلی همیشه تقسیماتی دارد در مناطق مختلف
ال در کهگیلويه و بويراحمد هر ايل به دو يا بیشتر تیره و تیره به
تقسیمبندیها فرق می کند .مث ً
چند طايفه و هر طايفه به چندين اوالد تقسیم میشود.
 -2سرزمین مشترک :هر ايل سرزمین مشخصی را اشغال کرده است که حدود آن معین است،
در داخل اين سرزمین طوايف هر تیره صاحب مناطقی معلومی هستند ،هر اوالد يک طايفه نیز
چراگاههايی برای خوددارند.
 -3آگاهي افراد به عضویت خود در ایل :همه افراد ايل میدانند که به کدام اوالد تعلق دارند،
اين اوالد از کدام طايفه است (صفی نژاد.)98 -91 :1398 ،
در حقیقت ،در شناخت ايالت و عشاير بايد سه عنصر اساسی تفکیک داده شود -1 :عنصر
قبیلهای بهمثابه سازمان اجتماعی؛ -9عنصر کوچنشینی بهمثابه شیوه زيست؛  -3عنصر دامداری
بهمثابه شیوه معاش (همان)14: 1398 ،
افراد هر تیره غالباً هم خون و دارای نیای واحد ،مشترک و نسبت به يکديگر احساس
همبستگی شديدی دارند و از سوی ديگر با اعضای افراد طايفه ديگر نیز احساس پیوند و
تعلقخاطر میکنند؛ اما واحدهای ايلی هر چه از تیرهها فاصله بیشتری داشته باشند ،احساس
ال در بین ايل بختیاری ،هر تیره به چند تش ،هر تش
همبستگی کمرنگتر و ضعیفتر می شود .مث ً
به چند اوالد ،هر اوالد به چند کربو و هر کربو به چند خانوار تقسیم میشوند .هرچند خانوار در
قالب يک مال يا روستای کوچک و يا بخشی از يک روستا سکونت دارند .افراد مال معموالً اقوام
بسیار نزديک و افراد روستا نیز غالب ًا اعضای يک اوالد ،تیره يا طايفه میباشند .البته طوايف
مختلف ايران ،از قديم معمو ًال متحدانی برای خود در نظر میگرفتند تا با تکیهبر آنها آسانتر
بتوانند با تهديدات اجتماعی مقابله کنند .گاهی دو طايفه باهم پیمان میبستند که در شرايط
مختلف از يکديگر پشتیبانی کنند .اين پیمان در اصطالح محلی در بین بختیاریها به "خین و
چو " معروف است که هم سبب افزايش قدرت گروههای محلی شده و هم نقش بازدارندگی در
قبال تهاجمات و تهديدات دشمن بیرونی داشت .به اين معنی که موازنه قدرتی به وجود میآورد و
طوايف را از ورود به جنگی تمامعیار باز میداشت (میرزايی دره شويی.)89 -81 :1313 ،
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 .5نتیجهگیري
بهزعم ويلیام گوديکانست ( ،)101 :9445هر فرهنگی خطوط راهنمايی برای انسانها در نظر
میگیرد که رفتارها را پیشبینی و قابلکنترل میسازد .اين راهنما و پیشبینیها تعامل بین مردم
را در يک مجموعه ساختاری نشان میدهد و از طريق ايجاد چشمانداز انتظارات اجتماعی افراد در
کنار هم نگه میدارد .فرهنگ جوامع سنتی و عشايری نیز دارای هنجارها و قواعدی است که
جهت رفتارها را تنظیم و مشخص مینمايد .در جوامع سنتی ارزش و احترام هر فرد بر اساس
طبقه او صورت میگرفت و احترام گذاشتن قشر پايینتر به طبقه اجتماعی باالتر امری ضروری
بود .جمعگرايی در جوامع عشايری بر اساس اعتقادات ،تعصبات قومی ،قبیلهای يا اجبار از مسائل
حیاتی بوده است .برای مثال سران ايل سعی میکردند با ايجاد رعب و وحشت از غارت و تهديد
دشمنان بیرونی ،مردم را فرمانبردار خودنمايند تا جمع محوری را حفظ نمايند .بر اين اساس،
نظام اجتماعی ايلی يک پارادايم است که درون آن گفتمانهای مختلفی شکلگرفتهاند که عبارت
از سنتگرايی ،خويش ساالری ،محافظهکاری ،گذشتهگرايی ،تقديرگرايی ،خودبسندگی اقتصادی،
انتظارات محدود ،پدرساالری ،پیر ساالری و خاصگرايی است .ويژگی مشترک و برآيند اين
گفتمان شکلگیری يک ساخت سیاسی است که کنشگر در آن تحتالشعاع قرار میگیرد يعنی
کنشگر ناگزير است که درون اين ساخت تحکمآمیز ،مطلقانگار ،مستبدانه و خشونتآمیز دست به
کنش بزند .وجود روابط خونی ،وابستگی همیشگی افراد در تأمین احتیاجات زيستی به هم کوچی
باعث میشد ،گروه ها برای پرهیز از تشتّت و حفظ وحدت ايلی از قدرت مرکزی ايلی تبعیت
نمايند و نافرمانی نکنند و فرايند جمعگرايی و اتحاد همیشه باقی بماند.
در ايران ،يکی از خصیصههايی که باعث شده تا اقوام و طوايف بهصورت گروهی باهم حفظ
همبستگی نمايند ،مسئله تهديدات اجتماعی و عدم مسئولیت حکومت مرکزی در قبال تأمین
امنیت آنهاست .خصلت اجتماعی انسان ،نیاز وی به تعامل ،همکاری و مقابله با خطرات و
تهديدات وی را بهسوی زندگی گروهی و قبیلهای سوق میداد .ضعف قدرت مرکزی در ايران در
برقراری امنیت و مديريت منازعات ،گروههای انسانی را به همبستگی بیشتر فرامیخواند.
حکومت های مرکزی روستا و عشاير را به حال خود رها نموده بود و زمانی که به مالیات و جیره
لشکريانش نیاز داشت ،به آنها مراجعه میکرد .تمرکز بیشازحد قدرت در بخش مرکزی و ضعیف
بودن اجتماعات محلی باعث می شد که حمايت از ايل ،طايفه و زندگی گروهی به مسئلهای حائز
اهمیت تبديل گردد .در اين میان مجبور بودند با حمايت گروهی از زندگی ،کوچ و داشتههای
خود دفاع نم ايند .کوچ تنها معبر برای تضمین بقا اين گرو بود چراکه دولت مرکزی و هرجومرج
مديريتی منجر به بیتوجهی به فرهنگ ،اقتصاد و اوضاع اجتماعی آنها شده بود؛ بنابراين زندگی
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کوچنشینی به شدت به مراتع و چراگاه وابسته بود .کوچندگان از يکسو بايد قلمرو خود را حفظ
میکردن د و از سوی ديگر برای رسیدن به يیالق و قشالق با خطراتی مواجه بودند .عبور از قلمرو
ديگران و برخورد طوايف و تیرهها در بین راهها میتوانست به جنگ و نزاع منتهی شود .عبور از
گردنههای صعبالعبور و رودخانههای خروشان ،غارت گروهی ،سارقان و نزاعهای احتمالی
همبستگی گروهی را میطلبید و آنها را نسبت به اين همپشتی بیشتر نیازمند میساخت تا
کوچندگان بتوانند با تهديدات و سختیهای و خطرات مقابله کنند .همه اينها عواملی بودند که
سازماندهی و انسجام خاصی به قبايل و طوايف میبخشید و روابط اجتماعی عمیق و مستحکمی
بین اعضا به وجود میآورد و سرنوشت آنان را به هم گره میزد.
میتوان گفت که در جامعه ايلی فرد به شدت به گروه و جمع متکی است ،چون طايفه ،منافع
فرد را تضمین میکند .افراد با حفظ منافع و قلمرو و تأمین امنیت ،گروههای منسجم و
نظاميافتهای را به وجود میآورند و با ادغام گروههای کوچک ،گروه بزرگتر با جمعیت بیشتری
شکل میگیرد که از قدرت بیشتری برخوردار است و میتواند موازنه قدرتی به وجود آورد که از
يکسو امنیت بیشتر و از سوی ديگر خودداری طوايف از ورود به يک جنگ تمامعیار را به دنبال
داشته باشد .روسای طوايف و تیرهها نیز در شکلگیری سازمان اجتماعی طوايف بسیار مؤثر
هستند و يکپارچگی بیشتر طوايف باعث فزونی قدرت محلی آن میشود و هر چه طايفه قدرت
بیشتری کسب کند ،دامنه نفوذ رؤسا بیشتر میشود .رؤسا هم تمايل شديد دارند تا طايفه ،از
انسجام درونی و يکپارچه برخوردار باشند و هم با طوايف ديگر پیوند برقرار کند؛ زيرا گسترش
ائتالف و نزديکی طوايف ،تضادهای درونی را کاهش و تضادهای بیرونی را افزايش میدهد .در اين
صورت طايفه ،حامیان بیشتری پیدا می کند .نظام خويشاوندی پدرتباری نیز عامل ديگری است
که ساختار اجتماعی خاص جامعه ايلی را شکل میدهد .اين ساختار طی صدها سال ،بهتدريج
تکوين يافت و به شکل حکومت محلی خود را نشان میدهد .در اصل طايفه عنوانی قومی-
سیاسی است که در سازمان اجتماعی ايلی ،شامل گروه کثیری از افراد است که عواملی مانند؛
همخونی ،پیوند نسبی ،پیوند سببی ،همجواری ،همپیمانی ،میان آنها پیوندی عمیق و ناگسستنی
و همچنین همبستگی جمعی شديدی به وجود آورده است .اگرچه اعضای هر طايفه جد و نیای
مشترک خود را يک نفر میدانند؛ ممکن است تمام اعضای طايفه که جمعیت آنگاه به گاه چند ده
هزار می رسد دارای نیای واحد مشترک نباشند .طايفه بیشتر به يک اتحاديه انسانی -اجتماعی يا
سیاسی شباهت دارد که متشکل از گروههای انسانی کوچکتری بنام تیره است .تیره به دلیل
همخونی ،پیوند سببی ،همجواری ،مقابله با خطرات و برقراری موازنه قدرت باهدف دستيابی به
امنیت ،طايفه را به وجود آوردهاند که ازنظر نیروی انسانی ،امکانات و قلمرو جايگاه واالتر و قدرت
بیشتری دارد هدف تقويت همیاری گری و دگرياریگری بوده است ،اما سختی معیشت ،ناامنی
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اجتماعی ،غارتگری ،مسائل کوچ ،هجوم دولت و حکام برای جمعآوری مالیات از مردم بهزور و
استبداد و نبود امنیت مرکزی باعث میشد که نتايج ناخواستهای داشته باشد و جوامع عشايری و
سنتی را درگیر مسئلهای بنام قتل ،خونريزی و کشت و کشتار نمايد .علیايحال ،تاريخ جوامع
سنتی ايران ،تاريخ نزاع و درگیری نیست ،بلکه صلح و همزيستی ،فرهنگ تعاون و اعتماد
اجتماعی ،فرهنگ کارآفرينی قوی ،صالبت و توانايی در مواجهه با مشکالت از خصیصههای مثبت
و زيبای اينگونه جوامع هست .اما در يک نگاه میتوان خصیصه تاريخی جوامع سنتی و عشايری
را در محوردوستی/دشمنی ،خشونت/عاطفه و نوعدوستی ديد.
جمعگرايی پديده ای است که مانع توسعه اعتماد برون گروهی ،همیاری و دادوستد اجتماعی
در بین اقوام میشود ،گرچه گروههای اجتماعی طالب چنین هدفی بودهاند اما شیوع بیاعتمادی،
ضعف مشارکت گروهی و قومی باعث تقويت فاصله اجتماعی در بین گروههای عشايری گرديده
است .از بعد تاريخی نیز میتوان مسئله افزايش جمعگرايی و اتحاد را در ايران بررسی کرد ،با
توجه به عدمحمايت حکومت مرکزی ا ز امنیت مردمی ،حس خودمختاری و خودگرانی در دفاع از
خود ،در بین جوامع عشايری و کوچنشین ايجاد گرديد .حکومتهايی که در ايران بر روی کار
آمده اند همه به پشتوانه ايل ،تبار ،طايفه قدرت خود گرفتند و از همان اوايل ،نقش ايل در
بردوباخت ،پیروزی شکست و کسب قدرت ،عاملی مهم تلقی میشده است .جامعه ايران به خاطر
خشکسالی ،تنوع قومیتی ،ايالتی بودن و همچنین وجود خردهفرهنگ مختلف ،امکان شکلگیری
مديريت يکپارچه وجود نداشته است .معموالً در مناطق مختلف ،حکام محلی مختلفی بود که باهم
بر سر دستيابی به قدرت ،توسعه قلمرو حکومتی ،کسب غنائم ،تأمین مواجب لشکريان و بقای
بیشتر در ستیزه و جنگ گروهی بودند .برای کسب قدرت همیشه بر پايه قدرت ايلی تصمیم
میگرفتند؛ بنابراين پشتوانه ايلی داشتن در تاريخ اجتماعی از اولويتهای اساسی در کسب قدرت
سیاسی بوده است.
از يکسو جامعه ايران با خشکسالی مواجه بود و زندگی عشاير نیز سخت به محیط اجتماعی
وابسته بوده است .اينطور میتوان گفت که فرضیه وجود رابطه معکوس و معنادار بین کمیابی
منابع و جمعگرايی ،در اجتماعات سنتی قابلتأيید بود؛ يعنی هر چه منابع کمیابتر ،میزان حس
جمعگرايی بیشتر بوده است .درحالیکه در مناطقی که با وفور منابع نظیر آب ،مرتع و چراگاه
روبرو بودند ،نزاع بوده ،ولی شدت کمی داشته است .البته يکی از علتهای ممکن ،بحث کمیابی
منابع در جوامع ايرانی است .درنتیجه سطح همبستگی ايلی و گسست اجتماعی تابعی از تغییرات
شرايط محیطی و جغرافیايی نیز بوده است .از سوی ديگر حکومتهای مرکزی در شهرها زندگی
میکردند و اکثر نگهبانان دولتی برای حفاظت از شهر دروازهها يا اطراف حکومت استقرا داشتند و
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به خاطر نداشتن منابع مالی کافی دولت مستقیم به جوامع عشايری نیروی حفاظتی نظیر
مأمورين انتظامی ،نگهبان نمیفرستاد .پس هدف اصلی دولتهای گذشته ،حفاظت از امنیت و
قلمرو خود در قبال تهاجم دشمن و ايالت بود .با توجه به اينکه برحسب عصبیت ايلی و شجاعت،
مردمان عشاير جنگجو و دارای قدرت بودند ،حکومتها سعی در سرکوب و تحتفشار گذاشتن
آنها بودند تا علیه اقتدار مرکزی متحد نشوند ،به اين خاطر فاصله خود را با ايالت حفظ
میکردند و مسئله امنیت را به خود آنها واگذار کرده بود که دو نفع برای حکومت مرکزی داشت:
 -1باعث می شد ايالت در پی تهاجم و جنگ و ستیز سرگرم امور محلی شده و به فکر مرکز
نباشند؛  -9واگذاری امور به خود ايالت و عشاير باعث میشد که در اثر درگیری و جنگ از میزان
عصبیت آن ها کم شده و قدرت خود را برای تهديد مرکزی از دست بدهند؛  -3اختالفات و
کشمکشهای درون ايلی باعث میشد که دولت و حکام به خاطر تفرقه ايلی و عشايری بدون
دادن هزينه از آنها برای رسیدن به اهداف شخصی نظیر مقابله با قدرتطلبی حکام ديگر ،تأمین
قشون و تأمین مالیات و لشکر استفاده نمايد .همه اين مسائل ،باعث واگذاری بحث امنیت ،دفاع از
ناموس ،اموال و مرتع به خود ايالت و عشاير شد که مديريتی خودگردان و مستقل از دولت را
تشکیل دادند .جامعه عشايری از چندين بعد درتهديد بودند -1 :اقتصادی (کمبود آذوقه؛ مواد
غذايی ،آب و علوفه در زمستان)؛  -9اجتماعی (تهديد ،شبیخون قرار گرفتن ،سرقت ،تهاجم
بیگانگان ،مسئله ناموسی ،درگیریهای ايلی و طايفهای) و  - 3سیاسی (بهعنوان قشون بودن برای
خوانین ،داشتن قدرت در برابر ايالت ديگر ،حمايت از هم ايلی در مقابل بحرانهای اجتماعی).
همه موارد فوق میطلبید که درازای نبود حمايت و مسئولیت از سوی دولتها ،به فکر مديريت و
حفظ امنیت خود باشند .بر اين شرايط فرهنگی و گذشته تاريخی جوامع عشايری بر مبنای خرده
فرهنگ قومی ،ايجاب مینمود ،به جای تفرد و پراکندگی ،همیشه سرمايه اجتماعی درون گروهی
را حفظ نمايند و نوعی جمع گرايی عمودی به جای افقی رايج بوده است .حفظ نظام سلسه
مراتبی در در هريک گروههای قومی ايران در جوامع عشايری ايل بختیاری ،لرستان ،کرد،
شاهسون ،ايالت قشقايی و خوزستان و ساير مناطق کشور ،دارای پیوستگی قطاعی مبتنی بر ايل
و تبار بودند و دارای فاصله فرهنگی و اجتماعی با برون گروهها بودهاند.
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