
Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

 

در تجربه مناقشه  یا مطالعه: شدن مناقشات ییشدن روستاها و قضا یشهر

 یشهر-ییروستا یو حل مناقشه در فضا
 

 *** زارع معصومهو  ** هپنا خالق کمال * محمدی جمال

 2932 بهمن 2: تاریخ دریافت

 2939 اردیبهشت 22: تاریخ پذیرش
 

  چكيده
حال، همزمان  نیدر ع. کند یداللت م یزمان-ییدر روابط فضا یعموم یها یشدن بر دگرگون یجهان یندهایفرا

 ییزدا است که از آنها قلمرو ییها از حوزه یکیروستاها . شده است ها دهیافراد و ا ها، دهیاز پد یاریاز بس ییباعث قلمروزدا

ها و  مناقشه. دفاع کرد یروستا در علوم اجتماع -شهر یاز دوگانگ توان یم یبه دشوار یمفهوم یفضا نیدر ا. شده است

هدف پژوهش حاضر، . شده است ییاست که از آن قلمروزدا ییها دهیاز پد یکی ،ییحل آن در جهان روستا یها وهیش

 یها شهمناق یاست که بررس نیما ا ینظر دهیا. است یو شهر ییحل آن در حوزه روستا یها وهیها و ش قشهمنا یبررس

 ان،یو شهر انییتجربه روستا یبررس یبرا. در جهان معاصر است "تییروستا"از دست رفتن برساخت  انگریب ییروستا

در شهر  ییاطراف آن و مهاجران روستا ین و روستاهاتهرا ،یجامعه مورد بررس. میا را به کار گرفته یا نهیزم یشناس روش

خود را کنار  یو اجتماع ییفرهنگ روستا یها صهیاز خص یاریبس انییتاپژوهش، روس یها افتهیبر اساس . تهران است

در  یشیما را به بازاند ،ییدر مناقشات روستا یسنت یاجتماع یها یانجیشدن مناقشات و فقدان م ییقضا. اند گذاشته

حل مناقشه  یها وهیشدن مناقشات و مسائل در روستا در کنار رها کردن ش ییقضا. کند یشهر دعوت م -روستا یساز وممفه

آمده است،  دیپد ییقضا یها وهیش یاز کشورها به دنبال ناکارآمد یاریدر بس یکه به تازگ( ADR) نیگزیو جا یسنت

 .روستا است -شهر یدر دوگانگ یشیبازاند یها ازنشانه
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 و بیان مسئلهمقدمه 

 منافع، رویکردها، ما از هر کدام. است مدرن زندگی مسلط های واقعیت از یکی مجادله و تضاد

. کنیم پیدا تضاد هم با هک نیست برانگیز تعجب بنابراین،. داریم را خودمان های ترس و انتظارات منابع،

 ما به خواهند می دیگران که کنیم می فکر گاهی .کنیم می احساس دیگران با مخالف را خودمان گاهی

 درگیر دیگران با شود، می نامیده انصاف و عدالت آنچه برای و خود منافع سر بر گاهی و بزنند صدمه

 درگیر برای افراد های شیوه تنوع. نیست غیرعادی مجادله و تضاد کشاکش، بروز بنابراین،. شویم می

  .غیرعادی است ها تفاوت و تضادها این وحل بردن پیش شدن،

 لحاظ به بروز، هنگام به مجادالت و تضادها. نیست خوشایند ای تجربه تضادها، و مجادله تجربه

 و ما ابراین، انتظاربن .دهد می هدر را ما زمان و روانی انرژی مجادالت،. کند می درگیر را ما نیز عاطفی

 و نظم مخل را تضادها معموالً جوامع. کنیم پرهیز تضادها بروز و مجادالت از که است این جامعه نیز

 ضرورتاً تضادها و مجادالت همه که کرد تصور نباید اما. کنند می تلقی عمومی نظم برای تهدیدی

 مفید موجود وضع های اشتباه اصالح برای را مجادله و تضاد شناسان جامعه از بعضی. هستند نامطلوب

 از جامعه است ممکن شود، فصل و حل مجادالت و تضادها همه اگر زیرا .(2002 موفیت،) دانند می

 از سوءاستفاده و عدالتی بی آن در که جهانی در کالن سطح در بنابراین،. غفلت کند خود های اشتباه

 مجادالت همه اما. داشت خواهد مفیدی کارکردهای تغییر، عوامل مثابه به مجادالت دارد، وجود قدرت

. کنیم می زندگی فرزند و همسر یا والدین با منزل در معموالً ما همه. نیست مربوط کالن سطح به

 روز هر احتماالً و داریم نیز همسایگانی ما. هستیم ارتباط در ها آن با زندگی در که داریم نیز هایی فامیل

 برخورد کنیم روزانه دیگر، افراد از بسیاری و همکار رئیس، فرزند، همسر، با شاید. رویم می کار سر به

 مجادالت حل برای بهتر های شیوه دنبال به ما همه خرد سطح در. بینجامد مجادله به برخوردها گاهی و

ها در سطوح خرد در فضای  در پژوهش حاضر با بررسی مناقشات و حل آن .هستیم مان پیرامون و خود

 .و شهری، مسئله بازاندیشی در دوگانه مفهومی شهر و روستا مورد توجه قرار گرفته است یروستای

های پیشین درباره حل مناقشه مبتنی بر این ایده است که توزیع نابرابر قدرت، یکی از  پژوهش

ای را  ها طیف گسترده نابرابری. شود ها حل می عوامل مهم در تعیین این امر است که چگونه اختالف

های ساختاری بین کارگر و کارفرما تا تأثیرات اجتماعی مناسبات  در واقع، نابرابری. شود شامل می
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گیرد  های استراتژیک در این طیف قرار می جنبشی یا سطوح نابرابر دسترسی به اطالعات و موقعیت

ضاهای مطالعات حل مناقشه، منظومه مشخصی از مقوالت شامل عوامل ساختاری و ف(. 2332گریلو، )

شود و در حال حاضر، در سطوح خرد  ساختاری و اجتماعی، فرهنگ، قدرت و غیره را شامل می

ادلمن، )اجتماعی، مناقشه و حل مناقشه به مثابه راهی جایگزین برای نهاد قانونی مطرح  شده است 

2339.) 

 به. است در سطوح خرد زندگی اجتماعی تضادها با آمدن کنار حاضر درباره چگونگی پژوهش

 سپاریم می ها آن دست به را خود چگونه است؟ هدف بررسی چگونگی حل تضادهایمان دیگر عبارت

 است ایران مراکز علمی در شده فراموش تقریباً ای حوزه تضاد، حل کنیم؟ می تعدیل را ها آن چگونه و

 شهر) مکانی ساختاری فضای این موضوع در .حاضر برای بررسی آن تالش شده است در پژوهش که

 .شود می برساخته (روستا و

ی شهری و روستایی، چندان ها تفاوتی دانشگاهی، بحث درباره ها رشتهامروزه جز در بعضی از 

روستاییان همان . گویا شهر و روستا و بحث درباره دوگانگی به پایان رسیده است. مورد توجه نیست

سازوکارهای مدرن معیشتی، . انده استنیز روستایی باقی نم ها آنمحیط . روستاییان سابق نیستند

روستا به . کننده نیست یینتعزندگی روستایی را آنچنان دگرگون کرده است که دیگر فضای ساختاری، 

به . ای بر چگونگی زندگی افراد ندارد کننده یینتعمثابه یک محیط زندگی باقی مانده است، اما تأثیر 

 .عبارت دیگر، روستا دیگر روستا نیست

و  2927پور،  ابراهیم)های مدیریتی  ها عمدتاً حل مناقشه به حوزه ران در پژوهشدر ای

و حقوقی صرف در شکل شورای ( 2927پور،  آتش)، و روانشناختی (2922زاده  و بیگ 2922کاظمی،

های مطالعاتی مذکور، حل  در حوزه. محدود شده است( 2922و زارعی، 2922رحیمی، )حل اختالف 

در پژوهش حاضر، . ی برای کاهش ظهور مناقشه و مدیریت مناقشه بوده استمناقشه تالش نهاد

چگونگی برخورد افراد و کنشگران در فضاهای ساختاری روستایی و شهری با مسئله مناقشات مورد 

 .بررسی قرار گرفته است

ها چگونه عمل  اینکه چه نوع مناقشاتی در فضاهای ساختاری، حاکم است و افراد برای حل آن

شود؟ منظومه مفهومی بررسی حاضر به  کار گرفته می ات چگونه بهکنند؟ دالیل رخ دادن مناقش می
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های  در حوزه مفهومی پویایی. های روانشناختی، سازمانی و حقوقی حل مناقشه مربوط نیست حوزه

ن های حل مناقشه و مناقشات در میا شخصی، زبان قدرت و اقتدار، ابزارهای مورد دسترسی و روش بین

شود که آیا  در پژوهش حاضر بررسی می. دو فضای ساختاری روستایی و شهری کار خواهیم کرد

شهر همچنان حاکم  -ها و از جمله دوگانگی روستا شناسی کالسیک بر دوگانگی تضاد بنیادی جامعه

های  است یا خیر؟ گرچه فضای شهری در بررسی حاضر مورد توجه است، صرفاً بر مناقشات و راه

شود، شهری شدن مناقشات  آنچه در روستاها جستجو می. شود نها در فضای روستایی تأکید میحل آ

گزاره فوق، ایده نظری مقاله برای طرح بازاندیشی در دوگانگی شهری و روستایی . روستایی است

 .بدیهی است که این امر گرایشی کلی است که در حال تسلط بر روابط روستایی است. است

 محتواهای با نهایت، به طور بی تضاد یکسان آنها از اشکال .دارند را دخو ضادهایت جوامع، همه

سبکی،  و ای سلیقه فردی، بین منافع، تضادهای ساختاری، تاریخی، تضادهای. برخوردار هستند متفاوت

 دربرگرفته را ما روزمره زندگی تضادهای فرهنگی، قومی، زبانی، جنسیتی، دینی، سنی و غیره، ما و

 با .است گریزناپذیر ها آن حضور و دارند حضور تضادها کرد، خواهیم تأکید که طور همان اما. تاس

چگونه؟ همان طور که بیان گردید، در پژوهش حاضر، تضادهای  اما آمد؟ کنار و کرد باید زندگی ها آن

و بدون  داری وجود ندارند تضادهایی که بدون نظام سرمایه. شود ساختاری جهان مدرن بررسی نمی

شایان ذکر است که بسیاری از مناقشات در سطح خرد . توجه به آن نیز قادر به تحلیل آنها نیستیم

در بررسی حاضر، تجربه افراد از مناقشه و حل . پذیر است اجتماعی، به تضادهای ساختاری برگشت

داری به  هفرض ما این است که گسترش سرمای. مناقشه در فضای روستایی و شهری بررسی شده است

شناسی روستایی دارد و  روستاها و دگردیسی مناقشه شهری و روستایی، پیامدهای مهمی برای جامعه

 .توان از مرزهای مفهومی و معرفتی روستا و شهر دفاع کرد به دشواری می

شده فرض  اما چرا این بحث ظاهراً پیش پا افتاده است؟ چه پارادایم نظری، چنین بحثی را تمام

 70و  00ی ها دهههای نوسازی در  یهنظردر . حقیقت عینی چنین بحثی، تا چه اندازه است ؟کند یم

های مذکور، غرب الگوی  در نظریه. شد یممیالدی، الگویی خطی برای توسعه جوامع انسانی تصور 

ب ها، غر یهنظردر این . مسیری که همه جوامع باید از آن بگذرند. شد یمعیار هستی بشری قلمداد  تمام

آنچه در اینجا . غرب، شهری و شرق، روستایی بود. شد یمجامعه مدرن و شرق جامعه سنتی قلمداد 
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شرق به معنایی فرهنگی، روستا بود و غرب نیز . شود، جغرافیایی نبودن روستا و شهر بود مالحظه می

 .به معنایی فرهنگی، شهری بود

ی، تاریخی کالسیک دارد؟ بحث اختشن جامعههای  یهنظری فرهنگی روستا و شهر در ها تفاوت

یی مانند ها رشتهدر ضمن، آن را از . ی را برساخته کردشناس جامعه، اساساً رشته ها تفاوتدرباره 

های جامعه  یدگرگوناز همه، توضیحی آکادمیک برای تحوالت و  تر مهمکرد و  یمشناسی متمایز  انسان

میان . بحث روستا و شهر چندان پیش پا افتاده نیست بنابراین،. آورد یمبشری از رنسانس به بعد فراهم 

پیامدهای جغرافیایی شهر . ماهیت جغرافیایی روستا و شهر و ماهیت فرهنگی آن باید تفاوت قائل شد

و روستا به لحاظ فرهنگی هنوز پویا است و در بررسی حاضر، پیامدهای فرهنگی جغرافیایی شهر و 

 .توجه است روستا در حوزه مناقشه و حل آن مورد

مورد توجه  خرد سطوح در تضاد فرایندهای در زیر مقوالت در پژوهش حاضر فضایی، چنین در

 :است

 (غیره و دینی اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،) مناقشه دالیل -

 (غیره و ای زنجیره یافته، تعدیل مولد، مخرب،) مناقشه اشکال -

 (دیگر و غیره تضادی پیامدهای و نتایج دیگر، متغیرهای) مناقشه ساختاری فضای -

 (آن پایداری و تضاد عملکرد چیستی و ها چگونگی و ها چرایی) مناقشه پیدایش سازوکارهای -

 دیگر متغیرهای و افراد با رابطه در ها، مکان در مناقشات های دگردیسی -

 (یرهغ و خسارت پرداخت تسلیم، مذاکره، تهدید، اجبار،) تضاد حل اشکال -

 .غیره و سببی و نسبی شغلی، فرهنگی، هویتی، مناسبات و مناقشه درگیر طرفین -

 (مناقشه جنس مناقشه، مدت طول مناقشه، اندازه) مناقشه کیفی و کمی های ویژگی -

 (.و غیره گر مداخله میانجی، مثابه به) مناقشه در دیگران نقش -

های  پرسش گردد، تقسیم تبیینی یا ر توصیفیمعیا اساس های پژوهش حاضر به جای اینکه بر پرسش

 فضای در تضاد حل و تضاد عینی پیامدهای و اشکال بررسی عوامل،. شود می ذهنی نامیده و عینی

 و مذاکره ذهنی فرایند تکوین و نیز بررسی چگونگی( سنی و جنسیتی مکانی،) ساختاری متغیرهای
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های  رو، پرسشاز این .درگیر مورد توجه است طرفین میان در ها آن حل و تضاد مسئله با برخورد

 :پژوهش حاضر عبارت است از

 دارد؟ وجود تضاد از اشکالی چه شده، ترسیم ساختاری فضای در (2

 دارد؟ وجود تضاد حل از اشکالی چه شده، ترسیم ساختاری فضای در (2

 کنند؟ می حل را  مناقشات اساسی چه بر و برند؟ می پیش را مذاکره فرایند چگونه افراد (9

 

 مبانی نظری

های فرهنگی،  ایده نظری پژوهش حاضر این است که در جهان کنونی از بسیاری از پدیده

های متکثر جهانی  های فرهنگی به واسطه جریان قلمروزدایی شدن از پدیده. قلمروزدایی شده است

در این چارچوب متأخر، . شود افتد و هر روزه تقویت می ها، مد و اطالعات به جریان می افراد، ایده

شناختی و تحلیلی برای دانشمندان حوزه  شهر به مثابه مقوالت روش -بخشی به دوگانگی روستا تداوم

در بررسی حاضر، در حوزه مناقشه و حل . برانگیز شده است علوم اجتماعی، بیش از پیش مسئله

ماهیت متجسم و . ودش شهر حمایت می-دوگانگی روستا سازی جدید در بحث مناقشه از مفهوم

ای اجتماعی در فضا و زمان، مرزهای سخت مقوالت تحلیلی جامعه شناسی کالسیک  چندساحتی پدیده

داری متأخر،  شهر در جهان سرمایه-گانگی روستاسازی مجدد دو بازاندیشی و مفهوم. شکند را می

پومنتا، )کنند  موجب شده است بسیاری درباره روستایی شدن شهرها و شهری شدن روستاها صحبت

هایی با روابط بسیار نزدیک در شهر،  مهاجرت روستاییان به شهرها و تشکیل شدن جماعت(. 2022

های مرفه شهر، تبدیل شدن شهرها به مکان ترویج انواع و  گروه  تبدیل شدن روستاها به استراحتگاه

گسترده مهاجران در  های اجتماعی شهری در متن روستایی و رفت و آمد های سنتی، تنش اقسام طب

مناقشه و حل . شهر است-دوگانگی مفهومی روستا فضای روستایی و شهری، بیانگر ناکارامدی تحلیلی

 .مناقشه نیز از آن دسته مسائلی است که بیانگر شهری شدن روستاها است

شناختی، مبتنی بر فرض  بکارگیری مداوم مفاهیم روستا و شهر به مثابه مقوالت تحلیلی و روش

داری متأخر، ثبات  در حالی که در سیطره سرمایه. بات افراد و فرهنگ بیرون از واقعیت اجتماعی استث

های متکثر، به زوال پارادایم  تحرک، مهاجرت و تعلق. و اصالت بسیاری از فضاها از دست رفته است
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رزهای صنعت پارادایم ترکیبی شدن، مبتنی بر این فرض است که م. نظم طبیعی امور منجر شده  است

های زندگی  ها، تصاویر، مدها و سبک های متکثر ایده و دشوار زندگی اجتماعی، جای خود را به جریان

ای سیال بدل شده و از آن قلمروزدایی شده که عایشه  بر همین اساس، فرهنگ نیز به پدیده. داده است

ها نیز اکنون خود را در  به عقیده کالگر، انسان. نامیده است "های پیوندی هویت"کاگلر آن را 

یابند و حتی اگر خود را نیابند، تحت تأثیر  محلی، ملی، منطقه ای و غیره می -های متکثر مقیاس

های متأخر بیانگر آن است که  به اعتقاد دون کالب، دگرگونی. های خارج از کنترل خود هستند مقیاس

. انسانی را سیال و بدون مرز در نظر بگیریماجتماع . نیازمند دیدن افراد به مثابه محلیت متکثر هستیم

 (.2332کاگلر، )نامند  می "ها ها و ایده تغییرات سریع در افراد، ابژه"دقیقاً به دلیل چیزی که آن را 

مدرن بود و این امر در جامعه شناسی  -ها بیانگر جوامع سنتی شهر برای مدت -شدن روستا قطبی

ارگانیکی و غیره تداوم  -جامعه، همبستگی مکانیکی -تماعکالسیک به واسطه مفاهیمی از قبیل اج

اما امروزه فضای شهری و روستایی در بسیاری از ابعاد در هم تداخل یافته و بنابراین، استقالل . داشت

شهر برساختی  -همان طور که مورمونت استدالل کرده است تقابل روستا. است  خود را از دست داده

پویایی بسیار زیاد . است -ناب  نه بیانگر روستاییت-تماعی و معرفتی ساختی اجبر. اجتماعی است

های مهم  شرایط زندگی روستایی، مکان روستایی و اقتصاد سیاسی روستایی را مشروط به دگرگونی

عملکرد مادی روستا کرده است، آنچه که باید آن را در اطالعات، فناوری و حضور دولت در روستاها 

ای و  های رسانه شناسیم، به میانجی جریان هایی که می ن فرهنگی اکثر مکانشهری شد. جستجو کرد

(. 2330مورمونت، )شده است   فناورانه، یکی از دالیل چیزی است که شهری شدن روستا نامیده

دگرگونی در مناقشات، اشکال آن و حل مناقشات، یکی از پیامدهای بسیار زیاد شهری شدن 

 .رار گرفته استروستاهاست که مورد بررسی ق

 "روستاییت"این رویکرد سلبی بر حسب میزان . شود روستا معموالً در تقابل با شهر تعریف می

شهر بیشتر به دلیل بیان  -اما دوگانگی روستا(. 2007کاک، )های متمایز روستا است  بیانگر خصیصه

، اجتماع در مقابل جامعه، سنت در مقابل مدرنیته: های نوعی در نظریه اجتماعی اهمیت دارد بندی قطب

به اعتقاد گاسفیلد، تقابل سنت . امر شخصی در مقابل امر غیرشخصی، روابط در تقابل با قوانین و غیره

                                                
1  Rurality 
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های منطقی هر کدام  ای از مشاهدات تجربی مستقل نیست، بلکه بیان داللت و مدرنیته مبتنی بر مجموعه

های گوناگونی در میان  مذکور به شیوه تقابل(. 900-970: 2372گاسفیلد، )برای دیگری است 

همبستگی مکانیکی در مقابل همبستگی ارگانیکی دورکیم، : پردازان اجتماعی تکرار شده است نظریه

جامعه کشاورزی و نظامی در مقابل جامعه صنعتی اسپنسر، فرهنگ انتسابی در تقابل با فرهنگ اکتسابی 

های اجتماعی است  گرایانه و گاه ایدئولوژیک نظریه ختتا متغیرهای الگویی پارسونز، همه تکرار برسا

 (. 2923و ریتزر  2922کوزر،)

ای عام و به طور  همان طور که بیان گردید، جهان کنونی در آماج فرایندهای جهانی شدن به گونه

شهر با دشواری قابل دفاع  -داری متأخر نئولیبرال، دوگانگی روستا ویژه به دنبال جهانی شدن سرمایه

مفاهیم روستایی شدن شهرها و شهری شدن روستا، مفاهیم روشی و تحلیلی برساختی جدیدی . است

امور بسیار زیادی وجود دارد که . کند های جدید را پر می است که خالء مفهومی ناشی از دگرگونی

بسیاری ،  اینکه شهرها به مثابه مکان طب سنتی، جایگزین روستاها شده. سازی مجدد است بیانگر مفهوم

و به تبع آن، عوامل روانشناختی مشابه شهرها در روستاها نیز تجربه   ها وارد روستا شده از فناوری

 -های ناکارامدی دوگانگی روستا موضوع مورد تأکید در بررسی حاضر به عنوان یکی از نشانه. شود می

  (.20: 2339هالفاکر، )ها و مناقشات اجتماعی و تضاد منافع است  شهر، تنش

های تنش اجتماعی فهمیده  ای سنتی همراه با تشدید جریان در حالی که مراکز شهری، به گونه

حلی  روستاییان در جستجوی راه. شود، امروزه با جریان دیگری در حوزه مناقشات درگیر هستیم می

پرداز  ظریهاگر با مفاهیم هومی بابا ن. اند برای مسائل و مشکالت و مناقشات خود به شهرها سرازیر شده

 های تحلیلی را در گیری هویت ترکیبی، فضای دوگانگی های پسااستعماری صحبت کنیم، شکل حوزه

شمال، ممکن است / شهر و جنوب/ ها در روستا فرهنگ»هومی بابا استدالل کرده است که . نوردد می

های  ها از فناوری آن اما در هر حال،. در تداوم با مدرنیته باشد یا خود را در گسست از آن تعریف کند

های سنتی و کردارهای سنتی برای حل  شهرها با تخصیص ایده. «کنند سازی استفاده می همسان

اما روستاها برای حل (. 2331بابا، )مناقشات در زمینه شهری، گویای ترکیبی فرهنگی از شرایط هستند 

های سنتی  را جایگزین شیوه های شهری ها با شهرهاست، شیوه مناقشات خود که ناشی از ارتباط آن

 . اند خود کرده
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ایده نظری پژوهش حاضر این است که قضایی شدن مناقشات و مسائل در روستا در کنار رها 

که به تازگی در بسیاری از کشورها به دنبال ( ADR)های حل مناقشه سنتی و جایگزین  کردن شیوه

. روستا است-انگی شهرهای بازاندیشی در دوگ های قضایی اهمیت یافته است، از نشانه ناکارآمدی شیوه

های دینی و فرهنگی و خوشایندی روستایی، چندان در  ایده مذکور به این معناست که سایر زمینه

ای مختصر به بررسی حل مناقشه  از این رو، ابتدا به شیوه. میدان حل مناقشه در روستاها اهمیت ندارد

یم در جهان قضایی، ناکارآمدی بوروکراسی دادگستری کن پردازیم و سپس بررسی می جایگزین می

قشه های منا حل های جزیی شده و همین امر باعث جستجوی راه باعث انباشت بسیاری از پرونده

شهری، بیش  -در جهان اجتماعی روستایی. شده است( گری و غیره از قبیل مذاکره، میانجی)جایگزین 

های  شود و به شیوه ای فرهنگی و دینی کنار گذاشته میه های سنتی حل مناقشه، ریشه از پیش شیوه

 .شود رسمی دادگاهی رو آورده می

 

 حل مناقشه جایگزین
 

 مربوط ها آن شدت و کنش دامنه ای، رشته ماهیت به مجادله و تضاد بین های تفاوت از برخی

 در را مجادله که حالی در بپردازند، به بررسی تضادها دارند تمایل معموالً شاسان جامعه. شود می

 شامل را بیشتر افراد میان در و تر گسترده های جنگ تضاد. کنند می فرض حقوقی و قانونی های محدوده

. شود مربوط می غیره و ساندویچی فروشنده یا تاکسی راننده با برخورد به مجادله حالی که در شود، می

 از مندتر نظام و شود شامل می را زنیا یا ترس ها، ارزش هویت، قبیل از تری ژرف مسائل تضادها

 که کرد تصور نباید اما. رسد می نظر به ساده حل راه مفهوم ساده، مجادله یک در .است مجادالت

 .گذرند حل می را ه  خرده مرحله چند از که هستند فرایندی ها حل راه از برخی. هستند مقطعی ها حل راه

 فرایندی حل، راه بودن ممکن فرض با بلکه. نیستند نفردای م حادثه ها حل راه پیچیده های موقعیت در

 (.2000 موفیت،) هستند مدت طوالنی

                                                
1  Alternative dispute Resolution 
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درباره  تعریفی ساده ضرورت دارد بنابراین. است تضاد مطالعاتی ابعاد ترین مهم از یکی تضاد حل

. ستا اجتماعی عوامل میان در تضاد توافقی و هدفمند کاهش هر نوع بیانگر تضاد حل. آن بیان کنیم

 در نتیجه یا دهد رخ دیگری با توافق برای درونی و خودآگاه تالشی در نتیجه است ممکن تضاد حل

 توان می بنابراین،. دهد رخ غیره و فریب تطمیع، تهدید، زور، سوم، طرف ها، میانجی مداخله و حضور

 بیش اینجا در چهآن. را بیان کرد اجتماعی تضاد کاهش هر گونه معنی به تضاد از حل گسترده تعریفی

 فردی کمک با یا تنهایی به طرفین بین تضاد کاهش توافقی و آگاهانه فرایند ماست، نظر مورد همه از

 .است سوم

 تضادهای توان درباره می. گرفت کار به تضاد حوزه درون در را تمایزی توان می اساس همین بر

 در. سطح مورد توجه قرار داد هر دودر  توان می را تضاد حل. خرد صحبت کرد و نیز تضادهای کالن

 ملی سطح در باشد، ها دولت از ای اتحادیه یا دولت تواند می سوم طرف المللی بین سطح در حالی که

 تضاد برای حل اجتماعی، ـ محلی سطح در اما. شود می واگذار داخلی های گروه و احزاب به امر این

 مذاکره،" شامل مداوم فرایندی تضاد حل سطوح، مهه در اما. است نیازمند حقوقی و حقیقی افراد به

یک  از. داد تشخیص تضاد مطالعه حوزه در توان می را دیگری تمایز .است "داوری و گری میانجی

 و به ها دانشگاه در را تضاد دانشگاهیان .کارورزها دیگر، طرف از و دارند وجود دانشگاهیان طرف

 وکالی ها، دیپلمات روانشناسان، اجتماعی، مددکاران که زهاکارور اما. کنند می بررسی انتزاعی نحوی

 ای گونه به را تضادشان تا کنند می کمک تضاد در افراد به شوند، را شامل می غیره و حقوقی و قضایی

 (.29-7: 2009اند،  گلف)کنند  حل عادالنه

ADR برای شریب مناقشات در تاریخی دوره هر از بیش امروزه اجتماعی جنبش یک عنوان به 

 ناتوانی به چیز هر از این وضعیت بیش. است کرده شروع را خود کار تر بزرگ محرکه قوه به دستیابی

 نظام این به گردد که برمی روزافزونی های پرونده با مواجه برای جهان سراسر در مدنی عدالت نظام

 جا همه در مدنی عدالت منظا. دارد وجود نیز منابع کمبود مسأله مورد، این کنار در. شود می عرضه

 روندهای انتخاب سمت فراوانی نیز به افراد آن، با همزمان و حال همان در و گیرد می قرار فشار تحت

 فصل و حل متخصصان (.2009یلماز، )دهند  می نشان چرخش جایگزین ها مناقشه فصل و حل

 خود فعالیت با روند این. شوند می صحنه وارد دان، غیرحقوق افرادی مواقع، بعضی در و ها مناقشه
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 قضایی گرایی فعالیت دیگر، مطلب. شود می تقویت پیش از بیش ADR حوزه به ورود برای دانان حقوق

 موارد بعضی در است و شده مستحکم موضوعه و قانونی اقدامات توسط که است ای شده اعالم رسماً

 یقین طور به. کند می قلمداد ها دگاهدا به دسترسی و توسل برای شرطی پیش عنوان به را ADR به توسل

 عنوان به و نداشته سابقه تاکنون که در نظر گرفت ای بالقوه با ظرفیت اجتماعی را جنبش ADR توان می

عالوه بر . است قرار گرفته پذیرش مورد پرمنفعت و به نحوی عملی ها مناقشه فصل و حل نظام یک

 را دیدگاهی مردم میان در بود، کننده منحرف و تخاصمم ای گسترده طور به که مدنی عدالت نظام این،

 بین بیشتر همنوایی بازتولید به نظامی هستند که دنبال به آن بر اساس است که کرده ایجاد

هر  ظاهراً هر چند. گردد منجر آنان بین مدت طوالنی ارتباط بروز برای بیشتری امکان و کنندگان مناقشه

 مرافعه و تخاصم وضعیت نیز به میزان فراوانی در انسانی جامعه و نیست موافق دیدگاه این با کسی

 (.2002کشاوجی، )ماند  خواهد باقی

های  ای از سازوکار اصطالح حل مناقشه جایگزین، اغلب برای توصیف طیف متنوع و گسترده

شود که به زمان کوتاهی احتیاج دارند و جایگزینی برای فرایند  حل مناقشه به کار گرفته می

تواند  ای است که می این اصطالح بیانگر هر فرایند و مؤلفه. گردد مدت دادگاه محسوب می والنیط

(. 1: 2332براون، )طرفین مناقشه را تشویق به مذاکره مستقیم و قبل از مراجعه به دادگاه کند 

 حل برای را ها آن توان می که است فرایندهایی از تعدادی بیانگر که است اصطالحی مناقشه، وفصل حل

 مناقشه وفصل حل تواند بیانگر می  مناقشه وفصل حل. برد کار به دعوی یا مناقشه مناقشه، یک

 دادگاه برگزاری برای هایی جایگزین  مناقشه حل فرایندهای. باشد مناسب مناقشه وفصل حل جایگزین،

 به سایر نهادها یا دادرسی روند به مناقشه بردن منظور به ،(منصفه هیئت یا فدرال یا دولتی قاضی)

هر  فصل و حل برای توان می را مناقشه حل فرایندهای. است قرارداد یا پرونده آن فصل و حل منظور

 مسکن، تجارت، استخدام، به مربوط دعاوی همسایگی، خانوادگی، دعاوی جمله از  مناقشه نوع

 ایاالت در ضمن، .دکار بر به زیست محیط و کنندگان مصرف و ها مشتری شخصی، صدمات و جراحات

 و استخدام کار، های محله جمله از ها مکان بعضی در ها مناقشه وفصل حل فرایندهای از امریکا متحده

 وفصل حل فرایندهای از باید چرا اما(. 7: 2332براون، )کند  می استفاده قراردادها به مربوط موضوعات

 از فرایندها از بعضی مثال، برای .دارد زیتم چندین مناقشه وفصل حل فرایندهای کرد؟ استفاده مناقشه
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 را دعوا تواند طرفین می متقن و مطمئن فرایندهای. تر است آسان و تر ارزان سنتی، حقوقی فرایندهای

 بر این، فرایندهای عالوه. دهند مشارکت بیشتر مناقشه به بیشتر کنترل و حل راه به دستیابی در

دارد   بیشتری پذیر انعطاف قوانین دادرسی دادگاه به نسبت و است رسمی کمتر مناقشه وفصل حل

  (.2009اند،  گلف)

 

   مناقشه حل فرایندهای اشکال

 فرایندهای ترین خالصه عمومی طور به زیر در. دارد مختلفی اشکال مناقشه، فصل و حل فرایند

 (:2007میلر، )شود  تشریح می مناقشه فصل و حل

 چند یا یک که کنند می موافقت دعوا طرفین آن در که ستا اختصاصی فرایند یک داوری: داوری

 گیری تصمیم مباحث و ادله استماع و مدارک و شواهد دریافت از بعد آنان دعوای درباره بتوانند فرد

 را دعوا مورد در تصمیم اتخاذ اختیار طرف بی داور دارد، زیرا یک تفاوت گری میانجی با داوری. کنند

 را به الزم شواهد اظهارات خود را بیان و طرفین دعوا آن در که است دادرسی یهشب داوری فرایند. دارد

 .دهند می داور

 رسمی جنبه کمتر و داد انجام سریعاً توان می معموالً را داوری سنتی، های دادرسی با مقایسه در

 یا ایالتی ی،دولت شواهد بیان به مربوط قوانین از نیستند مجبور دعوا اغلب طرفین مثال، برای. دارد

 بعد داور. نیست حکومتی قوانین کاربرد به ملزم داور موارد بعضی در که طوری به. کنند پیروی فدرال

 آشکار رأی) کنند می اعالم را تصمیم سادگی به آراء بعضی. کند می صادر را خود رأی ادله، استماع از

 ممکن داوری فرایند(. مستدل رأی) دارند توجیه برای دالیلی آراء از دیگر بعضی ولی( واسطه بی و

 که است نهایی تصمیم داور، تصمیم است آور الزام داوری که زمانی. باشد غیراجباری یا آور الزام است

 تقاضای آن مورد در توان می محدود بسیار موارد در فقط و شود االجرا الزم دادگاه توسط تواند می

 اگر است و مشورتی رأی یک داور رأی است، آور غیرالزام داوری، حکم که زمانی. کرد استیناف

 . آمد درخواهد نهایی رأی صورت به کنند، توافق دعوا طرفین

 آنکه از بعد زود بسیار است ممکن که است فرایندی اولیه، طرفانه بی ارزیابی: اولیه طرفانه بی ارزیابی

 و شود می داده وکیل یک والًمعم متخصص، یک به پرونده. دهد رخ شد، بایگانی دادگاه در پرونده یک
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 یا دعوا طرفین .بیان کند مناقشه از خطایی و غرض بی و متعادل ارزیابی که شود می خواسته او از

 شخص. کنند می مالقات است، متخصص که شخصی با یا کنند می ارسال را مکتوب اظهارات

 احتمالی رزیابی نتیجهبه ا و کند می مشخص را دعوا از طرفین های هر یک قوت ها و متخصص ضعف

و  کند کمک شان پرونده تخمین و شناسایی در دعوی طرفین به تواند می ارزیابی. پردازد می دادرسی

 . دهد سوق  مناقشه وفصل حل سمت به را ها آن

 دو گروه یک به دیده آموزش فرد یک آن طریق از که است فرایندی کردن تسهیل: کردن تسهیل

کند که  می کمک شود، تعیین گروه توسط باید که موضوعاتی درباره ثبح منظور به نفری چند یا

 حل درباره توافق اجرای و ها جایگزین توسعه موضوعات، تحلیل و تعریف در همکاری تواند می

 میان در سازی تصمیم و  اجماع ارتباط، ارتقای به تواند می کننده تسهیل. شامل شود را ها مناقشه وفصل

 کمک خانوادگی و آموزشی های گروه و شرکت اجتماع، جمله، از ها موقعیت از عیمتنو طیف در افراد

 . کند

 گروه اعضای و خانواده یک بین نشستی خانواده گروهی کنفرانس: خانواده گروهی کنفرانس

سایر  یا سوءاستفاده توقف منظور به طرح یک تدوین در خانواده نشست، این در. فامیلی است

 و خانواده اعضای خانواده، گروهی کنفرانس. کند می یاری و مشارکت اعضاء نبی نادرست رفتارهای

 در سازی تصمیم فرایند کامل گذاشتن باقی جای به را سوءاستفاده روند که شود را شامل می دوستانی

 آمادگی، از کنندگان مشارکت تمام. کنند می وفصل حل خدمات دهندگان عرضه و قانونی مقامات دستان

 و باشند سالم توانند می خانواده اعضای همه بنابراین، .شوند می برخوردار زیاد حفاظت و حمایت

 (. 2007روزدیگزر، )شوند   آگاه سازی تصمیم فرایند در اظهارنظر درباره

 یک از طرف بی ثالث آن، شخص طریق از که است خصوصی فرایندی گری میانجی: گری میانجی

 فصل و حل برای و بپردازند دعوا درباره بحث به تا کند کمک ادعو طرفین به که خواهد می میانجی

 و ادراکات منافع، درباره بحث موضوعات، تشریح برای الزم فرصت دعوا طرفین. کنند تالش مناقشه

 فصل و حل برای را هایی ایده و دهند می یاری اطالعات ارائه با را همدیگر و دارند را احساسات

 گری میانجی اتخاذ برای را مشخصی های پرونده توانند می ها دادگاه که الیح در. کنند می کشف مناقشه
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آن الزم نیست  در که ماند می باقی داوطلبانه فرایندی صورت به گری میانجی فرایند کنند، مدیریت

. ندارد را دعوا برای طرفین گیری تصمیم اختیار میانجی. شوند وارد مباحثه جریان در که دعوا طرفین

 فقط طرفین دعوا. کند کمک ها آن به باشد، طرف دو پذیرش مورد که حلی راه برای یافتن تواند می اما

 فرایند که دارد وجود گوناگونی های راه. کنند وفصل حل گری میانجی طی را مناقشه توانند می

 یک در و همدیگر با دعوا طرفین توسط ها گری میانجی اکثر. کند اقدام ها آن به تواند می گری میانجی

 تأسیس به و داد خواهد شرح را خود نقش و فرایند اعمال نحوه میانجی. شود می شروع مشترک جلسه

فوق  اظهارات از پس دعوا طرفین طور کلی، به. کند می اقدام جلسه دستورالعمل و وظایف ها، نقش

. کنند می دایته مشترک جلسه یک در را فرایند کل گران میانجی از تعدادی. دهند می بروز را خود

 آمدوشد منظم طور به دعوا طرفین بین یعنی کنند، می حرکت مجزا جلسات سمت به دیگر های میانجی

 متن سطح به را توافق این که کند می سعی میانجی یابند، دست وافق به دعوا طرفین اگر. کنند می

 (. 2002ورما، )باشد  االجرا الزم نیز دادگاه در تقلیل دهد که مکتوب

 

 ADR نونف

 گری میانجی -2

 گردد می تعیین ثالث طرف توسط که است مذاکره فرایند از شده ساخته و خصوصی شکل میانجی

 تواند می میانجی برسد، نتیجه به مناقشه وفصل حل روند اگر. است غیراجباری و آور غیرالزام اساساً و

شلنبرگ، )درآید  اجباری سند و دادقرار یک صورت به تواند می بعدها تدوین کند که را ای توافقنامه

2337.) 

 مصالحه -2

 کند پیشنهاد را حلی راه دعوا طرفین به تواند می گر مصالحه لیکن است، گری میانجی شبیه مصالحه

 . دهند قرار مورد توجه را آن توافق به نیل از قبل ها آن تا

 طرفانه بی ارزیابی -9
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 معموالً که ثالث، طرف آن، طریق از که ستا غیراجباری و خصوصی فن طرفانه بی ارزیابی

 احتمالی نتیجه مورد در ارشد، QC یک مانند دارد، قانونی صالحیت و تجربه که است فردی یا قاضی

 . کند می بیان مناقشه وفصل حل به مربوط مباحث برای ای پایه عنوان به را نظری دادرسی،

 متخصص انتصاب و تعیین -1

 و اختیارات با مستقل کارشناس یک که است خصوصی فرایندی ،(متخصص) کارشناس تعیین

 . کند می اتخاذ را اجباری االجرا الزم تصمیم که شود را شامل می بازجویی و بازپرسی قدرت

 داوری -0

 و رسمی فرایند است، مناقشه وفصل حل خصوصی روش نوع مشهورترین احتماالً که داوری

 ثالث طرف یک شود که حل و فصل می تصمیمی طریق از آن، مناقشه طریق از که است اجباری

 (.2002 گیت، آنجل و 2337 شلنبرگ،) کنند می اتخاذ شده منصوب داوران یا داور یعنی انتصابی

 

 روش پژوهش

ای فرایند گام به گام تحلیلی برای توسعه و پاالیش مفاهیم و مشخص کردن روابط  نظریه زمینه

ای، شکاف بین نظریه و  نظریه زمینه. کند به هم پیوسته فراهم می متقابل مفاهیم در قالب یک چارچوب

پردازان و پژوهشگران روش مذکور، دو گروه  نظریه. کند را پر می( برای آزمون نظریه)تحقیق تجربی 

شیوه طرح پرسش پژوهش بسیار مهم است، زیرا به . جدا از هم و متعلق به دو دنیای متفاوت نیستند

حساسیت نظری به کیفیت شخصی پژوهشگر . کند ع روش مورد استفاده را تعیین میمیزان معتنابهی نو

تواند به کار پژوهشی بپردازد که  کسی می. هاست ها و معنی داده منوط است و بیانگر آگاهی از ظرافت

های قبلی وی منوط  واجد درجات گوناگونی از حساسیت نظری باشد که این امر به تجربه و بررسی

حساسیت نظری به خصوصیات ذیل اطالق . تواند در خود پژوهش ایجاد شود ین میهمچن. است

 ها، استعداد درک، قدرت تجزیه عناصر دار کردن داده بصیرت داشتن، مهارت داشتن در معنی: شود می

ها بسیار  آمیختگی مراحل گردآوری و تجزیه و تحلیل داده رو، درهماز این. مربوط از عناصر نامربوط

ها و شناخت پارامترهای  کند و پدیده ترتیب بصیرت هر کدام دیگری را تقویت می. ارداهمیت د

هایی  ای است که به طور مستقیم از داده نظریه»حاصل چنین پژوهشی،  .دهد ای را افزایش می نظریه
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پژوهشگر .... است  آمده و تحلیل شده استخراج شده است که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد

کند و  بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز می کند، ای که از قبل در ذهن دارد شروع نمی ا با نظریهکار ر

در رویکرد (. 91: 2930استراوس و کوربین، )« ها پدیدار شود دهد تا نظریه از درون داده اجازه می

نباشد، بلکه تک هایی انتزاعی و استعالیی  شده، مدلول های نظریه ساخته شود مدلول مذکور تالش می

 -سازان نه در ذهن نظریه-ه باشد و مفاهیم در جهان اجتماعیداشتتک مقوالت و مفاهیم مدلول تجربی 

 (.2923برایمن، )ریشه داشته باشد 

گردد و آنگاه به  پردازی می شد، مفهوم ها خرد می کدگذاری بیانگر عملیاتی است که طی آن داده

کدگذاری روند اصلی ساخت و بسط نظریه از . شود ل میهای جدید دوباره به یکدیگر وص روش

ها الزاماً در  هر کدام از کدگذاری. حدفاصل میان انواع کدگذاری تصنعی و غیرواقعی است. هاست داده

پیوسته انجام  هم گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعاتی در روندی به. شود ای انجام نمی مراحل جداگانه

کند، باید آن دو به طور متناوب  گیری را تعیین می جزیه و تحلیل روند نمونهشود و از آنجایی که ت می

گذاری و  کدگذاری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نام. انجام شود

ها به  در فرایند کدگذاری باز، داده. پردازد ها می ها از طریق بررسی دقیق داده بندی پدیده مقوله

شود و  ها با دقت بررسی می ها و تفاوت برای شناسایی مشابهت. شود خرد میهای مجزا  بخش

های خود محقق و سایرین مورد  فرض بدین ترتیب، پیش. گردد ها مطرح می هایی درباره پدیده پرسش

 . گشاید شود و راه را برای کشف می گیرد یا بررسی می پرسش قرار می

شود، گرچه چگونگی آن با هر نوع  سوب میدو رویه تحلیل در روند کدگذاری اصولی مح

در حقیقت در متون . ها و پرسش سئواالت انجام مقایسه: آنها عبارت است از. کند کدگذاری تغییر می

دو رویه . شود یاد می" ای مداوم روش تجزیه و تحلیل مقایسه"ای به عنوان روش  زمینه  اغلب از نظریه

اما آنچه که راهنمای عملی ما در . ای دقیق و مشخص شود کند مفاهیم در نظریه زمینه فوق کمک می

 .های پژوهش است ها بوده است، مقوالت محوری منتج از پرسش کدگذاری

در پژوهش . ها هستند شود که منبع اصلی داده میدان مورد بررسی، افراد مطلعی را شامل می

ی نظری ریگ نمونهان است و حاضر، جامعه مورد بررسی، روستاییان و ساکنان شهری در استان تهر

ها برای تولید نظریه است که طی آن  آوری داده گیری نظری فرایند جمع نمونه. مورد استفاده قرار گرفت
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هایی را در کجا  گیرد که مرحله بعد چه داده آوری شده تصمیم می های جمع گر با توجه به داده تحلیل

ای که حداکثر درگیری را با مسئله تحقیق  ه نمونهیابی ب دست»گیری،  در این نوع نمونه. جستجو کند

ی نظری، ریگ نمونهدر (. 217: 2930ایمان، )اهمیت دارد « دارد و از اطالعات زیادتری برخوردار است

معنا که گردآوری اطالعات را باید تا  نیبد. شود یم نییتعی نظراشباع  اریمعتعداد افراد نمونه با 

های جدید به دست  مقوالت و تنوع طالعات، مفاهیم، مقوالت، خردهموقعی ادامه داد که افزایش ا

گیرد که در پرتو اطالعاتی  گیری آن دسته از اطالعات را هدف می تصمیمات مربوط به نمونه». دهد نمی

ها استخراج شده بود، ظاهراً بیشترین آگاهی بخشی  که قبالً مورد استفاده قرارگرفته و دانشی که از آن

 (.292: 2923فلیک، )« ه داردرا به همرا

مقاله حاضر، نتیجه پژوهشی است که در استان تهران و در میان روستاییان اطراف شهر تهران از 

ها و نقش محوری جستجو  هدفمند بودن مصاحبه. نفر زن و مرد انجام شده است 00طریق مصاحبه با 

اختالفات طبیعی و جزئی در  برای حل مناقشه در فضای روستایی و شهری، امکان نادیده گرفتن

به عبارت دیگر، در جستجوی گرایش کلی حاکم بر حل مناقشه در میان . دهد جمعیت نمونه را می

ها، مقوالت  ها توصیفی بوده و راهنمای ما در این تحلیل تحلیل مصاحبه. ایم شوندگان بوده مصاحبه

هدف بیشتر حول . قشه بوده استهای حل منا های پژوهشی و مقوالت مطالعاتی شیوه بنیادی پرسش

. این موضوع بوده است که در رابطه با مناقشات، روستایی شدن شهرها تا چه اندازه اتفاق افتاده است

 .اتفاقی که با توجه به روابط زمانی و فضایی همواره نسبی است

 

 تحلیل مناقشه در روستا و شهر 

در پژوهش حاضر، . های ساختاری است یتموقعبلکه بخشی از . گیرد ینممناقشه در خالء شکل 

فضای جغرافیایی به مثابه فضایی ساختاری در نظر گرفته شده است که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 

در ضمن، یکی از ملزومات نظری و عینی بحث درباره فضای ساختاری . در زندگی روزمره افراد دارد

تحوالت اجتماعی برای شهری شدن . ا استروستا و شهر در جهان امروزی، پیوند گریزناپذیر آنه

جهان امروز پیش رفته است و حتی اگر شهری شدن به شهرگرایی منجر نشده باشد، امکانات زندگی 

در ضمن مازاد جمعیت روستایی و محدودیت منابع اقتصادی . شهری در روستاها گسترش یافته است
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ملزومات . یی به شهرها شده استی فصلی و کاری جوانان روستاها مهاجرتدر روستاها موجب 

 . کند و مناقشه از این امر مستثنی نیست یمهای متفاوت برساخته  یوهشمذکور هر گونه بحثی را به 

و پژوهش، ابتدا درباره مناقشه در شهرها و روستاها  ها مصاحبهدر ادامه، با توجه به فضای کلی 

همچنین . مناقشه ما را هدایت خواهد کردها، پیامدهای  یسیدگرددالیل، اشکال، . بحث خواهد شد

. ی انتزاعی در نظر گرفته نشودها مقولهتالش شده است روستایی و شهری بودن در خالء و به مثابه 

برای این هدف و با توجه به فضای پژوهش سعی خواهد شد . ی انضمامی تحلیل گرددا گونهبلکه به 

ی ها نسلان روستایی و شهری و در صورت امکان، های زنان روستایی، زنان شهری، مرد یفطکه میان 

 . جوان شهری و روستایی تمایز گذاشته شود و در تحلیل مورد توجه قرار گیرد

ها، پیامدها، و  یسیدگرددالیل مناقشه، اشکال مناقشه، ) گانه هفتبا توجه به عوامل  ها مصاحبه

با توجه به  ها مصاحبهوزمره افراد در مرور گردید و پس از بیان واژگان ر( های مناقشه یژگیوسایر 

در نهایت، درباره ماهیت مناقشه در روستا و شهر در میان . ی انجام شدبند مقولهمباحث نظری مناقشه 

های مناقشه، مفاهیم و مقوالت  یهنظر. گیری گردید یجهنتزنان و مردان روستایی، و زنان و مردان شهری 

 .گذارند یمیار ما را در اخت ها مصاحبهمفهومی حاکم بر 

 مناقشه شهری و مناقشه روستایی ( 2

ی شهر و ها تفاوت. ی شهری و روستایی بخشی از زندگی شهری و روستایی استها مناقشه

اما زندگی شهری و . دهد یمی خود را شکل ها حل های زندگی خاص خود و مسائل و راه یوهشروستا، 

بلکه امروزه باید از فرایند تأثیرات بسیار شهر بر . روستایی، زندگی ناب شهری و روستایی نیستند

آالیش، یکپارچه، یکدست و  یبساده،   یزندگزندگی روستایی، . روستاها صحبت کرد و بالعکس

 .دارانه است روستا بخشی از زندگی مدرن و روابط سرمایه. سرشار از معصومیت نیست

مردمان متنوع نیستند، . ست داده استرا از د -به لحاظ روابط و ساختار- هایش یتمحدودروستا 

شناسند، در نتیجه تعامالت با زندگی شهری متحول  یماما سبک زندگی افراد محدودی که همدیگر را 

امروزه مناقشه روستایی، بخشی از مناقشه . اما این موضوع به معنی راکد بودن روستا نیست. شده است

. روابط گسترده و نامحدود است. زندگی تنوع دارد. دتر از روستاها هستن اما شهرها زنده. شهری است

اما . گذارد یماین دو فضای ساختاری متفاوت، بر مناقشه نیز تأثیر . شناسند ینمهمه همدیگر را 
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در پژوهش حاضر نیز در . ی تاریخی و ساختاری خاص خود را داردها مناقشهی، ا جامعهچگونه؟ هر 

های  یتموقعیی از تاریخ و ساختار ها نشانهیی نهفته است که اه مناقشهی انجام شده، ها مصاحبهمتن 

ی ها تفاوتشود و بنابراین،  یمدر فضاهای ساختاری بررسی  ها مناقشهدر اینجا . خود هستند

در جامعه مدرن، شهر از . شود یمشهری به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی در نظر گرفته /روستایی

ی که در جوامع جهان سوم همچنان جمعیت ا گونهردار است، به ی برخوتر مسلطموقعیت ساختاری 

بنابراین، از همان ابتدا . های خود هستند یهحاشروستاها در حال کاهش و شهرها در حال افزایش 

 . فرهنگی و اقتصادی خاص است-ی اجتماعیها شکافشهر مولد / شکاف جغرافیایی روستا

ی اجتماعی ها شکافروستا مولد /جغرافیایی شهر ی و اقتصادی شکافپیامدهای اجتماعی، فرهنگ

اما باید . دید ها آن، دالیل، پیامدها و نحوه حل ها مناقشهتوان آن را در حوزه  یمعمده دیگری است که 

شهری اهمیت /ی اجتماعی بر اساس شکاف روستاییها بندی یمتقس ها زمانتوجه داشت که در برخی از 

حاضر، روستاها اهمیت کمتری نسبت به شهر دارد و حضور روستا در در زمانه . کمتر یا بیشتری دارد

قشری که مسائل خاص خود را دارد، . متن شهر، حضوری بر پایه مهاجران و کارگران فصلی است

، همیشه میزانی از یا جامعهبنابراین در هر . شهری است کامالًمسائلی که نه کامالً روستایی و نه 

 .ردشهر وجود دا/شکاف روستایی

. ی که در باال مورد تأکید قرار گرفته است، رابطه مکان جغرافیایی و ساختار اجتماعی استا نکته

. دهند یمها در حل مناقشه مورد استفاده قرار  یشهرهایی است که روستاییان و  یوهشهدف ما تحلیل 

ایی دارد؟ بنابراین، در یابد و چه پیامده یمها چه دالیلی دارد، چگونه بروز  یشهرمناقشه روستاییان و 

کنیم، بلکه روستا و شهر مقوالتی ساختاری است که در  ینمبر فرد روستایی یا شهری تأکید  صرفاًاینجا 

 .گذارد یمها تأثیر  یوهشساختار اجتماعی حضور دارد و بر این 

کنیم، آنچه نخست و قبل از هر  یمخوانیم یا به صدای پاسخگویان گوش  یموقتی مصاحبه را 

شباهت در ساختار اجتماعی کالن و جدی تحکم و . هاست آنی ها مشابهتکند،  یمچیز خود را آشکار 

-بر افراد  ی اعمال شدهها خشونتی که آن را در اجتماعساختار . حاکم است ها آنسختی که بر همه 

نهادی یی که در همان نگاه اول، خود را به صورت مقوالتی ها خشونت. بینیم یم -در روستا و شهر
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دهد، افراد را  یمرا تغییر  ها آنگیرد،  یمبسیاری از مناقشات از خانواده و اقتصاد نشأت . دهد یمنشان 

 .گردد یبرمکند و در نهایت، به همان جا و به شکل دیگری  یمبه خود مشغول 

ولی پ یبپولی فقط  یبسر .... مثالً ازدواج»: گفت ها مناقشهپیرمردی اردبیلی در پاسخ به حضور 

ه که ی ین عامل همون مسائل اقتصادیتر همم»در همان حال کارگری مهاجر از شمال گفت . «...

 .«گریبانگیر همه هستش، به عقیده من واقعاً همینه

، انگار که دلیل بیشتر مردم «االن زمانه زمانه پول و دالر است»: در همان حال یک شهری گفت

 . «بیکاری، فقر و گرسنگی است»

خانواده، دلیل  آور نانترس از بیکاری شوهر و . این سکه را زنان به زیبایی بیان کردند روی دیگر

 .ها طالقها و  یبداخالقها،  یانتخ، ها مناقشهی بین زن و شوهر است، دلیل عمده ها مناقشهعمده 

نهفته  ها مناقشهسختی و جدیت ساختار اجتماعی حاکم بر شهرها و روستاها در دالیل عمده 

کند،  یمی درونی را ایجاد ها تفاوتآنچه . مناقشه در خانواده و حوزه اقتصاد به اشکال متفاوت :است

: طور که کوزر بیان کرده است همان. و پیامدهاست ها مناقشهفقط دامنه، انواع، جهت و شدت این 

را نسبت به  ها آنکند،  یمافراد را از هم جدا  ها مناقشه. در اینجا کارکردهای مثبت ندارد ها مناقشه

است که   ییها شکافآشکارکننده  ها مناقشه. سازد یماز پیش  تر محکمکند و مرزها را  یمهمدیگر بدبین 

مانند . مانند ازدواجی که در زمان و مکانی نامناسب انجام شده است. مورد غفلت قرار گرفته بود

 . دهد یممهاجر نشان در میان کارگران  بار ترههای  یدانمتضادی فرهنگی که خود را در 

. بیانگر بحران در مناسبات عاطفی است ها آن. ی درون خانواده صرفاً احساسی نیستندها مناقشه

تعادل را به  ها آن. مزه زندگی نیستند صرفاً ها آن. کند ینمرا بازبینی  ها خانوادهتعادل در درون  ها مناقشه

پیامدهای مناقشه اقتصادی . ریزد یمو غیره در هم های گوناگون از طریق بیکاری، اعتیاد، خیانت  یوهش

که پیامدهای مناقشه خانوادگی در اقتصاد، به ویژه در طور  همان. بسیار جدی است ها خانوادهدر 

 . روستاها جدی است

در روستاها و شهرها، کمرنگ بودن مقوله میانجی  ها مناقشههای مشابه  یژگیویکی دیگر از 

شود و این دو شکل در  را شامل می "تا مشاوره تر بزرگ"وتی دارد و میانجی اشکال متفا. است

در اینجا میانجیگری . نفوذ ناچیزی دارند( مشاوره)ی خانوادگی ها مناقشهو در ( ترها بزرگ)روستاها 



... شدن مناقشات ییشدن روستاها و قضا یشهر  

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

30 

ی ها مناقشهظاهراً در . عملی برای حل مناقشه و نه فرایندی برای بازسازی تعامل بین افراد است

 . ستاها و در میان زنان، نهادهای گذشته نفوذ عمیقی دارندخانوادگی در رو

بر اساس . آلیستی از میانجی است یدهاهای مشابه مربوط به میانجی، تصوری  یژگیویکی دیگر از 

فقدان تجربه  دهنده نشاناین امر . یانجی در زمینه انضمامی یافت نخواهد شدمها،  مصاحبه

 .ه استی در میان طرفین مناقشکنندگ مذاکره

هر چه از بسترهای خانوادگی به . کند یم، ایده نظری پنهانی، خود را نمایان ها مصاحبهبا مرور 

ی خانوادگی، طیفی از حس ها مناقشه. اند مخربمولد نیستند، بلکه  ها مناقشهرویم،  یممتن اجتماع 

. گردد یمرها تخریب ی شهری همواره این کاها مناقشهشود و در  یماندوه تا خیانت و طالق را شامل 

مسکوت گذاشته  ها مناقشهدر میان کارگران به دالیل مختلفی از ترس گرفته تا غریب بودن در شهر، 

 .شود یم

در اینجا . است -ها آنو نه حل - ها مناقشهبه همین دلیل بحث اساسی بر بستر تنظیم و قواعد 

. ی بر مصالحه، سازگاری و آشتی باشدآید که مبتن شود و وضعیت جدیدی پدید نمی ینمحل  ها مناقشه

اگر شرایط  ها مناقشهاما در تنظیم . شود یمبلکه تهدید، اجبار یا اساساً فسخ رابطه به حل مناقشه منجر 

نشناختن مشروعیت طرف مقابل  آن را در نظر بگیریم، یکی از شرایط حاکم بر مناقشه، به رسمیت

 .است

پروت  جفری  چیست؟ اگر بحث دین  شوندگان مصاحبهراهبردهای مواجهه با مناقشه در میان 

توانیم توضیح دهیم که در میان پنج راهبرد، حل مسئله کمتر از همه  یمرابین را در نظر داشته باشیم، 

یکی از . شود ینمحل  -ز در سطوح کوچک و محدود خانوادگیج- ها مناقشه. حضور دارد

به نتیجه نخواهد  ها آنبه دلیل هزینه باالی  ها مناقشه. ستها نفس مجادله و مناقشه ا ترین راهبرد یاساس

ی ها مناقشهی خانوادگی از جمله ها مجادله. شود یممسکوت گذاشته  ها آنرسید، حل نیز نخواهد شد، 

 .ای همواره حضور دارد یرهزنجی و ا دورهمذکور است که به صورت 

اما در هر حال، تعدیل . حضور داردهای مختلف  یوهشنظر کردن و انفعال نیز به  تسلیم، صرف

یی ها مناقشهگاه از قدرت برابر برخوردار نیستند یا اینکه حل چنین  دهد، زیرا طرفین هیچ ینمتضاد رخ 

ی ها مناقشه. ناپذیر است عالوه بر این، برخی از تضادها حل .در قشر باالی طبقه متوسط حضور دارد



 2932پاییز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

37 

نباید تصور کرد که . است  یتیهومذکور پایدار است، زیرا  تضادهای. است  جملهدینی و قومیتی از این 

بیشتر . کننده مناقشه، جایگاه خود را از دست داده است یلتعددر اینجا دین همچون یک 

زن و مرد معتقد بودند که یک فرد مذهبی کمتر اهل مناقشه است و بیشتر با طرف  شوندگان مصاحبه

 .رسد یمخود به مصالحه  مناقشه

اما نباید فراموش کرد که روستاییان بر سر آب و . هاست مناقشهترین دالیل  یادیبنی از پول، یک

ای از چنین  ینهزم شاید پیش. امروز روستاییان در شهرها حضور دارند. زمین با هم در جنگ هستند

ها پولی در درون شهر یباما مناقشه بر سر پول و . یی را در نسل گذشته خود داشته باشندها مناقشه

قشر فقیر کار کارفرما را انجام . جنگد یمقشر فقیر بر سر پول و قشر مرفه بر سر کار . جدی است

. شود یمها این کار است که متضرر  یشهراما در میان . کند یمبعد بر سر دریافت پول مناقشه . دهد یم

شود و  یمان مدیریت یه نظامی اقتصادی هستند که به وسیله کارفرمایالحما تحتکارگران بدون مالکیت 

 .پاسخگوی کارفرما و مشتری هستند صرفاًدر این میان  ها آن

های خانوادگی  یبازشود، بلکه این امر در  ینمآغاز  "شورش"در میان مردان با  ها مناقشهبازی 

های بسیار  ینههزو  ها دادهزیرا شورش نوعی حسابگری یا به آخر خط رسیدن با . پذیر است مشاهده

های مردانه برای بقاء نیازمند  یبازید یک زندگی تاب تحمل زمان را نداشته باشد، اما شا. است

 .مصالحه، تسلیم  و سازش است

أثیر شرایط گیرد، بلکه بیشتر تحت ت ینمی ما شکل ها خواستهساختارهای اجتماعی مبتنی بر 

فردی در مقابل این  شاید اگر به لحاظ. است -ی اجتماعیها سنتفرهنگی و -عینی زندگی جمعی ما 

پرسش قرار گیریم که آیا ایجاد مزاحمت برای زنان در اماکن عمومی از مترو تا محل کار درست 

ی زنان شهری ها مناقشهترین  یجداما یکی از . ی پرخاشگرانه پاسخ خواهیم داد که خیرا گونهاست؟ به 

ی موفق نبوده ا مناقشهین تاکنون حل و فصل چن. ی جنسی استها مزاحمتدر داخل شهر، شکوه از 

شاید در حوزه این مناقشه باید . های دینی در حال افزایش نیز باشد یهداعاست و شاید با کمرنگ شدن 

ی ا مناقشهشاید حضور مداوم چنین . بر قدرت مردانه در جامعه، به لحاظ فیزیکی و قانونی تأکید کرد

ترس یا ترس از پیامدهای آن، زنان را وادار به شاید . ناشی از قدرت قانونی و ترس قانونی زنان باشد

 .کنند یمدر حالی که هم زنان و هم مردان، از مناقشه با همدیگر پرهیز  .کند یمسکوت 
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 دالیل مناقشه ( 2
این محدودیت . تر است و متنوع تر گستردهدالیل مناقشه در روستاها محدود، ولی در شهرها .  2

 .است ها آنهای اجتماعی و ساختاری بخشی از فضا

ی ها مناقشهاز  تر متفاوتدر میان روستاییان مهاجر به شهرها به عنوان کارگر،  ها مناقشهدالیل .  2
ی ها مناقشه تر مهمکارگران درگیر مسائل روستایی هستند، اما از این . است  یشهرخاص روستایی و 

 . و غیره را نیز دارند( شیعه و سنی)ی دینی ها مناقشه( کارگر و کارفرما)ی طبقاتی ها مناقشهکاری و 
ی ها مناقشهاگر . است دارتر دامنهاز هر نظر  -به لحاظ کاری و جنسیتی-ی شهری ها مناقشه.  9

ی مذکور، تفکیک ها مناقشه. ی شهر فرایندی استها مناقشهروستایی به لحاظ موضوعی محدود است، 
اما در روستا مناقشه تابع . را در خود دارد( انه و بیرون خانهداخل خ)حوزه عمومی و حوزه خصوصی 

 .چنین تفکیکی نیست
 .مناقشه زنان روستایی، بیشتر خانوادگی و اقتصادی است.  1
 . مناقشه زنان شهری، خانوادگی، اقتصادی و جنسیتی است.  0
هر و هم در روستا ر، بیشتر درگیر مناقشات خانوادگی هستند، هم در شت جواناگر نسل زنان .  7

ی مالی و معیشتی به آن اضافه خواهد شد و از طرف دیگر، ماهیت خانوادگی ها مناقشهپس از ازدواج 
ی خانوادگی پس از ازدواج از مناقشه با برادر و پدر و مادر بر سر ها مناقشه. شود یمآن نیز دگرگون 

 ای قوله هستهم مقوله محوری مقوالت مفاهیم ردیف

روابط سرمایه دارانه در روستا،  ها زمینه: روستاییان

ها،  تضاد فرهنگی درخانواده

  هرهاشمهاجرت به 

ای شدن  زنجیره مناقشات مخرب 

 مناقشات 

 

اقتصاد پولی شهری، مزاحمت   ها زمینه: شهرییان

 جنسی، مجادالت سیاسی

قضایی شدن مناقشات و  مناقشات مولد روابط مبتنی بر مناقشات 

 قانون به عنوان میانجی

تسلیم، صرفنظر انفعال و  راهبردها: روستاییان

 تخریب رابطه

های سنتی حل  هرها کردن شیو

 مسئله

  فقدان میانجی سنتی

حل مسئله به شیوه قانونی،  راهبردها: شهرییان

تخریب رابطه و مصالحه 

 قانونی

 

  برجستگی قانون میانجی قانون



 2932پاییز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

32 

یکاری شوهر و بشدن، کار و  ردا بچهیابی و غیره به مناقشه بر سر  نحوه پوشش، تحصیل، دوست
 .یابد یمخانواده شوهر تغییر 

ی جنسی از ها مزاحمت -شاغل و غیرشاغل-ی زنان شهری ها مناقشهترین  یجدیکی از .  2
که  یحالدر . ویژه در محل کار است ی شرکت واحد بهها اتوبوسسوی مردان در خیابان، در مترو، در 

 .اجه نیستندیی موها مزاحمتزنان روستایی با چنین 
 اشکال مناقشه ( 2

این مناقشه را . یافته برخوردار است مناقشه در روستاها در بیشتر موارد از ماهیتی تعدیل.  2
ای برخوردار  یرهزنجگاهی مناقشه بر سر ارث و میراث از ماهیتی . توان مخرب یا مولد دانست ینم

 .است
 .یافته و مخرب است مناقشه در شهرها تعدیل.  2
. کنند یمکارگران از مناقشه پرهیز . یافته است مناقشه در میان روستاییان مهاجر کارگر، تعدیل . 9

کارفرما و -اقشه اصلی در میان کارگراما من. شود یمنتیجه بودن کنار گذاشته  یبسیاست و دین به دالیل 
 .ها همواره تعدیل یافته است یمشترکارگران با 

ی و در ا دورهای و  یرهزنجهای خانوادگی از ماهیتی  ینهزمروستا در ی زنان در شهر و ها مناقشه. 9
 .شود یمی که به خیانت یا طالق منجر ا گونهزمینه اقتصادی از ماهیتی مخرب برخوردار است، به 

. ماند یمای و بدون حل باقی  یرهزنجی جنسی، ها مزاحمتی زنان شهری در حوزه ها مناقشه.  1
 .ترسند یمبا مردان زنان از هرگونه برخورد 

 فضای ساختاری مناقشه ( 9
ی دینی و سیاسی در میان کارگران مهاجر، پیامد تضادهای دینی و سیاسی جامعه ها مناقشه.  2

 .ی خانوادگی نیز ناشی از فضای ترکیبی این متغیر و متغیرهای دیگر استها مناقشه. است
 .موقعیتی استیی ها مناقشهی اقتصادی در شهرها، ها مناقشهاما .  2
 .ی جنسی نیز موقعیتی استها مزاحمتی ها مناقشه.  9

 نقش دیگران در مناقشه ( 4
بتوان نتیجه گرفت که در جامعه ما تصوری انتزاعی از  ها مصاحبهشاید بر اساس نقش میانجی در 

 .کننده ندارد داوری اشخاص وجود دارد و جز در مناقشات خانوادگی، جایگاهی تعیین
 .شود یمو مشاور فهمیده  تر بزرگر کلی، نقش میانجی به مثابه نقش داور، طو به.  2
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کنند و  ی خانوادگی پرهیز میها مناقشهطور کلی از هر نوع میانجی غیررسمی در  زنان به.  2
 .کنند بیشتر برای پنهان کردن این مسائل تالش می

طور کلی، نقش میانجی در کلیت  دارند، اما به( گر مداخله)و " پادرمیانی"نقش  ترها بزرگ.  9
 .بسیار کمرنگ است ها مناقشه

 :های مناقشه یسیدگرد( 5
شود، اما در هر حال  یمی اقتصادی خاص روستا از نسلی به نسل دیگر منتقل ها مناقشه. 2

های  یدگرگوننفسه وجود ندارد، بلکه با میانجی شهرها و  فی ها نسلدر روستا  .ماند ینمروستایی باقی 
ی ها مناقشهرسد و  یمی سنتی از گذشته به ارث ها مناقشهبنابراین در روستا . شود یمایجاد  جدید

 .شود یمجدید از شهرها وارد 
 . شود یمی خانوادگی بین زن و شوهر گاهی به خیانت یکی از طرفین طالق منجر ها مناقشه. 2
ممکن . با زنان استی جنسی نیز همچون ترس همواره ها مزاحمتی مربوط به ها مناقشه.  9

           .است اشکال متفاوتی به خود بگیرند، اما باقی خواهد ماند
 نقش دیگران اشکال حل مناقشه اشکال مناقشه دالیل مناقشه عناصر ها یفط

 روستاییان

 زنان
خانوادگی، ازدواج نامناسب و 

 (بیکاری شوهر)مردساالری، اقتصادی 
تهدید ( طالق)مخرب 

 سازهو اجبار و تسلیم 
 ای یرهزنج

تسلیم، صرفنظر انفعال 
 و تخریب رابطه

 ترها بزرگنقش 
 و خانواده

 مردان
و اختالف ( کاری کارفرما)اقتصادی 

اقتصادی سنتی روستاها خانوادگی و 
 فرهنگی در کالن شهرها

تسلیم و )غیرمولد 
مصالحه صرف 

 (نظرکردن

تسلیم و انفعال و 
 مصالحه

نقش کمرنگ 
 میانجی و قانون

 شهریان

 زنان
( بیکاری شوهر)خانوادگی، اقتصادی 

 ی جنسیها مزاحمت
طالق و )مخرب 

ای  یرهزنج( خیانت
 ای یرهزنجمداوم و 

مصالحه و تخریب 
ی ها سازشرابطه، 

 ی انفعال و تسلیما دوره

نقش 
و  ترها بزرگ

 مشاوران 

 مردان
 ( بر سر کار)اقتصادی 

 دینی ـ سیاسی
 خانوادگی

 مصالحه و سازش
 نظر کردن صرف

 مصالحه  و سازش 

 حل مسئله
 نظر کردن صرف

نقش کمرنگ 
 میانجی 

 قانون

 روستاییان
 اجتماعی ( دارانه روابط سرمایه)اقتصادی

 (خانوادگی)
 غیرمولد

 ای و مخرب یرهزنج
 تسلیم، صرف نظر 

 انفعال و تخریب رابطه
عدم حضور 

و نقش  ترها بزرگ
 کمرنگ میانجی

 ها یشهر

 اقتصادی
 (خانوادگی)اعی اجتم

 فرهنگی
 سیاسی

 غیرمولد 
 ای و مولد یرهزنج

 حل مسئله
 نظر کردن  صرف
 نظر کردن صرف

نقش کمرنگ 
 میانجی 
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 گیری نتیجه

 پی در دیگر عبارت به. ها در ابعاد خرد زندگی روزمره بود حاضر، بررسی مناقشه هدف پژوهش

 را ها آن چگونه و سپاریم می ها آن دست به را خود چگونه بودیم؟ هایمان حل مناقشه بررسی چگونگی

 در حل مناقشه فرایندهای در زیر مقوالت دنبال حاضر به فضایی، پژوهش چنین در کنیم؟ می تعدیل

مناقشه، سازوکارهای وقوع مناقشه،  ساختاری مناقشه، فضای دالیل مناقشه، اشکال: بود خرد سطوح

های  پژوهش. مناقشه در دیگران مناقشه و نقش یردرگ تضاد، طرفین حل مناقشه، اشکال های دگردیسی

 .است شناختی انجام شده بسیار محدودی درباره مناقشه در حوزه زندگی روزمره با رویکرد جامعه

  مدیریت انجام شده که در نهایت انتزاعی باقی مانده و حقوق روانشناسی، حوزه سه هایی در بررسی

 . مامی در حوزه امر اجتماعی استهای انض مناقشه، نیازمند بررسی حل. است

 پیچیده گاهی و ناکارآمد -دادگاه یا خارج از آن در- حل مناقشه رسمی سازوکار کلی، طور به

 محکمه، دادگاه، مانند هایی محیط. پسند نیست گوناگون، مردم اختالف حل های راه. شود می محسوب

 درباره موارد مذکور دارند کمی اطالعات اآنه. ندارد ریشه مردم اکثر در رسمی مصالحه یا میانجیگری

 نه شود می محسوب جایگزین حل راه حتی یا ندارد طرفدار چندان رسمی دلیل، سازوکار همین به و

 بیشتری آشنایی آنها زیرا. صادق نباشد شهرنشینان برای شاید گیری نتیجه این شکل، هر به اما. اصلی

. اولیه اقدام تا است آخر حل راه رسمی، قانون سازوکار از دهنیز استفا ها آن برای حال، این با. دارند

 گیر وقت باور، این برای دالیل برخی. نیست اختالف حل راه بهترین دادگاه که گرفت نتیجه توان می

اما آنچه با آن در روستاها و شهرها . است قدرتمندان از قانون حمایت و بودن بردار هزینه بودن،

 . شدن مناقشات و بدبینی به راهکارهای جایگزین مناقشات استسروکار داریم، قضایی 

-شهر دوگانگی. محلی است-جهان اجتماعی امروز، جهانی در تسخیر مفاهیم متکثر جهانی

در حالی . ها، افراد و روابط است ها، ایده روستا، بازنمایی ثبات و همگونی فرهنگی و یکدست هویت

و با خود شهرها را به روستایشان   رت به شهرها وارد شدههاست روستاییان از طریق مهاج که مدت

مهاجران با حضور در شهرها، شهرها را نیز بیش از . اند و فرهنگ روستایی خود را دگرگون کرده  برده

سازد که دیگر  مداخله روستا و شهر، فضای نوظهوری را می. اند پیش به فضایی روستایی پیوند داده

این فضای نوظهور ناشی از تداخل روستا و شهر را . کند را تبیین نمیشهر آن  -دوگانگی روستا



... شدن مناقشات ییشدن روستاها و قضا یشهر  

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

202 

کمرنگ شدن میانجی و . توان در مناقشات و حل مناقشات در روستاها و شهرها جستجو کرد می

مذاکره طرفین مناقشه و قضایی شدن هر چه بیشتر مناقشات به یکباره تعریف روستا بر اساس کلیت 

روستایی شدن شهرها در حال حاضر اتفاق افتاده . سپارد به فراموشی میفرهنگی یکپارچه و همگن را 

 .اتفاقی که با توجه به روابط زمانی و فضایی، همواره نسبی است. است
 

 منابع

 .29، نشریه میثاق مدیران. تعارض در فرد، گروه یا سازمان(. 2927)پور  ابراهیم

 .قطره: تهران. روانشناسی مذاکره(. 2927)پور، سیدصمد  آتش

. ای مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(. 2930)آنسلم و کوربین، جولیت  استراس،

 .نی: ترجمه ابراهیم افشار، تهران

پژوهشگاه : قم. های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی مبانی پارادایمی روش(. 2930)ایمان، محمدتقی 

 .حوزه و دانشگاه

: تهران. پوری آقابیگ  ترجمه هاشم. کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی(. 2923)برایمن، آلن 

 .شناسان جامعه

 .بانک جامع مدیران ایران: مدیریت تعارض(. 2922)زاده و شفایی، مقصود  جعفر بیگ

 .حقوق و فقه تخصصی سایت .اختالف حل شورای با آشنایی (.2922)رحیمی، محمدمهدی 

 .ترجمه محسن ثالثی. شناسی در دوران معاصر های جامعه هنظری(. 2923)ریتزر، جورج 

سایت تخصصی فقه و : نقد و بررسی شورای حل اختالف از نظر مبنا و فلسفه وجودی(. 2922)زارعی 

 .حقوق

 .بانک جامع مدیران ایران . مدیریت تعارض(. 2922)خ   کاظمی،

 .سن ثالثیترجمه مح. شناسی اندیشه بزرگان جامعه(. 2922)کوزر، لوئیس 

 .شناسان جامعه: تهران. 2روش تحقیق کیفی، ضد روش(. 2930)محمدپور، احمد 
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