
 

 
 

 

های واگرا در روستاهای همجوار الیگودرز و تأثیر آن    شناختی کنش مطالعه جامعه
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 27/12/1397تاریخ پذیرش:  - 10/07/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده:

ستاهای همجوار الیگودرز است. های واگرا میان مهاجرین و ساکنین بومی رو   مقاله حاضر مطالعه انواع کنش

اند، از تعامل با بیرونِ گروه یا  هستند که معطوف به درونِ گروههایی اجتماعی    آن دسته از کنش  های واگرا کنش

ها  کنشی و همکاری با آن های دیگر تا حد ممکن اجتناب دارند و مانع اعتماد اجتماعی، همیاری، هم گروه

شوند. مسأله اصلی تحقیق این بود که چرا با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از مهاجرت روستاییان دوردست  می

های محلی در این روستاهای  های واگرا و گاه نزاع اسکان آنها در روستاهای همجوار الیگودرز، همچنان کنش  و

استفاده شد. روش پژوهش،   ها   برای تحلیل یافته  کنش تحلیلی   افتند. پس از مطالعات اکتشافی، از نظریه  اتفاق می

های پژوهش  های ترکیبی دانست. یافته از جمله روش توان آن را نظری بود می-از نوع تطبیقی  مطالعه موردی

های واگرا است اما ضعف تعامل و تبادل در    گیری کنش دهند اگر چه زمینة قومی عامل اصلی در شکل نشان می

متمادی شکل نگیرد و در روند   های های همگرا بعد از سال است تا کنش فضاهای مختلف کنش باعث شده

های واگرایانه تنافری    الل ایجاد شود. منظور از توسعه اجتماع محلی این است که کنشتوسعه اجتماع محلی اخت

های همگرایانه در سطح اجتماع محلی فراهم شود. مهمترین پیشنهاد پژوهش تأکید    رفته و زمینه برای کنش از بین

گیرد تا ابعاد  انجام می های محلی، مدیریت عمومی، مردم و نخبگان بر سازوکارهایی است که از سوی سازمان

شود  های متداخل در روستاهای مورد مطالعه می همدلی، همباوری، همگامی و همکاری که منجر به بسط کنش

 توسعه پیدا کند.
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Abstract 

The article studies different kinds of divergent actions (DAs) between immigrants 

and residents of neighboring villages in Aligudarz. DAs are in-groups actions and 

the people who believe them refuse to interact with people from other groups. They 

prevent social trust, cooperation and collaborations. The main question of the 

research is why after three decades of settling in the neighboring villages of 

Aligudarz, we still observe various local conflicts and divergent actions between 

local and migrants. After exploratory studies, we used analytic theory of action to 

answer the question. Research data indicated that ethnic background was the main 

factor for ethnic divergent actions, but interactions and exchanges in different action 

spheres were limited too. After three decades, therefore, convergent actions didn’t 

develop and there are obstacles for community development.  The most important 

recommendation of the paper for policy making is strengthening of those public 

mechanisms that enhance empathy, coordination and collaboration. They are 

requirements for development of local community. 

Keywords: Divergent Actions, Community, Emigration, General Theory of Action, 

Local Development. 
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 و بیان مسئله مقدمه

های مختلف به    مکانی گروهتحرک ها سبب ای دولتنوسازی جامعه ایران و مداخالت توسعه

شده  های جدید شهری و روستایی در محیطها آناجباری همزیستی  های قومی و   ویژه گروه

ها یکدیگر را به  نیازمند شرایطی است که در آن این گروه وسعه اجتماعی مطلوب. تاست

و نسبت به یکدیگر تساهل یا بردباری از خود نشان دهند. از نظر ما اصل مهم  شناختهرسمیت 

است و تا چنین  1و گشودگی به روی دیگران رسمیت شناختن دیگریتوسعه اجتماعی به 

در کار نیست بلکه  ایاجتماعی در افراد شکل نگیرد نه تنها توسعه اجتماعی-یرویکرد روان

شود که ایجاد  متذکر می (1996)اتزیونیبرای نمونه دارد.  وجودهای تنافری نیز    خطر واگرایی

یعنی ظرفیت به  ،ای است   شناختی پایهناجتماعات محلی نیازمند بعضی از گرایشات روا

اختالفات و تضادها با مردمی  2کردنحل توان ،های مختلف رسمیت شناختن مردمی از سنت

هنگامی که این تمایالت غایب باشند خطر . ت مشترک نیستندکه از نظر مذهب، تاریخ و عادا

 این در حالی است که توسعه اجتماعی را باید به معنای. شودبیشتر می ]واگرایی[ 3گسستگی

افزایی اجتماعی یا به تعبیری  های متداخل برای رسیدن به همگرایی و هم بسط و گسترش کنش

 .دانستهای جامعه  ها و بخش به حداقل رساندن واگرایی میان گروه

از دهه هفتاد شمسی شاهد مهاجرت طوایف  )شرق لرستان(روستاهای همجوار الیگودرز

 ایخاستگاه قومی و منطقه ای دور از الیگودرز قرار دارند. شوند که در فاصله بختیاری )لر( می

صدها ای قرار بگیرند که پیشینه بومی در تقابل با روستاییانمشترک مهاجرین باعث گردید 

. این روستاها از سوی لرهای بختیاری و کشاورزی در روستاهای خود را داشتندسال سکونت 

. زیرا مردمان مثبتی ندارد چندانمعنای گاه  که وندشمینامیده  ای4لهگاپِ ،و مردم الیگودرز

شهرت دارند؛ ویژگی که علل آن را و مقتصد بودن  یکارمحافظهمنسوب به گاپله)جاپلق( به 

مانند تأثیرات نزدیکی به شهر و محورهای ناشی از شیوه یکجانشینی و دیگر عوامل  توانمی

  دانست. مواصالتی

                                                           
-هستن به سوی دیگران را ممکن و مقوم می»( است که 1389گشودگی از جمله امکانات اگزیستانسیال دازاین در فلسفه هایدگر) -1

کند. به سبب این گشودگی است که این هستنده )دازاین(، همراه با همین گشودگی ذاتی را افاده می«[ جاآن]» Daاصطالح (. 166همان:«)کند

های (. گشودگی از جمله مفاهیمی است که در کنار کنش متداخل در تحلیل داده178است)همان:« جا-آن»هستن ِ جهان، برای خودش -جاآن

 گرفته است. این تحقیق مورد استفاده قرار
2. Workout 
3. Fragmentation 

نامه خواجه ( و سیاست1356( از مناطق قدیمی عراق عجم است که در کتب تاریخی از جمله البلدان یعقوبی )gāpele) جاپلق یا گاپله -4

 ( به آن اشاره شده است. 1387الملک)نظام
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 3که در فاصله  بودندنصیر و ده شکَ، کَروَسَ در این پژوهش ی مورد مطالعهروستاها

به کیلومتری شهرستان الیگودرز قرار دارند و از نظر پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 10تا

مهاجرین نزدیک طبق گفته اعضای شورا،  ،هر سه روستا میزان زیادی شبیه و همگن هستند. در

 از دههکه  نداز نخستین روستاهایی بود دهند. این روستاهادرصد جمعیت را تشکیل می 50به 

ها در آنمتضاد  قومی اجتماعدو  بختیاری )به ویژه طایفه ذلقی(با ساکن شدن طوایف  1370

. ختندپردا و به تحقیر یکدیگر می شناختههمدیگر را به رسمیت ن آشکاراکه  گرفتشکل 

-وضعیتی که امروزه نیز همچنان شاهد آن هستیم و موانعی جدی بر سر راه توسعه اجتماع 

که در بادی امر بومیان روستاهای  شدچنین تضادی باعث محلی ایجاد کرده است. برای مثال 

 منعقد سازند را میان خود علیه مهاجرین اینامهپیمان ،ه نصیرفوق به خصوص در روستای د

 ،نامه که تضمین آن سوگند و امضای بومیان است. مفاد این پیمانمانند استکمدر نوع خود  که

کشاورزی و خانه  به مهاجرین زمین-1 است: این قرارنظر یکی از ساکنین این روستا به از 
-3؛ های روستا را ندارند بوس و سرویساستفاده از مینیمهاجرین حق  -2؛ فروخته نشود

در قبرستان روستا را حق به خاک سپردن اموات خود -4؛ روابط همسایگی با آنها انجام نگیرد
کشاورزی از آنها استفاده  به عنوان کارگر-6؛ حق نگهداری دام به آنها داده نشود-5؛ ندارند

 ها حق فروش کاال به آنها را ندارند مغازه-8؛ دارندحق استفاده از حمام عمومی را ن-7؛ نشود
 .ساله(41)آقای

-با توجه به مسائل یاد شده تحقیق حاضر بدنبال آن است تا پاسخی درخور برای پرسش

 های واگرا در روستاهای موردکنشهایکه دالیل و زمینههای تحقیق پیدا کند که عبارتند از این

های واگرا در سطح کنشکاهشی که چه عواملی باعث شده مطالعه چیست؟ و مهمتر آن

های متداخل و همگرا که شرط توسعه اجتماع محلی صورت نگیرد و زمینه برای توسعه کنش

جهت پاسخ به سؤاالت فوق، مبتنی بر نظریه به کار گرفته شده و مطالعات  است فراهم نشود؟

های روابط ابزاری و ابرازی، و کنش اکتشافی فرض بر این بود که بین توسعه و عدم توسعه

واگرا رابطه وجود دارد. به این صورت که هر چه روابط ابزاری و ابرازی در چهار فضای کنش 

الزم به ذکر سازند. های واگرا بیشتر خود را نمایان مینفوذ یا تداخل کمتری داشته باشند، کنش

های واگرایانه تنافری از    ست که کنشای ا   این تحقیق توسعه توسعه اجتماع محلی دراست که 

های مختلف انسانی    شوند به طوری که گروه های همگرایانه    و یا تبدیل به کنش رفتهبین

و نسبت به امور مختلف آن احساس مسئولیت و تعهد  نموده    احساس تعلق به اجتماع محلی

)کامیونیتی( نه تنها تضادی ندارد  . البته این تعریف با تعاریف رایج اجتماع محلیکننداجتماعی 
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ن که در یکی از تعاریف آمده است: گروهی از اآید. همچن   بلکه مکمل آنها نیز به حساب می

و از طریق منافع مشترک و کمک متقابل به یکدیگر  کردهمردم که در نزدیکی یکدیگر زندگی 

 .(6:  2009 کنند )فیلیپ و پیت من،   سامان پیدا می

 
 تحقیقاهداف 

، کَشکَک و روَدر روستای سَ(روستایی و ایلیاجتماع قومی)های واگرایانه دو    مطالعه کنش -

 نصیر ده

 توسعه اجتماع محلی تأثیر آن برهای واگرایانه و    پیامدهای اجتماعی کنش -

 

 پیشینه تحقیق

اغلب این  شود همگرایی و واگرایی می ها مربوط بهتحقیقاتی که موضوع آنوقتی مروری بر 

. در این تحقیقات سعی دناختصاص داراز بعد ژئوپولتیک  به ویژه مطالعات ملی ها بهپژوهش

هایی از تاریخ    شود به عللی پرداخته شود که نشان دهد چرا در نزد بعضی اقوام در برهه می

مکاران محمدرضا سلیمی و همقاله  به عنوان مثال شود. تمایالت واگرا یا گریز از مرکز دیده می

 ثر بر همگرایی و واگرایی اقوام ایرانیؤبررسی و تحلیل تاریخی عوامل متحت عنوان:  (1395)

 1مفاهیم واگرا و همگرا .توان از جمله این تحقیقات قلمداد کردرا می قوم کرد( )نمونه پژوهی:

همگرایی -واگرایینظریه  که از پیشینه مطالعاتی برخوردارندریزی نیز در ادبیات توسعه و برنامه

توان مناطق  له اصلی این است که چگونه میأ. در این نظریه مسهاستاز زمره آن ای   رشد منطقه

یافته همگرا ساخت فقیر و واگرا را رشد و توسعه بخشید و آنها را با سایر مناطق توسعه

سراغ گرفت توان پژوهشی را در تحقیقات داخلی کمتر می با این توضیح(. 131:1393)زیاری،

های واگرا و همگرایی اجتماعی باشد. که به طور خاص موضوع آن بررسی یا مطالعه کنش

اند های مورد مطالعه ما پرداختههای اجتماعی نظیر گروهبیشتر تحقیقاتی که به تضاد میان گروه

ق مطمع چه در این تحقیاند. ولی آنای بررسی کردههای محلی و طایفهموضوع را در قالب نزاع

های قومی ای است که گروههای منفیهای قومی بلکه بررسی کنشنه نزاع و درگیری نظر بوده

را به شدت  نسبت به یکدیگر ازخود نشان داده و زمینه برای همگرایی در سطح اجتماع محلی

 محدود می سازند.

                                                           
1- Divergent and Convergent 
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 ارچوب نظریهچ

را تدوین کرده و  پارسونز آناست که « نظریه تحلیلی کنش»چهارچوب نظری پژوهش حاضر 

 (1375( و چلبی)1974(، )زتومکا،1982)(، الکساندر1989(، فارارو)1988دیگرانی مانند مونچ)

اند. این نظریه سه سطح انتزاع دارد. در سطح اول انتزاع، کنشگر، آن را بسط و گسترش داده

هار نوع بعد یا نظام گیرد. در سطح دوم انتزاع، چضعیت کنش مورد تحلیل قرار میوکنش و 

گیرند که عبارتند از نظام اثباتی )اقتصاد(، نظام تمایلی )سیاست(، کنش در ارتباط باهم قرار می

کنش، واحدتحلیل نظام فرهنگی و نظام اجتماعی. در این سطح بسته به این که کدام نظام فرعی

( 1989ان که )فارارو:شوند. در سطح سوم آن چنگیرد، سه نظام دیگر محیط تلقی میقرار می

(. در کل 16:1381است )به نقل از چلبی،باور دارد تأکید روی جنبه ابزاری یا کارکردی نظریه 

 اجیل های مذکور بایستی چهارکارکرد اساسی زیرا را که بهها یا خرده نظامهرکدام از نظام

(AGIL) همان جامعه از  یکدیگر انجام دهند تا نظام اجتماعی یا معروف است، در تعامل با

، )انسجام(3یگانگی -3 ،2یابی به هدفدست -2، )سازگاری(1انطباق-1 تعادل برخوردار شوند:

 ( .78:1376ه، )روش 4حفظ یا نگهداشت الگوی فرهنگی -4

-ها یا خرده نظامهای متداخل میان این نظامآنچه در میان اهمیت دارد میزان نفوذ کنش 

با این حال باید  .واند بیانگر سطح توسعه اجتماعی نیز تلقی شودتهاست که تعادل میان آنها می

شود آنها را به ها یا فضاها از یک سنخ نیستند و میتوجه داشت که کنش حاصل از این نظام

)اظهاری( و سرد )ابزاری( تقسیم کرد. غلبه هرکدام از آنها بر دیگری  ها یا روابط گرمکنش

  سازد.عدم تعادل روبرو میتوسعه اجتماعی را با اختالل و 

است زیرا او ( 1384)متأثر از تعریف وبر ،برداشت پارسونز از کنشالزم به ذکر است که 

کند داند و در تعریف کنش آن را رفتارهای تلقی میشناسی را علم مطالعه کنش مینیز جامعه

-است که کنشگر آنها را در دنیای خارج کشف می اییکه انگیزه و راهنمای آن معان

کنیم براساس آن داریم و سعی می این تحقیق(. منظوری که ما از کنش در 56همان:کند)روشه،

مباحث خود را توضیح دهیم، مبتنی بر همین تعبیر از کنش است که وقتی به شکل گروهی 

کنش واگرای تنافری بروز پیدا  مختلف از جملهگیرند در اشکال حالتی واگرایانه به خود می

کنشی است که بر اساس دو عنصر نفور)گریزان بودن(  ،کند. غرض از کنش واگرای تنافریمی

 .گیردو نفرت)بیزاربودن( نسبت به دیگری یا غیر شکل می

                                                           
1.Adaptation 

2.Goal Attainment 
3.Intagration 

4.Latency 
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( همگرایی یا نظم اجتماعی در سطح خرد 1375مبتنی بر ابعاد چهارگانه پارسونز، چلبی)

گشا خواهد بود. به این طریق که ما کند که برای تحقیق ما راهرح میرا در چهار بعد مط

ایم با متناظر ساختن آنها با چهار بعد اصلی سطح تحلیلی پارسونز، میزان ادخال یا کنش توانسته

متداخل را در میان دو اجتماع مهاجر و اجتماع بومی مورد ارزیابی قرار دهیم. در واقع این 

همگامی  -2همفکری مشترک؛  -1 شوند و عباتند از:محسوب میچهارگانه، فضای کنش 

 همبختی مشترک.  -4همدلی مشترک؛  -3مشترک ؛ 

ای از باورها، عقاید، نمادها، هنجارها و در همفکری مشترک شرط اصلی مجموعه

شود. می« ما»همفکری و درک مشترک است که سبب پایداری نسبی تعامالت و شکل گیری 

ها کند زیرا هر کدام از افراد یا گروهر ارتباط با سازش بیرونی معنا پیدا میهمگامی مشترک د

تجارب منحصر به فردی دارند که باید از طریق همگامی مشترک که نهادهای سیاسی یکی از 

دهند، هماهنگ شوند. همگامی با تمهیدات و تصمیمات مشترک کارکردهای آن انجام می

سوم همگرایی و نظم در سطح خرد با همدلی متقابل و  آید. سطح)وحدت عمل( بوجود می

های کند. در این سطح است که بحثاحساس تعلق افراد به یکدیگر شکل و دوام پیدا می

داند. می« عاطفه»د چرا که وی پایه هر نظم اجتماعی را نکندورکیم اهمیت بیشتری پیدا می

، نفع مشترک است که براثر تقسیم کار همبختی مشترک نام دارد. مراد از همبختی ،آخرین سطح

(. با این توضیح که ما در این چهارگانه به 19-21شود )همان:و قواعد مربوط به آن ایجاد می

ایم که با همکاری در بعد ابزاری کار بهتر تطابق پیدا جای همبختی واژه همکاری را گذاشته

ایم که با بعد فرهنگی تناسب هکند و نیز به جای مفهوم همفکری، مفهوم همباوری را آورد

 (. 1بیشتری داشته و منظور ما را در این تحقیق بیشتر بیان سازد )شکل

 
 

 : همگرایی یا نظم در سطح خرد1شکل
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الزم به ذکر است یکی از خالء های مهم در کار پارسونز و کسانی که در قالب نظریه او 

که امروزه در مباحث علوم اجتماعی و و مکان است « فضا»کنند نپرداختن به مسئله کار می

مکان عنصر  توسعه اهمیت زیادی پیدا کرده است. با این حال این نظریه، ظرفیت آن را دارد که

گزیدن و آرایش فضایی از وارد کرد زیرا سکنی (A) را در یکی از ابعاد آن یعنی بعد سازگاری

شوند. بنابراین اگر قرار است توسعه اجتماعی در سطح خرد اصول مهم سازگاری محسوب می

باید سطح کنش متداخل را در  طوری که قید شد همانیعنی توسعه اجتماع محلی انجام گیرد، 

جهت  در این نمایه است.آمده ( 2نمایه زیر )شکل، آن چنان که در سنجید ی کنشچهار فضا

به سوی  2(MC) و اجتماع روستایی مهاجر 1(IC)از سمت دو اجتماع روستایی بومی هاکنش

ها از سوی دو گروه در کیفیت تعامل و نحوه برخورد کنشتا  اندترسیم شده شفضای کنچهار 

مجال ها به طور ساده در این فضاها چنانچه کنش قرار گیرد. تحلیلمورد طول تحقیق مورد 

-می 4 (R) ها برگشتصورت کنش گیرد. در غیر اینپیدا کنند همگرایی شکل می 3(p) عبور

ای از امکانات یا منظور از فضا در اینجا مجموعه کند.و واگرایی تداوم پیدا می خورند

در این نمایه نیز فضا به  (.23:1381 )فارارو به نقل از چلبی، مقدورات برای یک نظام است

پذیر ها در آن امکانگروهمجموعه امکانات و مقدوراتی اشاره دارد که تعامل و تبادل افراد یا 

ای( در فضاهای چهارگانه را نیز به در واقع نمودار زیر میزان فرصت اجتماعی )رابطه شود.می

های اجتماعی، در معنای محدود، امکان برقراری رابطه اجتماعی با فرصت»گذارد. نمایش می

 (.111:1385 )چلبی،« انددیگری

 
 چهارگانه کنشها و فضای : نمایه جهت2شکل 

                                                           
1-Indeginous Community (IC) 

2-Migerated Community (MC) 
3- pass 

4-Retturn 
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 روش تحقیق

شود این روش را در چارچوب تحقیق کیفی معمول است که وقتی بحث از مطالعه موردی می

رسد. معنا به نظری میکنند از این رو استفاده از چارچوب نظری در این رویکرد بیارزیابی می

نظر نخست باید اما رویکردهای جدید چنین تصوری از مطالعه موردی ندارند. برای تأیید این 

« شناختیانتخاب روش»معتقد است مطالعه موردی یک  (1994) استیکطوری که گفت همان

باید مورد مطالعه قرار گیرد، است )به نقل از دنزین و  نیست بلکه یک انتخاب از آنچه که

ین که کسانی نیز بر لزوم استفاده از نظریه در صورت نیاز در ا (. دیگر این435:2001لینکلن،

ها موردی یکی از آن بندی خود از مطالعهدر تقسیم اکستایناند. به عنوان مثال روش تأکید کرده

که مطالعه وربا (. در این رابطه 285:1384کرده است )بلیکی،معرفی« نظری -مطالعه تطبیقی»را 

رد یک نظری مطرح ساخته، معتقد است تفسیر منحصر به ف-موردی را به عنوان مطالعه تطبیقی

نیز باور دارد همپل تواند بر اساس فرضیات و نظریات عام باشد. مورد خاص می

شرایط)غیرعام( یک تفسیر موردی باید طوری ساخته شود که گویی قوانین عام هستند. اساس 

ها باشد. کردن نظریهتفسیر موردی به عبارت دیگر بایستی تثبیت تئوری، رد آن و موقتی تلقی

 شده هایی که نادیده گرفتهمکن است نیازی را برای یک نظریه جدید در حوزههمچنین مورد م

-(. با توجه به چنین رویکردی است که در این مقاله سعی18:2011است، نشان دهد )اکستاین،

گردیده متناسب با ماهیت موضوع از چارچوب نظری مناسبی که نظریه تحلیلی کنش نام دارد 

ها و مشاهدات صورت واقعیت ی ازبهترو تفسیر توضیح تا  استفاده شوددر کل فرایند تحقیق 

  .گیرد

 

 هاشیوه گردآوری و تحلیل داده

مهمترین شیوه گردآوری داده و اطالعات در این تحقیق مصاحبه عمیق است که گاهی مصاحبه 

مورد از مصاحبه عمیق انجام شده دو  11از میان . (305:1378شود )رفیع پور،کیفی نامیده می

. از دو (1جدول)آنها به صورت مصاحبه گروهی و نه مورد دیگر به صورت فردی انجام گرفت

مصاحبه عمیق گروهی یکی از آنها با اعضای شورای روستا و دیگری با افرادی که از نظر مردم 

روستا در این باره مطلع یا آگاه بودند، انجام پذیرفت. مصاحبه فردی نیز با آموزگاران، 

آموزان مهاجر و بومی انجام شد. غیر از تکنیک مصاحبه، بهداشت، افراد و دانشخانه ولینمسئ

سال تدریس در آموزش و  30 مشاهدات و تجارب یکی از نویسندگان که سابقه نزدیک به

 های آنهاآموزان و خانوادهپرورش الیگودرز دارد را نیز باید در نظر داشت که با مسائل دانش
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آشنایی داشته و وابستگان و آشنایانی نیز در روستاهایی یاد  (گروه بومی و مهاجراز هر دو )

مصاحبه عمیق احساس شود که  8با چنین شناخت و تجاربی طبیعی بود که بعد از  شده دارد.

شود؛ موضوعی که در اطالعات تازه یا در خور توجهی در رابطه با موضوع حاصل نمی

گیری فرض اصلی تحقیق مبتنی بر نظریه با شکلشود. نامیده می« هااشباع داده»تحقیقات بنیانی 

به کارگرفته شده و مطالعات اکتشافی که هر چه روابط ابزاری و ابرازی در چهار فضای کنش 

سازند موضع یا تم های واگرا بیشتر خود را نمایان مینفوذ یا تداخل کمتری داشته باشند، کنش

فضای کنش تنظیم و مرحله مصاحبه و مشاهده آغاز گردید. ها در قالب چهار اصلی پرسش

آوری شده مورده تحلیل قرار گرفته و مقوالت فرعی مشخص گردیدند. های جمعسپس داده

، «تناظر قومیت و محل زندگی»همچون بعد از تحلیل نهایی بود که مقوالت اصلی پژوهش 

« فقدان همدلی» و « ایی آموزشیواگر« »عدم رعایت حد و مرز»، «تناظر قومیت و نوع کار»

(. در نتیجه مقوالت یاد شده مهمترین عوامل واگرایی در روستاهایی مورد 3شکل گرفتند)شکل

 . 1مطالعه در نظر گرفته شد
 

 : مشخصات مصاحبه شوندگان در مصاحبه فردی1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-بررسی( یا 420:1388)فلیک،  توسط اعضا کنترلها از اعتبار دادهباید افزود که در مورد 

( استفاده شده است. به این نحو که نتایج و تفاسیری که از 2640:1394)مریام کردن اعضا

شد تا چنانچه تفاسیر یا  گردید برای آنها بیان می های افراد استخراج می ها و مصاحبه گفته

گرفته اصالح شود. خوشبختانه کمتر موردی از نتایج های نادرستی صورت  گیرینتیجه

شوندگان مورد تردید و زیر ها و مشاهدات توسط مصاحبه نگارندگان در خصوص مصاحبه

                                                           
مرسوم است استفاده گردیده اما  (Grounded Theory) ایکه در نظریه بنیانی یا زمینه ها از مقوالت فرعی و اصلیبرای تلخیص داده - 1

آزمایی رود، ندارد. در واقع منطق روش ما نسبت بیشتری با نظریهکار میسازی معموالً بهکه برای نظریهچنین کاربردی نسبتی با این نظریه 

 دارد.

 شغل تحصیالت سن جنس 

 کشاورز دیپلم 41 مرد 1

 بهداشتکارمند خانه  لیسانس 52 زن 2

 دانش آموز دوم دبیرستان 17 مرد 3

 دانش آموز سوم دبیرستان 18 مرد 4

 دامدار ناتمام  32 مرد 5

 مدیر دبستان-معلم لیسانس 55 زن 6

 کارمند فوق لیسانس 38 مرد 7

 راننده سرویس ناتمام 22 مرد 8

 دانش آموز سوم دبیرستان 18 زن 9
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. گفتگو با ال قرار گرفت و تذکراتی که از این بابت دریافت کردیم بسیار ناچیز بودندؤس

روش دیگری است که -شودینامیده م 1بررسی همتایانکه -همتایان و مطلعین از موضوع 

دهد. بر همین عالوه بر مصاحبه شوندگان اعتبار تفاسیر و نتایج تحقیق را مورد صحت قرار می

ی روستاهای همجوار بودند شناس، دوستان فرهنگی دیگری که زاده مبنا جدا از دوستان جامعه

ها در میان خود را با آنهای گیریها و نتیجهآورد که دادهفرصتی برای نویسندگان فراهم می

 گذاشته و نکات قابل تأملی را در باال بردن اعتبار تحقیق از آن ها دریافت کنیم.
 

 
 هاگیری مقوله: نمایه فرایند تلخیص و شکل3شکل 

 

 های تحقیقیافته

 : تناظرقومیت با محل زندگیA وضعیت کنش در فضای -

روستاهای همجوار الیگودرز از جمله سور، کشکک و ده  بختیاریعامل اصلی که طوایف 

این بود که به سبب درآمد کم و پایگاه اجتماعی و اقتصادی  د،ان نصیر را برای سکونت برگزیده

نتوانستند در شهر و حتی حاشیه آن مسکنی تهیه کنند.  پایین در سلسله مراتب ایلی و روستایی،

های مسکن روستایی فرصتی برای این مهاجرین بود  امهای ارزان و خالی این روستا و و خانه

که بتوانند سرپناهی را برای خود تهیه کنند. در این روستاها تحرک مکانی درون روستایی 

که در جریان آن افراد اتفاق افتاد نصیر )مهاجرت درون روستا( به ویژه در روستای سور و ده

و در اطراف جاده اصلی و آسفالته الیگودرز متوسط حال و متمول روستا، آن جا را ترک کرده 

                                                           
1. peer examination or peerreview  
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-ها سبب با الگوبرداری از معماری شهری کردند. این اقدام آن یهای شروع به ساختن ساختمان

و ده قدیمی متمایز ش هایاز مکان اطقشناسی و سبک زندگی این من شد که از نظر ریخت

پایین و ده باال تقسیم گردد به دو قسمت ده  های مذکور به ویژه روستای سورآشکارا روستا

 (. 4)شکل

ایم که  ای در روستاهای مورد مطالعه بوده بر اثر این تحرکات جمعیتی ما شاهد پدیده

شناسی شهری باور دارد که  نامد. بودن در تحلیل جامعه می« اثر انحطاطی»ریمون بودن آن را 

ی اطراف نقل ها حومه کز بههای مر های اجتماعی بخاطر فرار از مزاحمت ترین قشروقتی مرفه

آورده که خود موجب  ای در مرکز شهرها به دنبال  این جابجایی انحطاط تازه»کنند.  مکان می

ها شده، به طوری که فرار از مرکز شهر باعث انحطاط آن و  ترک بیشتر اهالی مرفه از مرکز شهر

زوال مرکز »از آن با عنوان  ای که(. مسأله123:1383)بودن،  «گردد انحطاط باعث فرار بیشتر می

 شود. هم یاد می« شهر

 
 : تناظرقومیت با محل زندگی4شکل

این تضاد فضایی و جداگزینی مکانی عالوه بر عوامل فرهنگی نقش مؤثری در ایجاد 

های  های متداخل اجتماعی داشته است. زیرا کنش های واگرایانه و توسعه نیافتن کنش کنش

تواند منجر به  مکانی، اداری و آیینی یکی از عوامل مهمی است که می های متداخل بر اثر الزام

توان به شکل زیرترسیم تحقیق می های همگرایانه شود. شرایط فوق را بر اساس نمایه کنش

دهد عامل سکونت به دلیل جدایی مکانی نتوانسته است کارکردی را در نمود که نشان می

ها به درون اجتماع خودی برگشته به همین دلیل کنشگشودگی یا تداخل کنشها ایفا نماید. 

 (. 5یافته و به طور طبیعی فرایند همگرایی را تضعیف ساخته است )شکل

 
 A: وضعیت کنش در فضای 5شکل 

 تناظر قومیت با نوع کار :Aوضعیت کنش در فضای -

زمین شوند. اند مالک روستای مورد مطالعه ما مهاجرین به چند دلیل نتوانسته در هر سه

ها به فروش زمین به مهاجرین. اهالی به میلی بومینخست، بدلیل ناتوانی اقتصادی و دو، بی

خواهند تجربه فروشند زیرا نمیمهاجرینی که تا حدی قدرت خرید پیدا کرده بودند زمین نمی
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ه پیدا ریش»را پیدا کنند که در جریان آن مهاجرین با خرید زمین به اصطالح مشابه روستاهای 

چنین شرایطی باعث شده مهاجرین به دامپروری  ند.دها غالب شو به مرور زمان بر بومی« کرده

شان به شود گفت بنا به پیشینه ایالتی و عشایریآوردند یعنی فعالیتی که میدر روستا روی

اصطبل دارای دارند. عالوه بر این مساکن خریداری شده در ده پایین،  مهارتدر آن  نوعی

له سبب شد تا مهاجرین فرصت پیدا کنند با اندکی دام سبک و سنگین، أو این مسبودند دیمی ق

 خود را از تنگناهای معیشتی بیرون بکشند. 

گرایش زیادی به خرید و فروش دام دارند  طوایف بختیاریبه طور کلی در سطح منطقه 

-که عضو این طوایف افرادی هستند شوند اغلبدار )چودار( محسوب میو کسانی که چوب

اند. بنابراین در این روستاها تناظر قومیت با نوع فعالیت اقتصادی کامالً مشهود است. یعنی 

اند و در نتیجه ها کشاورزی را در دست دارند و مهاجرین به کار دامداری روی آوردهبومی

، منتفی شده است. ساز همگرایی باشدتواند زمینههای متداخل یا پیوسته که میامکان نفوذ کنش

(، حتی اگر این 6 شود )شکلپوشانی ایجاد میوقتی که میان قومیت و نوع فعالیت تناظر یا هم

( 1996کشی هم نباشد مانند آنچه که به تعبیر استوانهاگن )تناظر مبتنی بر استثمار یا بهره

شود. با این حال یک نامیده شده است، این تناظر منجر به واگرایی می 1نژاد –پیوستار طبقه 

برداری دهقانی نیز برداری خانوادگی که بهرهشود که آیا بهرهسؤال اساسی در اینجا مطرح می

سازد؟. در پاسخ باید گفت های متداخل، ابزاری و باز را فراهم میشود امکان کنشخوانده می

گرایی ا نگرش خانوادهبرداری اگر نگوییم فردگرایانه )انتخاب عقالنی( امبهره این نوع شیوه

-که جَو همکاری و مشارکت در آن چنین تداخلی را فراهم می بُنهبرخالف  -حاکم بر آن

متداخل در کار  اگر زمینه کنشاین شود. بنابر ای میمانع چنین ادخال یا نفوذپذیری-ساخت 

-ر شکل نمیآیند و تناظر قومیت با نوع کابوجود می «های همسودگروه»وجود داشته باشد، 

های ما بیانگر آن است که اگر بخواهیم از منظر گروهگیرد. برخالف این موضوع، تحقیقات 

ها مبتنی بر تداخل کنش همسود هایگروهگیری چون شکلهمسود هم به موضوع نگاه کنیم 

 . بیانجامداجتماع محلی  سطحدر همگرایی تواند به نمی امریچنین  صورت نگرفته است

 
 تناظر قومیت با نوع کار: 6شکل

                                                           
1-Colour –class continum  
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چنین تناظرهایی بخوبی بیانگر آن است که فضای کنش در بعد سازگاری نتوانسته است 

های متداخل را که از شروط مهم توسعه اجتماعی محلی است، ایجاد کند. یعنی وقتی کنش

داده کنند به دالیلی که توضیح های دو اجتماع بومی و مهاجر به این فضا ورود پیدا میکنش

شد بر یکدیگر نفوذ یا گشودگی پیدا نکرده و الجرم در برگشت برهم تنیده یا فشرده می 

 ( چنین فرایندی را به تصویر کشیده است.7شوند. نمایه زیر )شکل
 

 
 A: وضعیت کنش در فضای7شکل

 

 شورای روستا : رقابت برای عضویت درG وضعیت کنش در فضای -

نقش شورا در میان اهالی روستاهای همجوار الیگودرز به ویژه معموالً وقتی صحبت از تأثیر و 

شود، تعداد کسانی که رضایتشان زیاد است، کم هستند. اما  روستاهای مورد تحقیق ما می

 تحقیق ما بیانگر آن است که وجود رقابت بر سرِ شورا تأثیرات به نسبت مثبتی در کنش

اند که برای  ها پیدا شده زیرا افرادی از میان بومیها و مهاجرین داشته است.  متداخل میان بومی

اند برای جلب آراء، خود را به مهاجرین نزدیک ساخته انتخاب به عنوان عضو شورا سعی کرده

 و با آنها ائتالف نمایند. 

ها بیانجامد، در اینجا ابزاری میان گروه تواند به روابطکار هم که می و موضوع کسب

 آوردنتوان گفت آنچه در درجه اول برای کاسب اهمیت دارد به دستزیرا میقابل اعتنا است. 

خود و کار  رو وقتی به این هدف نرسد برای بقای کسب مشتری برای سود است، از این

گروهی باشد. گروهی اکتفا کند و باید به دنبال بسط روابط برونتواند تنها به روابط درون نمی

نامه یا عهدی است که گروه بنیان گذاشته است زیرا باعث با پیمانه البته چنین اقدامی مغایر

شود. این موضوع از منظر پذیری و تضعیف شدت عمل گروه در مقابل دیگران می هرخن

تواند به  را که می« متراکم شکاف تک»شناسی سیاسی اهمیت زیادی دارد. زیرا وضعیت  جامعه

تر منجر شود، به  ه تنافری )تنفری( و تدافعی شدیدهای واگرا از جمل تضادها و انواع کنش

 کند.های نفوذپذیر مساعدتر می سازد و زمینه را برای کنشتبدیل می« متقاطعهای  شکاف»

های اجتماعی یکدیگر را تقویت کرده یا بر آید که شکافشکاف متراکم زمانی بوجود می تک

های متقاطع سازند، شکافا تضعیف میها یکدیگر رشوند. اما وقتی شکافهم بار میروی 

 های اجتماعی متراکم باشند اغلب جامعه دو قطبی شده و کشمکشگیرد. وقتی شکافشکل می

های اجتماعی یکدیگر را قطع کنند، با توجه به یابد. برعکس وقتی شکافاجتماعی افزایش می
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 یابد )بشیریه،عی کاهش میهای اجتماعی، زمینه منازعه اجتمابندیافزایش نقاط مشترک گروه

توان در مباحث مربوط به ساختار را می پذیری(. عالوه بر این موضوع رخنه103:1380

( مطرح ساخته است را دنبال کرد. در این 1995) تربِرونالد که اجتماعی رقابت آنچنان

خالف گیرند. برتباط قرار میدر ار 2با شکاف ساختاری 1های ضعیفمباحث پیوندها و تماس

که تنها معطوف به درون شبکه یا گروه شده و به همین خاطر مزایای آن نیز 3های قوی تماس

. نهایتاً این 4دنانجامهای ساختاری میهای ضعیف به بسط شکافگردد، تماسمحدود می

کنند. آنچه باعث شد در روستاهایی نظیر ها ایجاد میها نیز مزایایی را برای شبکهشکاف

ای از آن ، متزلزل گردد و مهاجرین را تا اندازهمهاجرین های بسیار سخت علیه کشکک توافق

گروه بود. اگر چه عوامل  گر ِبرون قوم یا رخنه تنگناها خارج سازد، پدید آمدن عهدشکنِ

های متداخل، که شرط همگرایی  نیرومند فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی مانع کنش

عمل کند  5رخدادتواند به عنوان یک  قوم که میهستند، اما وجود عهدشکنشوند، محسوب می

کنش اهمیت زیادی دارد زیرا بیانگر آن است که نباید وجود فرد را در بعضی از منظر نظریه

تأثیرات کنش عهدشکنان  اهمیت دانست و آن را دست کم گرفت.مواقع در تغییر وضعیت بی

 یفضا . در این وضعیت( ترسیم کرد8 ن به صورت زیر)شکلتواها را میقوم در تداخل کنش

خاطر  نیبه همکند. و یا خیلی باز عمل نمی دهدیها را عبور مکنش به شکل ناقص کنش

 ایکنش متداخل خورند و امکان می برگشت زین گرید یاها عبور کرده و پارهاز کنش یا پاره

عبور پیداکرده در فضای کنش با خطوط های )در شکل کنش ردیگیشکل م یشتریب یگشودگ

 های برگشت خورده با خطوط مقطع نشان داده شده است(.ممتد و کنش
 

 
 G : وضعیت کنش در فضای8 شکل

 

 : واگرایی آموزشیIوضعیت کنش در فضای  -

آموزان یک محله یا روستا یا اجتماع به منظور از واگرایی آموزشی وضعیتی است که دانش

کنند. واگرایی آموزشی  دالیل گوناگون از کنار هم نشستن در یک محیط آموزشی اجتناب می

                                                           
1- Unredundant Contacts 

2-Strutural Hole 

3- Redundant Contacts 

قدرت پیوندهای »ها اهمیت دارد، شناسان است و در مطالعه گروهدر مقابل پیوندهای قوی که موضوع جامعه گرانووتردر همین راستا  - 4

  (.577:1379گروهی مورد تأکید قرار داد)ریتزر،ها و روابط برونو ضعیف را در بسط و ایجاد شبکه« سست
5-Event  
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مطالعه ما است شدیداً در تقابل با یکی از اهداف مورد  یکی از روستاهای در روستای سور که

همواره هدف این است که  مهم آموزش و پرورش قرار دارد، زیرا در آموزش و پرورش جدید

آموزان بتوانند همه آنچه را که برای زیستن و بدون توجه به مسائل نژادی و قومی، دانش

 پذیری ضرورت دارند، در محیطی مطلوب فرا گیرند. به همین خاطر است که برای جامعه

است  «اجتماعینهایت  بیامر »و تربیت همچون « کوچک اجتماعیجهان  مدرسه»دورکیم 

داند که آن را به عنوان یک نظام (. پارسونز هم آنچنان کالس درس را مهم می9:1391)دورکیم،

(. اگر بخواهیم یکی از کارکردهای مهم این نظام 21:1387گیرد )شارع پور، اجتماعی در نظر می

ها  کنش را با توجه به تحقیق خود دنبال کنیم باید به نقش مدرسه یا محیط آموزشی در ادخال

بپردازیم. مدرسه محیط بسیار مناسبی است که افراد با هر نژاد، قوم، فرهنگ و زمینه اجتماعی 

آموزان با یکدیگر، توانند در کنار یکدیگر قرارگرفته و به مرور زمان و به سبب تعامل دانش می

ایزات ها و تم روابط اظهاری و عاطفی میان آنها تقویت شود. با این حال دیدن چنین واگرایی

آور است. زیرا در این روستا و نظایر آن، اهالی بومی حاضر خیلی شگفت مذکوردر روستای 

ای ثبت نام کنند که در آن دانش آموزان مهاجر تحصیل  نیستند فرزندان خود را در مدرسه

اند که فرزندان مهاجرین تربیت مناسبی ندارند، اعمال و رفتاری از آنها سر  کنند. آنها مدعی می

رسد که اهالی بومی نسبت به مهاجرین از خود  . به نظر میاستزند که مصداق بدآموزی  می

ها از فرستادن فرزندان به مدرسه سور، دهند یعنی امتناع آن های واگرای تدافعی نشان می کنش

نوعی سازوکار حفاظتی یا کنش واگرایانه تدافعی است تا از این طریق بتوانند فرزندان خود را 

هایی از نظر  نظر اخالقی و تعامل کنشی با غیرخودی ها مصون بدارند. پیامدهای چنین کنشاز 

اجتماعی است  های توسعه اجتماعی، انسداد روابط اظهاری و عاطفی و ممانعت از ادخال کنش

 انجامد. های قومی می که در نهایت به تثبیت نابرابری

رد مطالعه مدرسه نقش کمی دارد. های واگرای آموزشی در روستای مو در ایجاد کنش

فرهنگ مهاجر و بومی  عامل این مسئله، واگرایی فرهنگی شدیدی است که میان دو خرده 

وجود دارد. این موضوع آنقدر حاد شده است که حتی میان مهاجرین هم بدون پیامد نبوده 

ن روستاهای دهد که تعداد بسیار اندکی از دانش آموزاهای پژوهش ما نشان میاست. یافته

اند در مدارس شهر ثبت نام کنند، نسبت به  مورد مطالعه به ویژه سور که به دالیلی نتوانسته

پرسند که چرا آنها را در مدارس شهری مانند دیگر خانواده خود معترض هستند و از آن ها می

بسیار  کنند. پیامدهای اجتماعی و روانی واگرایی آموزشینام نمیآموزان سوری، ثبتدانش

آموزانی شود. کافی است پای دردِ دل دانشمی تنافریهای واگرایمخرب است و منجر به کنش
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آموزان علوم یکی از دانشاند. نشست که این تجربه را در دوران کودکی و نوجوانی داشته

هنده این موضوع برای ما خیلی آزار د گوید:می ،که خاطرات تلخی از این دوران دارد انسانی در شهر

کنند. من و همسن و سال های من هیچگاه است که خودشان )بومی ها( را برتر می دانند و با ما صحبت نمی

اند. چنین دوران سراسر تحقیر باعث توانند این خاطرات تلخ را فراموش کنند. این رفتارها برای ما عقده شدهنمی

کنند. ر آینده ترک کنم. از بس که به قومیت آدم توهین میشده که نه تنها روستا بلکه اگر بتوانم این شهر را نیز د
  ساله(.17ها نژادپرستند)پسرآن

-مدارانه از سوی مهاجرین میها نیز خود را در معرض چنین اتهامات قومدر مقابل بومی

ها نسبت به را ارزیابی کنیم تحقیرهایی که بومی بینند. اما اگر به عنوان ناظر بیرونی موضوع

نزد آنها نیرومندتر  1«غیرسازی»و فرایند  تر از مهاجرین استمهاجرین روا داشته بسیار زننده

های قومی مهمترین عاملی سازیشود نتیجه گرفت، تصورات قالبی و کلیشهبنابراین می است.

های متداخل و نزدیک ساختن شتواند کارکرد مدرسه را در ایجاد کناست که هم می

نیز در ایجاد  نقش زیادی های قومی مختلف به یکدیگر بی اثر سازد و همزمینه آموزان از دانش

 (.9 آموزان مهاجر دارد. )شکلبه ویژه نزد دانش ورزانهکینتنافری و های کنش

 
 : تناظر قومیت با محل تحصیل9 شکل

از آنجا که طبق چارچوب نظری مدرسه را باید جز فضاهای کنشی در نظر داشت که 

اجتماع محلی از طریق بسط روابط گرم و رویارویی مثبت و بسیار مهمی در توسعهنقش 

شد این کارکرد شکست خورده است و  آموزان دارد، اما به دالیل بیرونی که اشارهسازنده دانش

آموزان بومی و مهاجر به جای عبور در فضای کنش، به درون گروه برگشت های دانشکنش

ور سحقیقت ما در روستاهای مورد مطالعه خود به ویژه روستای در (. 10خورند )شکل می

شود آن می-که قبالً به آن پرداختیم -ریمون بودنای هستیم که به تأسی از رویکرد شاهد پدیده

 نامید.« یاثر انحطاطی آموزش»را 

 
 I: وضعیت کنش در فضای 10 شکل

                                                           
غیرسازی، سازوکاری اجتماعی زبانی روان »هاست.  ی رایج طرد افراد و گروهها ( غیرسازی یکی از شیوه2004از نظر جانسون و همکاران) - 1

 ( 48به نقل از فیروزآبادی و صادقی،همان:2009گادفری و تاکت«)کند یعنی بهنجارها را از ناهنجارها متمایز می ،شناختی است که ما را از آنها
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 : فقدان همدلیIوضعیت کنش در فضای  -

روانی که -ای اجتماعیزدگی و فقدان همدلی به عنوان مسألهدلتفاوتی،  احساس بی

( آن را بخوبی تحلیل کرده است، شاید در مورد شهرهای بزرگ پذیرفته شده و تا 1372زیمل)

حد زیادی طبیعی به نظر برسد. اما در مورد اجتماعات روستایی یا آنچه که ده یا روستا نامیده 

های اخیر در ایران به طور عام و  حال تغییرات دهه شود پرسش برانگیز است. با این می

هایی  بندیروستاهای مورد مطالعه ما به طور خاص بیانگر آن است که در چنین تعابیر و دسته

بایستی تجدید نظر شود، چرا  از شهر و روستا یا در تقابل قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر می

رسد. در  یت حاضر روستاها، کافی به نظر نمیکه تعاریف و توصیفات قدیمی در مورد وضع

وجود آمده است که های مهاجر و بومی بهمیان گروه دلزدگیچنین روستاهایی سطح باالیی از 

چرا که با  ،«دِه دیگر دِه نیست» به خوبی گویای آن است؛ این که تعبیر خود روستاییان بومی

از میان رفته است. بنابرگفته  و تعهد وابستگی ،ورود مهاجرین به روستاها، احساس همدردی

مرد همه ده سوگوار  وقتی یک نفر از اهالی ده می یکی از اهالی قدیمی روستاهای همجوار الیگودرز:

رفت، چند نفر به دنبال مهیاکردن مسجد  گرفت، یکی به دنبال گوسفند می بودند. هر کس گوشه کاری را می
عهده دیگران بود. هیچ کس نسبت به خانواده معذور ن مجلس ترحیم به رفتند، تمام پذیرایی از شرکت کنندگا می

احترامی باشد. اما امروزه با آمدن آنها )مهاجرین( تمام این آداب و  تفاوتی یا بی داد که نشان بی عملی را انجام نمی

شان هعزاداری برای مرد رسوم اخالقی از بین رفته است. بسیار اتفاق افتاده که مردم روستا در حال تشییع جنازه یا
تفاوتی و  شود و با نهایت بی هستند که یکباره سروصدای ساز و دهل و کِل و شادی از طرف آنها بلند می

روند، حتی یک لحظه هم حاضر نیستند به احترام خانواده یا وابستگان  زنند و می توجهی به ماها از کنار ما می بی

تعطیل کنند، خودتان تصور کنید چقدر ناراحت کننده است. شما  شان راصاحب عزا سروصدا و رقص و شادی
ای با شما احساس همدردی نکنند. من  ای حاال در روستای آباء و اجدادی شما ذره غرق عذاب هستید عده

بردیم  پدر خود را به سمت قبرستان میمیت  ام این تجربه را داریم. زیرا زمانی که داشتیم  شخصاً خود و خانواده
چندین نیسان و مینی بوس و سواری با توشمال )مطرب به زبان محلی( و بزن و بکوب از کنار ما گذشتند و هیچ 

 ساله(. 52توجهی و احترامی نسبت به ما از خودشان نشان ندادند)آقای 
ل مشترک میان توجهی عاطفی و فقدان همدلی یکی از مسائ اظهارات فوق درباره بی

اند. این درحالی است که  روستاهای همجوار الیگودرز است که با پدیده مهاجرت روبرو شده

های روستاها مدعی هستند که در مقابل مراسم عزاداری مهاجرین هیچگاه چنین رفتاری  بومی

ه رنگ توصیف کرددهند. در مقابل مهاجرین نیز تا حدودی این اعمال را کم از خود نشان نمی

توجهی جوانان اند که این موارد خیلی کم اتفاق افتاده و بیشتر آن را به غفلت، یا کم و مدعی

ها آنها را به رسمیت  اند که وقتی بومی ای دیگر از مهاجرین نیز مدعی دهند. پاره نسبت می

 اشند.کنند بنابر این نباید انتظار احترام یا همدردی داشته ب شناسند یا آنها را تحقیر می نمی
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ها نسبت به روستای خود از مسائل برجسته در طول تحقیق، تغییر نگرشی است که بومی

شود، زیاد شنیده می« ده دیگر ده نیست»ها جمله اند. به همین دلیل در البالی مصاحبهپیدا کرده

نها ها با همه شرایط نسبتاً مساعدی که روستاهای آاست که بومیای که آشکارا بیانگر آن جمله

ماندن  کشاورزی، دیگر هم چون گذشته رغبتی به نسبی دارد از جمله نزدیکی به شهر و رونق

در روستا نداشته باشند. در بیشتر روستاهایی که روستاهای تحت نفوذ فرهنگ مهاجرین 

شود در نزد شوند، این حالت برزخی یا خوف و رجا میان رفتن و ماندن را میمحسوب می

ها نسبت به هم ومی و مهاجر نظاره کرد. در واقع اغلب مهاجرین و بومیافراد ب خیلی از

احساس همدلی نسبت به یکدیگر و تعلق مکانی به روستا نداشته و یا به تعبیر هایدگر حس 

قومی  کنند. در چنین روستاهایی اگرچه بومی و مهاجر از نظر فرهنگنمی« 1بودن -خانه -در»

-حال این دوگروه از شرایط همسایگی هم که میارند. با ایناز یکدیگر فاصله و واگرایی د

 د، برخوردار نیستند. متقابل و همگرایی بیشتر منجر شوتوانست به مرور زمان به کنش

-هستیم. بنابراین می« اثر انحطاطی»مطالعه شاهد  تر بیان شد که در روستاهای موردپیش

-امکان همسایگی را از این دو گروه گرفته  مکانی حداقلبینیم که این اثر انحطاطی و جدایی

بازآفرینی فضاهای اجتماعات شهری و روستایی، در کنار تخریب  هایاست. امروزه در سیاست

شود تا از این طریق می های اجتماعی نیز توجهو بازسازی مسکن جدید، به ساکنین و شبکه

فراهم شود. زیرا همسایگی، هنجارهای مشترک، اعتماد متقابل،  2مختلطهمسایگیشرایط برای 

دهد )پیترز، ها( افزایش میها و کارِ داوطلبانه را در اجتماعات محلی)کامینیوتیباالبردن همیاری

و آنی  3های زودگذردهند حتی تماس( نشان می2010لند و ایجیک(. تحقیقات )بالک38:2011

بودن و تعلق مکانی افراد را باال ببرند. به همین خاطر است که در در خانه توانند حس نیز می

تا افراد تجارب  ههای عمومی را گسترش دادشود بیش از پیش مکانجدید سعی می شهرسازی

 (. 210رند )همان:ودیگران بدست بیاها در تعامل با داری را از طریق این مکانمعنی

احساس همدلی و تعامل مثبت را در افراد تقویت د نتوانهای زود گذر میوقتی که تماس

پیامدهای مثبت عاطفی و سازنده همسایگی را انکار کرد. در بعضی  شودند چگونه مینک

روستاهای مورد تحقیق ما از جمله روستای ده نصیر نه تنها شاهد همسایگی نیستیم بلکه 

اتفاقی  اند. از این رول کردهها را مهاجرین از بدو ورود خود تاکنون تحمشدیدترین محدودیت

                                                           
ن در فلسفه هایدگر جایگاه خاصی دارد و امروزه مورد توجه بسیاری از و مباحث مرتبط با آ( being-at-hom) بودن -خانه-در تعبیر  - 1

 وروستایی توجه دارند.. کسانی قرار گرفته که به هویت مکانی در اجتماعات شهری

1- Mixed Neibourhood  
2- Fleeting 
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نیست که این مردم حس درخانه بودن ندارند و کمترین احساس همدلی را نسبت به دیگری از 

همدلی »شود. بودن آغاز میهمدلی با هم (1391)دهند. زیرا به تعبیر هایدگرخود نشان می

ه همدلی نخست کند بلکهستن ]یا همبودی[ را تقویت می-نیست که برای نخستین بار باهم

(. اطالعات فوق بخوبی نشانگر 167: 1391)1«شودتنها بر پایه باهم هستن]همبودی[ ممکن می

های عاطفی، فضای تنگ و بستگیآن است که فضای کنش مربوط به همدلی مشترک و دل

نظرانه مجالی برای گشودکی تنگ های«ما»های متداخل است. زیرا محدودی برای گذر کنش

سازد. که از نظر ما شرط مهم توسعه اجتماع محلی است، فراهم نمی« دیگری»روی ها به کنش

 (. 11 ها است )شکلهای عاطفی تنها معطوف به خودیدر چنین حالتی کنش

 
 I : وضعیت کنش در فضای11 شکل

 

 : عدم رعایت حد و مرزL وضعیت کنش در فضای -

در سطح روستاهای همجوار الیگودرز رسد یکی از عوامل مهمی که به همگرایی  به نظر می

آسیب جدی وارد ساخته، نوع اعمال و رفتاری است که از سوی مهاجرین مشاهده شده و تا 

اند. این اعمال و رفتار شامل سرقت، ای نداشتهقبل از ورود آنها به این روستاها چندان سابقه

ست که به واگرایی شدید ها اهای مشاع و مانند این اندازی به مزارع، تصاحب زمین  دست

نسبت به مهاجرین انجامیده است. جدا از موضوع فقر، بیکاری   ها به ویژه از نوع تنافری بومی

ها به حساب  ترین عامل این سرقتها را مهمتوان آن و اعتیاد شدید به ویژه نزد جوانان که می

ها، امکان ختن به آنآورد، عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بدون پردا

توان این پدیده را از نگاه ابن شود. میها فراهم نمیجامع و قانعی از علل این آسیب توضیح

های زندگی ایلی و عشایری و تضاد تقابلی که با زندگی  وارهخلدون دید و آن را با عادت

به زعم خودش  یا -( اگر چه کوچ نشینان1366خلدون )یکجانشینی دارد توضیح داد. زیرا ابن

داند، اما  تر می را نسبت به یکجانشینان و شهرنشینان به خصایل نیکو نزدیک -بادیه نشینان

بیند که بر اثر شیوه معاش و طریق زندگی  ها میرا جزئی از خصلت و خوی رایج آن« ربایش»

سوای مسائل -شدن نظم هنجاری و نمادی رسد که سست آنان شکل گرفته است. به نظر می

                                                           
با یکدیگر هستن را نباید به عنوان حاصل "که :  آوردهستن یا همبودی قائل است زیرا در ادامه می-البته هایدگر شرطی را برای این باهم  - 1

هستن کشف -یکدیگر-و به سوی-ها فقط از طریق نوع معینی از با..چنین شماری از سوژه......حادث تلقی کرد......« هایسوژه»جمع کثرتی از 

کاری »ها یا حتی بخواهد با آن« ها حساب کندنروی آ»که به راستی بدون این« شماردمی»دیگران را « بی مالحظه»هستنِ -شود. این با هم می

 (.168)همان:"«داشته باشد
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تری بر اثر مهاجرت بومیان به روستاها همجوار و پیامدهای آن، دلیل قوی -ام دنیای جدیدع

برای توضیح این پدیده باشد. زیرا نظم هنجاری در گذشته کارکرد مؤثری در مشخص ساختن 

. ها برای افراد و اقشار مختلف و حدود و ثغور مناسبات و روابط اجتماعی داشتدایره نقش

شد، هرچیز سر جایش مردم قدیم حساب و کتاب سرشان می گوید:قدیمی روستا می یکی از ساکنین

جرائت نداری بگویی فالنی حیوانت را توی زمین  گفت، ولی االنخودی به کسی زور نمیخودش بود، کسی بی
 ساله(. 41ما رها نکن)آقای

روستاهای مورد ای و گفتمانی در یکی از مسایلی که به شدت موجب اختالالت رابطه

ای و حد و مرز است که به شکل مستقیم با مطالعه شده است، عدم رعایت هنجارهای رویه

موضوع فرهنگ ارتباط دارد. در نظریه پارسونز موضوع فرهنگ بسیار اهمیت بنیادی دارد زیرا 

را پذیری از این مرحله آغاز شده، سپس مراحل دیگر را در می نوردد. این ترتیب روند جامعه

پذیری را به عنوان اصل کند تا تقدم موضوع فرهنگ و جامعهبیان می LIGAوی به صورت 

و  (. در جامعه زمانی که زور و غلبه139:1379های خود نشان دهد )همیلتون،بنیادی در تحلیل

نهادینه شده باشد، این وضعیت سایر  ای باهم دارندکه رابطه پیچیده توجهی به حد و مرزبی

-دهد. وضعیتی که به نظر میالشعاع خود قرار میقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحتروابط ا

رسد در روستاهای مورد مطالعه ما حاکم باشد. با این حال در این مورد باید اندکی تأمل کرد و 

ها آنچه که برای بومی پدیدارشناسیموضوع را از دیدگاهی دیگر نیز بررسی کرد. زیرا از منظر 

شود ممکن است برای مهاجرین نکردن حدو مرز بر اثر زورگویی مهاجرین تلقی میرعایت 

جویی یا غلبه را از خلق و طوری که موضوع برتریباشد. همانچنین تصور یا معنایی نداشته 

ای را نیز از آن نگاه ارزیابی توجهیبی کنیم چنینخوی مهاجرین دانستیم در اینجا نیز سعی می

شان در مناطق پشتکوه که عموماً دامداری است، مهاجرین به دلیل شیوه زیست کنیم. از نگاه

موضوع کشت و زرع و اهمیت حد و حراستش آنچنان معنایی ندارد، برخالف در روستاهای 

همجوار الیگودرز که به خاطر قدمت یکجانشینی و کشاورزی، این موضوع اهمیت بنیادی دارد. 

در منطقه خودمان، جایی که قبال زندگی می کردیم، حریم آنچنان معنی  :دارداظهار می یکی از مهاجرین

های ما در آن منطقه رها بودند اگر بزی و نداشت ، ایالت آزاد بودند حد و مرز برایشان معنی نداشت. گله
ا شد همه یکی بودند، ممکن بود دفعه بعد هم حیوان او هم توی زمین مگوسفندی وارد زمین و علفچر کسی می

کنیم که همان جوری است. در اینجا انگار که زمین به آسمان آمده، بیاید. این جوری بار آمدیم االن هم فکر می

 ساله(. 47کنند ما به عمد این کار را می کنیم)آقای فکر می
توان قانع شد که بعد از های این مهاجر اگر چه خارج از حقیقت نیستند اما نمیصحبت

اعتنایی به بی تجاهل و در روستا و آشنا شدن با شیوه زندگی مردم آن،این همه سال سکونت 
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های فوق در این قسمت قابل  در نهایت آنچه از بحث. حریم دیگران قابل دفاع باشد

های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی  گیری است عدم تداخل نفوذ کنش نتیجه

کند. از میان گرایی الزم را ایجاد نمیهای روستا در یکدیگر است که هم مهاجرین و بومی

توان گفت عامل شود، به روشنی میفضاهای چهارگانه کنش که در قالب مدل تحقیق دنبال می

به حد و مرز که  هیتوجبی چرا که شودمهمترین فضا قلمداد می -در مورد مطالعه ما-فرهنگی

فرهنگ نهفته سرشت و محتوای  در وارد سازداجتماعی  روابط به تواندلطمه را میمهمترین 

-( کمتر مجالی را برای گشودگی کنشL) همین سرشت فضای کنش مربوط به فرهنگ  .است

ها به درون اجتماعِ خودی برگشت پذیرفته و برهم سازد. در چنین وضعیتی کنشها فراهم می

( تصویر 12 شود آنچنان که در نمایه زیر )شکلشوند. در نتیجه واگرایی تشدید میتنیده می

 شده است.

 
 L : وضعیت کنش در فضای12 شکل

 

 گیری نتیجه

هم در بیان مسأله و هم در بخش چارچوب نظری و روش تحقیق در پاسخ به سواالت تحقیق 

های توسعه و عدم توسعه روابط ابزاری و ابرازی، و کنشاین فرض را طرح نمودیم که بین 

که هر چه کنش و روابط ابزاری و ابرازی در چهار واگرا رابطه وجود دارد. به این صورت 

های واگرا بیشتر خود را نمایان فضای کنش نفوذ یا تداخل کمتری داشته باشند، کنش

در سه روستای مورد مطالعه ما سور، کشکک، و ده نصیر از آغاز ورود مهاجرین به  سازند. می

یان و واگذار کردن آنها به های قدیمی از سوی روستای دلیل توالی جمعیتی و ترک خانه

مهاجرین و استقرار مجدد آنها در نقطه دیگری از روستا، در عمل این روستاها به دو بخش 

اند که همین عامل نقش تقسیم شده در روستای سور( پایینتقریباً جداگانه)مانند ده باال و ده 

بومی و مهاجر به عمل بین مردم  و روابط ابرازی بسیار مهمی را در ممانعت از کنش متداخل

در این روستاها اشتغال بومیان به کشاورزی از یک سو، و اشتغال عالوه بر این آورده است. 

مهاجرین به دامداری از سوی دیگر، در عمل امکان بسط و توسعه روابط ابزاری به روابط 

ع محلی ابرازی یا گرم را در میان دو گروه که نقش مؤثر در ایجاد همگرایی در سطح اجتما

دارد را با اختالل همراه ساخته است. این عامل باعث گردیده است که چگالی روابط گرم و 
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های واگرا منجر شود، افزایش پیدا کند و در نتیجه  تواند به انواع کنش گروهی که می بسته درون

 .پیدا کندهمین افزایش، چگالی روابط برون گروهی کاهش 

ضوع مشارکت سیاسی است. در روستاهای مورد مطالعه یکی دیگر از نتایج تحقیق ما مو

مشارکت در انتخابات زیاد است اما انگیزه این مشارکت چندان ربطی به مصالح اجتماع محلی 

یا توسعه محلی ندارد بلکه تنها یک رقابت قومی برای پیروزی بر گروه قومی دیگر است. 

های  شود با ائتالف ت مربوط میموضوع سیاست و مصالح اجتماعی که به رقابت بر سر قدر

تواند روابط ابزاری  های قومی گوناگون، می هایی با زمینه موقتی و یا به نسبت پایدار میان گروه

ای  های طایفه میان گروهها های واگرا را کاهش دهد. این نوع ائتالف را توسعه بخشیده و کنش

های  تا حدی زمینه را برای کنشمختلف بومی و مهاجر در روستایی مانند کشکک و ده نصیر 

متداخل ایجاد کرده است. اما در مقابل، روستای سور همانطوری که گفته شد، انتخابات شکاف 

های متقابل و متداخل شده  میان افراد بومی و مهاجر را فعال ساخته و این امر مانع نفوذ کنش

ش پویایی بیشتری مشاهده به هر حال در این فضای کنش در مقایسه با فضاهای دیگر کناست. 

 شود.می

های آموزشی در روستای سور است که آن را با  از دیگر نتایج تحقیق، وجود واگرایی

-سازد. عوامل فرهنگی، پایگاه اجتماعی نصیر متفاوت میدیگر روستاهای نظیر کشکک و ده

ها به  خانوادهاقتصادی خانواده و وجود تک شکاف متراکم در روستای سور باعث گردیده که 

با وجود  آموزان در مدرسه روستا نباشند و ترجیح دهندهیچ وجه راضی به ثبت نام دانش

برخی مشکالت، فرزندشان را در مدارس شهر ثبت نام کنند. همین امر موجب شده که مدرسه 

های متداخل، فاقد  در ایجاد فرصت و زمینه برای کنشمهم آموزشی  به عنوان یکی از اماکن

کرد مؤثر باشد. در مقایسه با این وضعیت در روستای کشکک به علت ضعیف بودن عوامل کار

های متداخل و کنار هم قرار دادن دانش  فوق، مدرسه کارکرد به نسبت خوبی در ایجاد کنش

روستای سور که واگرایی  در. های فرهنگی و خانوادگی متفاوت، داشته است آموزان با زمینه

دانش آموزان مهاجر و بومی امکان تعامل با همدیگر در محیط آموزشی  آموزشی وجود دارد و

کند و دوره جوانی و بزرگسالی را نیز شامل  کنند، این واگرایی همچنان تداوم پیدا می پیدا نمی

شود، گردد. در حالی که در روستای کشکک به دلیل آن که واگرایی آموزشی کمتر دیده می می

نشستن پیدا  هم ر روستا در مدرسه ابتدایی امکان تعامل و کنارآموزان بومی و مهاجدانش

این گونه تعامالت و روابط تا حدودی نیز ادامه در دوران جوانی و بزرگسالی نیز  وکنند  می

گردیده در کل جدا از پیشینه قومی و فرهنگی مهاجرین، وجود شرایط فوق باعث کند.میپیدا 
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مهاجرین در میان   -روط مهم توسعه اجتماع محلی استکه از ش-که احساس همدلی و تعلق 

 کمتر مشاهده شود.دیگر یکنسبت به ها، و بومی

 

 پیشنهادات

شود پیشنهادات در قالب چهار فضای کنش مطرح شوند که در تحقیق مورد تحلیل در پایان سعی می 

های موضوع واگرایی( در Lاند. در طی تحقیق مشخص شد که بعد فرهنگی و همباوری)قرار گرفته

ها و  قومی نقش مؤثر دارد از این رو بیشترین تمرکز باید روی این موضوع باشد. در این رابطه برنامه

ها داده شود، نقش اساسی دارد یعنی آنچه تصمیماتی است که در قالب آموزش باید به مهاجرین و بومی

نامیده شده و همه نهادهای اجتماعی « نباز اجتماعی شد»شناسی اجتماعی  شناسی و روان که در جامعه

های شورای  نامهها و آییننامه و آموزشی باید آن را مورد دقت و توجه قرار دهند. مروری به بخش

های  ای به این موضوع نشده و برای رفع تضادها و واگرایی دهد که اشاره ها نشان می روستا و دهیاری

است. در بُعد اجتماعی و حل یا پیشنهادی ارائه نشده اهای ر قومی در سطح اجتماع محلی و منطقه

( یکی از نتایج تحقیق وجود واگرایی آموزشی به ویژه در روستای سور است. شواهد بیانگر Iهمدلی)

آن است که واگرایی آموزشی در این روستا و روستاهای مشابه آن هیچگاه از سوی آموزش و پرورش 

مسأله آموزشی مورد بررسی قرار نگرفته است تا نسبت به آن شهرستان به عنوان یک موضوع یا 

ها و دیگر عوامل این واگرایی حساسیت وجود داشته و اقدامات و شرایطی برای متقاعد ساختن خانواده

ایجاد شده باشد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در گام نخست این موضوع به عنوان یک مسأله 

( که جدایی Aاقدامات بعدی را صورت داد. در بعد اقتصادی و همکاری) آموزشی مطرح شود تا بتوان

ای و ارتباطی ها و نهادهای واسطهمکانی و تناظر قومیت و نوع کار وجود دارد وجود نخبگان، شبکه

ها و روابط میان دو اجتماع قومی نقش مثبت داشته باشند. از این رو طبیعی توانند در بسط کنشمی

-ظایف دهیار و شورای ده اختصاص به مسائل فوق پیدا کند. به عبارت دیگر، سازماناست بخشی از و

ها و  حل های محلی مدیریت عمومی باید مسئولیت اجتماعی داشته باشند. چنین حساسیتی نیاز به راه

های مردمی و دولتی باید نسبت به آن احساس  های دارد که کل جامعه محلی و سازمان اندیشی چاره

وظیفه کنند تا از این طریق هر دو گروه مهاجر و میزبان همدیگر را به رسمیت شناخته و  دین یا

پذیری در قبال مصالح و منافع کلی اجتماع محلی را در خود  احساس همدلی، مشارکت و مسئولیت

-پرورش دهند. تقویت صنایع به ویژه صنایع کوچک بومی روستایی یکی دیگر از پیشنهادات یا راه

تواند روابط های ابزاری می های ابزاری را ایجاد کند. بسط کنش تواند زمینه کنش است که می های حل

اند را تضعیف بسته یا اظهاری را که بر اثر پدیده جدایی مکانی، و تناظر قومیت و نوع کار تشدید شده

های مربوط به  طهای کاری به ویژه محی سازد. ایجاد محیط های متداخل را فراهم  ساخته و زمینه کنش

ساز روابط دوستی و های مختلف اقتصادی در روستاهایی نظیر روستاهای مورد مطالعه ما زمینهفعالیت

شود از این رو در تحقق توسعه اجتماع محلی باید های قومی گوناگون می آشنایی میان افراد از زمینه
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نتخابات شورا تا حدی توانسته است ( اگر چه اGای به آن داشت. در بعد همگامی )نگاه و توجه ویژه

گروهی ایجاد کند اما تحقیقات ما بیانگر آن است که  های ضعیف بینگروهی و تماسپذیری برونرخنه

های های سالم نظیر رقابتسال یکبار کافی نبوده و باید دایره رقابت4این گونه مشارکت و رقابت های 

وکارهای مشارکتی مانند شرکت در اردوهای نان و سازهای محلی میان نوجوانان و جواورزشی و بازی

های جمعی هنری به ویژه در اموری که به مصالح عمومی روستا مربوط فرهنگی و تفریحی و فعالیت

 شود را نیز فعال ساخت.می
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