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Collective disputes in the community are one of the issues that could jeopardize peace and security and 
as a result, the quality of life of people. In this study, the main purpose of researchers was to study the 
origins of the conflict. The rural village under study was Emamzadeh Abdullah (AS) in the central part of 
Hendinjan City, Khuzestan. Researchers used data collection techniques such as interviews and obser-
vations. Data analysis was performed using the thematic analysis technique. Using snowball sampling, 
10 people have been identified and studied. The author also conducted two group interviews with a 
6-member group and a 3-member group. Results were collected in three economic, social and cultural 
aspects. The roots of the conflict in different sections were: the economic section (limited resources, 
property rights), cultural section (ignoring convention, ethnicity), and social section, which were iden-
tified as additional factors aggravating the conflict including weakness of social capital outside group, 
stimulation of the youth by the elders, and social unawareness. The findings also showed that the con-
sequences of conflict in this study include: the reduction of social cohesion, social breakdown, damage 
to life and property, lack of tendency to investment, growth malice, increase in court cases, and lack of 
progress in the village.
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Extended Abstract

1. Introduction

ollective disputes in the community are 
one of the issues that could jeopardize 
peace and security and as a result, the 
quality of life of people. In this study, the 

main purpose of researchers was to study the origins of 
the conflict. The rural village under study was Emamza-
deh Abdullah (AS) in the central part of Hendinjan City, 
Khuzestan. 
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2. Methodology

Researchers used data collection techniques such as in-
terviews and observations. Data analysis was performed 
using the thematic analysis technique. In the present study, 
using snowball sampling, 10 people have been identified 
and studied. The author also conducted two group inter-
views with a 6-member group and a 3-member group.

3. Results 

Results were collected in three economic, social and cul-
tural aspects. The roots of the conflict in different sections 
were: the economic section (limited resources, property 
rights), cultural section (ignoring convention, ethnicity), 
and social section, which were identified as additional 
factors aggravating the conflict including: weakness of 
social capital outside group, stimulation of the youth by 
the elders, and social unawareness. The findings also 
showed that the consequences of conflict in this study in-
clude: the reduction of social cohesion, social breakdown, 
damage to life and property, lack of tendency to invest-
ment, growth malice, increase in court cases, and lack of 
progress in the village. 

4. Discussion 

Findings indicate that economic factors such as limit-
ed resources, property rights of individuals and cultural 
factors such as tribalism and disregard for custom, have 
formed the main roots of the conflict. Limited resources 
and relative deprivation of these resources have caused 
people to feel deprived and quarrel with each other to ac-
cess these resources. The authors conclude that, in addi-
tion to resource constraints, the poor definition of indi-
vidual property rights by the official institution plays an 
important role in conflicts between residents. When prop-
erty rights are not legally protected, people will be forced 
to resort to neighborhood relations and local arrange-
ments to protect their property rights and to be taken seri-
ously only by their relatives and neighbors as parties to 
the contract. If individuals' property rights and geographi-
cal directions are correctly determined, the causes of the 
conflict are reduced. Distorted property rights have re-
duced social capital, and reduced social capital has led to 
a lack of empathy and understanding between tribes when 
problems arise, and a lack of empathy for individuals has 
led to a growing grudge in the village. What exacerbates 
the property rights dispute is the claim of the Natural Re-
sources Organization to take over individuals' lands. Fear 
and anxiety of people to lose their lands have increased 
the conflicts with the Natural Resources Organization and 
sometimes increased the conflict between tribes. The es-

calation of the conflict between the tribes has led to a de-
crease in cooperation and participation. Over time, some 
customs have become institutionalized among the people 
and have become so strong that they have become laws. 
One of the informal or customary laws among the inhabit-
ants is to respect the privacy of others. The protection of 
privacy, which has long been determined by the elders, 
has considered any violation of it as disregard for custom 
and has caused strife in the village. However, ethnicity 
and prejudice towards one's own tribe cause cohesion and 
harmony among the people of that tribe. In fact, they cre-
ate social capital within the group. Sometimes, they solve 
the ambiguities that exist within the tribe itself. But at the 
same time, the prejudice that people have towards their 
own tribe has reduced cohesion outside the group that is 
necessary to maintain order in the village, and everyone 
just follows their tribe.

5. Conclusion 

Trying to reduce conflict and its harms is not easy and 
requires social education. Of course, it should be added 
that education alone is not enough, and this education 
must be reflected in people's lives to achieve the desired 
result in reducing conflict and social harm. Finally, it is 
suggested that in order to study the issue of conflict in 
different dimensions, future researchers should examine 
the role of indigenous institutions in reducing conflict and 
also the role of educated people from rural areas in in-
creasing collective conflicts.
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نزاع  جمعی در جامعه ازجمله مسائلی است که می تواند آرامش و امنیت و درنتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش 
حاضر مسئله اصلی پژوهشگران مطالعه گونه شناسی ریشه ها و پیامدهای نزاع دسته جمعی در روستای امامزاده  عبداهلل )ع( است. روستای 
موردمطالعه در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. پژوهشگران از رهیافت کیفی و 
مطالعه یک روستا برای دستیابی به اهداف اساسی پژوهش بهره برده اند. نگارندگان به منظور گردآوری داده ها از تکنیک هایی همچون 
مصاحبه و مشاهده سود جسته اند و تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. با استفاده از نمونه گیری گلوله 
برفی، 10 نفر از اهالی شناسایی شده و موردمطالعه قرار گرفتند. همچنین با دو گروه )6 نفره و 3نفره( نیز مصاحبه گروهی انجام گرفته 
شده است. در این پژوهش از نظریات )محرومیت نسبی و نسبت دادن رانی مان و هوندریش، نظریه تعصب و پیش داوری دیوید مایر( 
استفاده شده است. یافته ها در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردآوری شدند. ریشه های نزاع در بخش های مختلف عبارت اند 
از: اقتصادی )محدودیت منابع، حقوق مالکیت(، فرهنگی )نادیده گرفتن عرف و طایفه گرایی( و اجتماعی که به عنوان عوامل جانبی 
تشدیدکننده نزاع شناسایی شدند عبارت اند از: ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی، تحریک جوانان توسط ریش سفیدان، ناآگاهی 
اجتماعی. یافته ها همچنین نشان می دهند عواملی همانند: کاهش انسجام اجتماعی، افزایش پرونده های قضایی، رشد کینه توزی، گسست 
اجتماعی، عدم تمایل به سرمایه گذاری، ایجاد خسارات مالی و جانی، عدم پیشرفت روستا به عنوان پیامدها و آسیب های اجتماعی نزاع 

دسته جمعی در روستا شناسایی شدند.

کلیدواژه ها: 
نزاع دسته جمعی، حقوق 

مالکیت، محدودیت 
منابع، روش کیفی، استان 

خوزستان

تاریخ دریافت: 19 آذر 1398
تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399

مقدمه

امروزه نقش کیفیت زندگی و مؤلفه های آن  همچون آرامش، 
امنیت، همکاری، زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی در توسعه 
اجتماعی و فرهنگی جامعه اثرگذار بوده است. یکی از عوامل مهم 
قرار گرفتن یک اجتماع باکیفیت، در واقع داشتن ثبات و آرامش 
در جامعه است؛ هر جامعه ای به دنبال ایجاد این ثبات و امنیت 
در درون خود است. اما گاهی مسائلی در دل اجتماع ممکن است 
موجب ایجاد مشکل شود و امنیت و آرامشی که الزمه توسعه 

جامعه است را از بین ببرد. 

از مسائل  یکی  به عنوان  در جامعه همیشه  نزاع های جمعی 
را  وضعیت  این  موجد  عوامل  که  است  بوده  مطرح  اجتماعی 
شدت  فرهنگی،  تنوع  زیستی،  و  معیشتی  تنوع  در  می توان 

ارتباطات عاطفی و درون گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، 
محرومیت هایی چون فقر و بی سوادی و نابرابری ها دانست که 
برای رفع این مسئله و پیشگیری از وقوع آن شناخت علمی کم و 
کیف نزاع های جمعی با ابزارهای الزم و واقعی خود امری ضروری 
است. منظور از نزاع جمعی درگیری یا جدل هایی است که معموالً 
باانگیزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در درون یا 
محدود  به طور  شهری  یا  روستایی  ـ  عشایری  جوامع  بین  در 
یا گسترده و به صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه، بین عده ای از 
افراد به وقوع می پیوندد که معموالً منجر به وارد آمدن خساراتی 
مالی و جانی می شود و سرانجام ممکن است به صورت رسمی یا 
غیررسمی به طور نسبی پایان پذیرد و یا بالطبع خسارات وارده 
خود منشأ درگیری های دیگر گردد و تا مدت ها به اشکال مختلف 

 .(Noorallahi & Najafpour, 2011) ادامه یابد

1- کارشناسی ارشد، گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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افراد  1393تعداد  سال  در  قانونی  پزشکی  آمار  اساس  بر 
استان  جرح،  به  منجر  نزاع  موضوع  با  پرونده  تشکیل دهنده 
خوزستان با 23680 فقره نزاع در رده 6 کشوری قرار دارد. در 
نزاع  باغملک )روستای پتک( در شهریورماه 1394  شهرستان 
دسته جمعی بر سر اراضی کشاورزی بین دو طایفه رخ داده است 
که باعث قتل 9 نفر و زخمی شدن بیش از 20 نفر شده است. 
در شهرستان رامهرمز نزاع در سال 1393 بین دو خانواده بر سر 
(farsNews. تصرف زمین موجب کشته شدن 7 نفر شده است

(com, 2014. در برخی دیگر از شهرستان های استان خوزستان 

درگیری های  و  نزاع  نیز  نشین  عرب  مناطق  در  به خصوص 
دسته جمعی به دالیل مختلفی ازجمله )مسئله ناموسی...( رخ 
می دهد که البته بسیاری از این درگیری ها به صورت قانونی ثبت 
نمی شوند. در میان بختیاری های استان خوزستان نیز اختالف 
بر سر چراگاه ها، مسیر کوچ، زمین کشاورزی موجب نزاع های 

دسته جمعی می شود )اطالعات نگارندگان(.

نزاع ازجمله عواملی است که در برخی از جوامع به ویژه جوامع 
سنتی )جوامعی که بافت سنتی در آن حفظ شده است( نظم و 
آرامش را به هم می زند و رضایت از زندگی مردم را با اخالل مواجه 
می کند، یکی از مناطقی که این گونه نزاع ها در آن مشهود بوده 
و از مسائل اجتماعی محسوب می شود روستای »امامزاده عبداهلل 
)ع(« در 45 کیلومتری شهرستان هندیجان و مرز میان استان 
بوشهر و استان خوزستان است. روستا دارای 7 طایفه است. برخی 
از طوایف به دلیل پیشینه و نفوذ... اقتدار اجتماعی بیشتری دارند. 
وجود طوایف مختلف در روستا خود می تواند عاملی برای افزایش 
تعارض و اختالفات در روستا باشد. در روستا نزاع ها در فصل پاییز 
به دلیل زمان کاشت محصول بیشتر می شود. با توجه به افزایش 
جمعیت و اینکه شغل اکثر مردم منطقه موردمطالعه کشاورزی 
افراد مختلف  تلقی شده،  باارزش  منبع  به عنوان  زمین  و  است 
برای دستیابی به زمین کشاورزی با مشکالتی مواجه می شوند 
که همین عامل باعث به وجود آمدن نزاع و درگیری بین اهالی 
شده است. نزاع به سایر بخش های زندگی مردم روستا نیز سرایت 
کرده، به طوری که باعث مختل شدن زندگی و اشتغال مردم روستا 
شده است. وقوع تنش عالوه بر به هم زدن آرامش منطقه، رضایت 
از زندگی مردم و اختالل در زندگی آن ها پیامدهای ضد توسعه ای 
دارد. طبیعتاً در چنین وضعیتی همکاری و مشارکت و اعتماد 
بین طوایف مجال بروز پیدا نمی کند، درحالی که امروزه همکاری 
و مشارکت گروه های مختلف مردم در جامعه و سرمایه اجتماعی 
برون گروهی از عوامل توسعه جامعه قلمداد می شود. عالوه بر 
آمار رسمی، با مشاهدات و تجربه زیسته نگارندگان تعداد زیادی 
از این نزاع ها به صورت رسمی اعالم نشده اند. اهمیت موضوع در 
این است که نزاع دسته جمعی یکی از معضالت جامعه است؛ که 
به خصوص در مناطق ایلی و قبیله ای بیشتر به چشم می خورد و 
نه تنها باعث ضرب وجرح که گاهی اوقات با قتل همراه است. طبعاً 
وقوع نزاع باعث عدم مشارکت افراد شده که این عوامل دست 

در دست همدیگر داده و عدم توسعه یافتگی روستا یا کندی آن 
را رقم می زند. نکته دیگری که بر اهمیت و ضرورت این موضوع 
می افزاید و باعث شده است که پژوهشگران به دنبال ریشه های 
جریان  در  درگیری  طرفین  میان  قتل  یک  وقوع  باشند،  آن 
نزاع های پیش آمده است. آمار دادگاه شهرستان هندیجان نشان 
می دهد بالغ بر 15 پرونده قضایی ناشی از نزاع در روستای امامزاده 
 .(Hendijan’s Court Statistics, 2015) دارد  وجود  )ع(  عبداهلل 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به سؤاالت زیر است. عوامل 
ریشه ساز نزاع کدام اند؟ چه ارتباطی بین ریشه های نزاع وجود 
دارد؟ آیا باورهای فرهنگی جامعه موردنظر در بروز نزاع تأثیرگذار 
نزاع دسته جمعی چیست؟ در  پیامدهای ضد توسعه ای  است؟ 
نهایت اهداف پژوهش حاضر را به شرح زیر می توان بیان کرد: 
گونه شناسی نزاع؛ ارتباط عوامل ریشه ای نزاع، پیامدهای اجتماعی 
نزاع؛ آسیب های نزاع. بنابراین ضرورت توجه به این مسئله باعث 
شده است که پژوهشگران به بررسی ریشه ها، پیامدها و بالطبع 

آسیب های اجتماعی نزاع در روستای موردمطالعه بپردازند. 

مروری بر ادبیات موضوع

پیشینه پژوهش

دسته جمعی  نزاع  مورد  در  متعددی  پژوهش های  ایران  در 
انجام گرفته است. مرور محققان بر پژوهش های داخلی در زمینه 
و کمی  اقتصادی  دید  با  آن ها صرفاً  بیشتر  داد که  نشان  نزاع 
انجام گرفته اند؛ در برخی از این پژوهش ها آمده است که فقر 
و فقدان درآمد کافی، تغییرناپذیری کشت، مالکیت، معامالت، 
شغل، تحول در نظام بهره برداری، اختالفات ملکی و ارث ومیراث، 
دسته جمعی  نزاع های  اصلی  علل  منابع  کمیابی  مالی،  مسائل 
 (Ashayeri, 2013; Shariati & Mohajeri, 2012; Mirfardi & است 
 Sadeghnia, 2012; Mirfardi, 2011; Alizadeh & Mahdavinasr,

(Jasourkhaje, 2009; Pourafkari, 2004 ;2011. برخی از پژوهش ها 

به بررسی و مطالعه عوامل جمعیت شناختی نظیر سن و جنس 
 (Hosseynzadeh, Navah & Anbari, 2011; Rezaei پرداخته اند 
 .Kalvari & Bahreyni, 2010; Hosseynnezhad & Azizi, 2011)

برخی دیگر از پژوهش ها عوامل فرهنگی نظیر بی سوادی، جامعه 
به  ناموسی، احساس تعلق  قبیله ای، خویشاوندگرایی، تعصبات 
یک گروه خاص، باورهای طایفه ای را علل اصلی و ریشه ای نزاع 
 (Ashayeri, 2013; Hosseynzadeh & Navah & Anbari, دانسته اند
 2010; Ehsani & Hosseynipour, 2011; Jasourkhaje, 2009;

(Mirfardi & Ahmadi & Sadeghniya, 2010; Pourafkari, 2004. اما 

برخی از مطالعات که بیشتر به جنبه های اجتماعی مؤثر بر نزاع 
دسته جمعی پرداخته اند عمدتاً با استفاده از روش های کمی انجام 
شده اند، درحالی که به زعم محققان کاوش در ساختار اجتماعی و 
باورهای فرهنگی اقوام و اجتماعات، مستلزم رویکردهای کیفی 
بوده است. به کارگیری روش کیفی در جامعه روستایی می تواند 
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»زهرا درویشی و همکاران. گونه شناسی ریشه ها و پیامدهای نزاع دسته جمعی«

موجب کشف بسیاری از موضوعات گردد که راجع به آن ها در 
تنها  که  موضوعاتی  است.  نشده  نگاشته  مطلب  دیگری  منبع 
با مطالعه کیفی، امکان شناخت و فهم دقیق آن ها در جامعه 
موردنظر وجود دارد. برخی از پژوهش های انجام گرفته متغیرهایی 
از قبیل رقابت، بی هنجاری، عدم انسجام عام، اختالفات خانوادگی، 
... را  اعتماد به مراجع قضایی  احساس محرومیت نسبی، عدم 
 (Rezaei Kalvari & Bahreyni, 2010; Mirfardi, کرده اند  مطالعه 

.Ahmadi & Sadeghniya, 2010; Shariati & Mohajeri, 2012)

مرور محققان بر مطالعات انجام شده در خارج از ایران نشان داد 
برخی از آن ها به بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی ریشه های 
نزاع دسته جمعی با رویکرد کیفی پرداخته اند. هر چند نتایج از 
مکانی به مکان دیگر متفاوت است. حقوق مالکیت نامطمئن، 
توزیع زمین های ناهموار میان دهقانان بی زمین، نبود قوانین و 
مقررات صحیح، کمبود زمین برای چراگاه و کشت و کمیابی آب 
 (Emanuel & Nadimbwa, 2013; Feldt علل اصلی درگیری هاست
(et al., 2020. برخی دیگر، راهکارهای متفاوت امرارمعاش  توسط 

مهاجرین و ساکنان محلی، نارسایی سازمانی، نظام های استفاده از 
زمین، استخراج منابع از زمین را علل اصلی درگیری ها دانسته اند 
(Yanda, 2007; Grund, 2016; Sauer, 2018). وجود فرقه گرایی و 

 (Side, فرهنگ از دیگر عوامل ریشه ساز نزاع شمرده شده است
(2014. از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر کاوش و مطالعه 

و  پیامدها  و  دسته جمعی  نزاع  ریشه های  گونه شناسی  عمیق 
آسیب های ضدتوسعه ای در میدان موردمطالعه است، پژوهشگران 

از پژوهش کیفی برای رسیدن به هدف مذکور استفاده کرده اند.

مبانی نظری 

در این قسمت نظریاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
با نزاع در ارتباط اند بیان می شوند. ازجمله این نظریات )نظریه 
نظریه  هوندریش،  و  رانی مان  دادن  نسبت  و  نسبی  محرومیت 
تعصب و پیش داوری دیوید مایر( است، که برای تبیین موضوع در 

جامعه ما مناسبت دارند.

رانی مان و هوندریش1 در نظریه محرومیت نسبی و نسبت  دادن 
معتقد هستند در صورت کمیابی و محدودیت منابع، بین افراد و 
گروه های اجتماعی برای دستیابی به منابع رقابت به وجود می آید. 
چنانچه فرد یا گروه به یک وسیله ارضاء نیاز تمایل و یا احتیاج 
پیدا کند و ادراک کند و یا ببیند که دیگران )افراد یا گروه ها( 
بدان دست یافته اند و او باوجودی که به آن نیاز دارد، اما امکان 
به دست آوردن آن را نداشته، احساس بی عدالتی و یا محرومیت 
نسبی خواهد کرد. چنین احساس عقب ماندگی از دیگران، که 
به وجود می آید، در سطح فردی موجب  با دیگران  از مقایسه 
پیدایش بغض، حسادت و دیگر واکنش های عاطفی علیه فرد یا 

1. Raniman & Hoondrish

گروه رقیب شده و در سطح اجتماعی سبب تشدید تضادهای بین 
گروهی می شود (Salehi Amiri, 2009). دیوید مایر2 )1993( نیز 
در یک نظریه ترکیبی )تعصب، پیش داوری و بروز خشونت های 
قومی( برای تبیین و علت یابی تعصب قومی به پنج دسته از عوامل 
نابرابری های  از: 1ـ  یا مانع تعصب اشاره می کند که عبارت اند 
اجتماعی: مایر این اصل را مطرح می کند که نابرابری در منزلت، 
به وجود آورنده تعصب است. تعصب و تبعیض یکدیگر را تقویت 
می کنند. 2ـ مذهب: مذهب نقش متفاوت و متناقض نمایی بر 
روی تعصب دارد. هم می تواند به وجود آورنده تعصب باشد و 
هم مانع از ایجاد آن شود. لکن صرف نظر از اینکه مذهب و عقاید 
مذهبی چه تأثیری بر روی تعصبات افراد باقی می گذارند، همواره 
از آموزش های مرسوم مذهبی  از تعصبات قومی ناشی  بخشی 
است. 3ـ درون گروه و برون گروه: تعریف اجتماعی از اینکه شما 
چه کسی هستید )قوم شما، مذهب شما و...( داللت بر این تعریف 
دارد که شما چه کسی نیستید؟ و طی همین دوره، مفهوم »ما« 
)درون گروه( از مفهوم آن ها )برون گروه( متمایز می شود. نتایج و 
تحقیقات مختلف نشان داده که وفاداری به گروه خودی می تواند 
سبب تنزل ارزش گروه های دیگر در نزد اعضای گروه خودی شود 
و هرچه احساس هویت و معاشرت های درون گروهی تقویت شود، 
پیش داوری افراد نسبت به برون گروه ها نیز افزایش می یابد. در این 
معنا، غرور و افتخارات قومی می تواند خود سبب تقویت تعصبات 
نهادی: تفکیک و جداسازی یکی  قومی شود. 4- حمایت های 
از روش هایی است که بدان وسیله نهادهای اجتماعی )مدارس، 
حکومت و وسایل ارتباط جمعی( سبب حفظ و تقویت تعصبات 
می شوند. 5- منابع احساسی تعصب: »مایر« در تشریح منابع 
احساسی تعصب به دو عامل اصلی اشاره می کند که عبارت اند 
از: 1ـ ناکامی خشونت: مایر ناکامی را عامل اصلی و ستیزه جویی 
نسبت به دیگران می داند. 2- پویایی شخصیت: گاهی تعصب، 
نیازهای ناخودآگاه افراد را ارضا می کند که مهم ترین آن ها نیاز به 
احترام و منزلت است. برای درک اینکه ما صاحب منزلت هستیم، 
نیاز به این داریم که دیگران ما را چنین بخوانند و لذا یک نفع 
روان شناختی تعصب و هر سیستم منزلتی دیگر این است که 
احساس برتری به وجود می آورد یا به عبارت دیگر، تعصب می تواند 
 (Salehi برای غلبه بر احساس فروتنی افراد به کار گرفته شود

 .Amiri, 2009)

روش شناسی تحقیق

در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی استفاده شده است. نگارنده 
تکنیک تحلیل موضوعی یا تماتیک را برای تجزیه وتحلیل داد های 
خود مناسب دیده است. تحلیل موضوعی3 یا تماتیک )در قالب 
متعارف ترین  داده ها(  سنخ بندی  و  شاخص بندی  طبقه بندی، 
در  به ویژه  کیفی  داده های  تحلیل  روش های  پرکاربردترین  و 

2. Divid Mayer
3. Thematic Analysis
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مردم نگاری است که در سایر رهیافت ها تحلیلی نیز مورداستفاده 
از گرفتن  بعد  نگارنده   .(Mohammadpour, 2010) قرار می گیرد
مصاحبه ها و پیاده سازی متن آن ها به طبقه بندی داده ها پرداخته 
تا به یک الگوی مشخصی در داده ها دست یابد. نگارنده ابتدا به 
کدگذاری داده های خام پرداخته؛ از داده های خام مفاهیمی به 
دست آمده است سپس با کدگذاری مفاهیم، مقوالت مهم کشف 
شدند؛ بعد از دستیابی به مقوالت مهم به تحلیل آن ها پرداخته 
شده است. مقوله های اصلی مفاهیم استخراجی از مصاحبه ها در 
این پژوهش شامل 8 مقوله و 96 مفهوم است )جداول شماره 1 

و 2(.

و  مصاحبه  تکنیک های  از  حاضر  پژوهش  در  پژوهشگران 
مشاهده استفاده کرده است. پژوهشگران از نمونه گیری گوله برفی 
استفاده کرده اند. در پژوهش حاضر نگارندگان با دو گروه مصاحبه 
کرده اند. یکی از گروه ها شامل 6 نفر و گروه دیگر شامل 3 نفر 
بوده اند. همچنین با 10 نفر به صورت فردی مصاحبه کرده اند.  
مدت زمان هرکدام از مصاحبه ها فردی نیم ساعت الی 40 دقیقه 
و زمان مصاحبه های گروهی یک ساعت به طول انجامیده است. 
ازآنجا که اکثر افراد شرکت کننده در نزاع مرد بوده اند نگارندگان 
برای دستیابی به اهداف خود بیشتر از این افراد برای مصاحبه 

استفاده کرده اند )جداول شماره 3 و 4(.

جدول 1. فرم داده های خام و مفاهیم.

مفاهیمعبارت حاصل از داده های خام

حمایت از طایفه خودیهر کس طایفه خودشو قبول داره
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: داده های خام، مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مصاحبه با افراد شرکت کننده در پژوهش، 1394                           

جدول 2. فرم مفاهیم و مقوله ها.

مقولهمفاهیم

طایفه گراییحمایت از طایفه خودی، حل نزاع به نفع طایفه  خود، تعصب نسبت به طایفه  خود
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: داده های خام، مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مصاحبه با افراد شرکت کننده در پژوهش، 1394                           

جدول 3. لیست شرکت کنندگان در مصاحبه )فردی(.

شغلتحصیالتسنوضعیت تأهلجنسردیف

آزادابتدایی55متأهلمردکد 1
بازنشسته سپاهابتدایی65متأهلمردکد 2
کارگربی سواد70متأهلمردکد 3
سوپرداربی سواد75متأهلمردکد 4
مغازه داردیپلم30مجردمردکد 5
خانه دارراهنمایی34متأهلزنکد 6
مغازه داردیپلم29مجردمردکد 7
خانه دارابتدایی48متأهلزنکد 8
خانه داربی سواد57متأهلزنکد 9
خانه داربی سواد63متأهلزنکد 10

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نمونه های شرکت کننده در پژوهش، 1394                                                                                                  
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جدول 4. لیست شرکت کنندگان در مصاحبه )گروهی(.

شغلتحصیالتسنوضعیت تأهلجنسردیف

کارگربی سواد63متأهلمرد1
بازاریابتدایی56متأهلمرد2
خانه داربی سواد60متأهلزن3
کارمندابتدایی50متأهلمرد4
خانه دارابتدایی49متأهلزن5
کارمنددیپلم36متأهلمرد6
آزاددیپلم29مجردمرد1
دهیارفوق لیسانس39متأهلمرد2
بازاریدیپلم24مجردمرد3

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نمونه های شرکت کننده در پژوهش، 1394                                                                                                   

محدوده موردمطالعه

امامزاده  روستای  حاضر،  پژوهش  در  موردمطالعه  محدوده 
عبداهلل)ع( است که در محدوده سیاسی دهستان هندیجان شرقی 
و بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان 
واقع شده است. مالک انتخاب روستا، غالب بودن نزاع های صورت 
گرفته بوده است، به طوری که در اکثر اوقات آرامش از اهالی به 
سبب بروز قتل سلب شده و تعدد نزاع ها باعث شده است که 

روستا به پیشرفتی دست پیدا نکند.

یافته ها

نتایج حاصل از مصاحبه های کیفی نشان می دهد که پدیده 
نزاع دارای ریشه های مختلفی است. بر اساس نتایج به دست آمده 
اقتصادی،  عوامل  دسته  سه  به  را  نزاع  ریشه های  پژوهشگران 
اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرده اند که در ادامه به صورت مبسوط 

به آن ها پرداخته شده است. 

عوامل اقتصادی

در بخش عوامل اقتصادی آنچه به عنوان ریشه های اصلی نزاع 
مطرح می شود شامل: محدودیت منابع و حقوق مالکیت است.

محدودیت منابع و نزاع

در بحث محدودیت منابع آنچه ریشه های نزاع را در جامعه 
موردمطالعه به وجود آورده شامل )زمین کشاورزی، چاه نفت( 

است.

مهم  منبع  است.  کشاورزی  روستا  مردم  اکثر  شغل  زمین: 
اقتصادی برای مردم کاشت گندم و جو است. با افزایش جمعیت 
برای  که  کسانی  تعداد  کشاورزی  زمین های  بودن  محدود  و 

امرارمعاش خود به دنبال زمین کشاورزی خواهند بود، افزایش 
می یابد. ازآنجاکه در روستا سهم همه طوایف از زمین یکسان 
نیست طوایفی که زمین کمتر دارند به دنبال به دست آوردن 
زمین بیشتری برای جوانان طایفه خود از طوایف دیگر هستند. با 
توجه به ارزشمند بودن زمین ها و اینکه درآمد حاصل از کاشت 
محصول می تواند درآمد سالیانه یک خانوار را تأمین کند، افراد 
حاضر نمی شوند که زمین های خود را به کسانی دهند که زمین 
ندارند یا کم زمین دارند. پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
افزایش جمعیت همراه با محدودیت منابع یکی از عوامل اصلی نزاع 
در روستای موردمطالعه شده است. اظهارات مشارکت کنندگان در 
این زمینه: »همه زمین ندارند یا کم زمین دارند. مثاًل میان طایفه 
او زمین نمی دهند  به  افراد طایفه اش  ندارد و  ما، حسن زمین 
می گویند تو بازیار )کارگر( بوده ای و باید بروی از صاحب کار خود 
زمین بگیری و ما به تو زمین نمی دهیم یا برو پیش طایفه ای که 

زمینش بیشتر است و از آن ها زمین بگیر«.

چاه نفت: روستای موردمطالعه مستعد پیدا شدن چاه نفت 
است4. چاه نفت یک کاالی عمومی است. همه افراد حق استفاده 
از فواید آن را دارا هستند. هیچ کس نمی تواند آن را یک کاالی 
با  اما  نماید،  استفاده  به تنهایی  فواید آن  از  و  نامیده  خصوصی 
اهالی روستای موردمطالعه  با  نگارندگان  مشاهدات و مصاحبه 
برخی از طوایف مدعی استفاده بیشتر از فواید چاه نفت به سبب 
پیدا شدن چاه  نفت رو به روی زمین کشاورزی آن ها هستند و 
روستا  در  نزاع  زمینه ساز  طوایف  دیگر  حقوق  به  بی توجهی  با 
می شوند. در همین زمینه صحبت های مشارکت کنندگان در ذیل 
آورده شده است: »درسته که چاه نفت در زمین طایفه من نیست 
اما باید سهم آن به همه مردم روستا برسد درست نیست که فقط 
یک طایفه از آن استفاده بکند و همه کارگران را از طایفه خودشان 

4. استخدام پیمانکار، حفر چاه و نگهبانی بر سر چاه دلیل بر این مدعاست.
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انتخاب کنند، ما هم سهمی در روستا داریم«. »می گویند چون 
چاه نفت روبه روی زمین ماست ما باید پیمان کار باشیم«. به باور 
پژوهشگران و سایر اطالعات به دست آمده از مصاحبه شوندگان 
یکی از دالیل اصلی وقوع خشونت و درگیری و نزاع در روستا 
به زعم پژوهشگران و همه اهالی، کمبود منابع ارزشمندی چون 
زمین و چاه نفت است؛ زیرا زمین از گذشته های دور به عنوان 
منبع اصلی ثروت و قدرت شناخته شده و هرگونه تعرض به آن 

باعث درگیری می شده است.  

حقوق مالکیت5 و نزاع

حقوق مالکیت، حقوق افراد برای استفاده از منابع است. این 
با سنت ها  قوانین رسمی و قدرت دولت و همچنین  با  حقوق 
آنچه در روستای  اجرا می گردد.  و  برقرار  اجتماعی  و رسومات 
موردمطالعه زمینه نزاع را به وجود آورده است، تعریف ضعیف 
اراضی  است.  رسمی  نهاد  سوی  از  اشخاص  مالکیت  حقوق 
کشاورزی روستا قبل از اصالحات ارضی به صورت طایفه ای کشت 
می شده اند. با اجرای اصالحات ارضی در سال 1342 دولت به همه 
افراد چه کسانی که زمین داشته و چه کسانی که زمین نداشته اند 
سند داده است، منتهی امر تقسیم اراضی را بر عهده ریش سفیدان 
این بوده است که زمین ها را  روستا گذاشته است، و خواستار 
ریش سفیدان به صورت مسالمت آمیز بین خود تقسیم نمایند تا 
همه اهالی سهمی یکسان از زمین داشته باشند. منتهی کسانی 
که زمین هایشان زیاد بوده است زیر بار چنین قانونی نمی روند و 
معتقد هستند که زمین را پدرانشان احیاء کرده  و راضی به تقسیم 
زمین احیاشده  توسط پدرانشان به افراد دیگر نیستند. هم اکنون 
در روستا کسانی هستند که با اصالحات ارضی سند به این افراد 
داده شده اما این افراد فاقد زمین هستند. افرادی هم هستند با 
اینکه در اسناد آن ها 8 هکتار نوشته شده است اما روی زمینی 
به اندازه 24 هکتار کشت می کنند. لذا باید این  نکته را اضافه کرد 
که جهاد کشاورزی اراضی را به عنوان اراضی مشاع می شناسد به 
همین دلیل جهت های جغرافیایی اراضی افراد مشخص نیست 
هرکدام از افراد دارای نسق، به صورت جداگانه برای خود کشت 
می کنند. درواقع بهره برداری به صورت فردی انجام می گیرد. با 
توجه به بحث باال می توان چنین بیان کرد که ضعف نهاد رسمی 
در مشخص کردن حدود مالکیت افراد و جهت های جغرافیایی 
اراضی و تطابق نداشتن سهم افراد از اراضی در سند با واقعیت 
باعث به وجود آمدن نزاع های بی شماری در روستا شده است. 
بیان شده است:  در همین راستا صحبت های شرکت کنندگان 

5. اهالی روستای امامزاده  عبداهلل)ع( حقوق مالکیت را چنین تعریف می کنند: 
حق مالکیتی که مردم به واسطه احیا کردن اراضی موات بر آن اراضی دارند. 
اهالی معتقد هستند زمانی که وارد روستا شده اند اراضی موات بوده و هیچ 
کشتی بر این اراضی صورت نگرفته و خود این اراضی موات را احیا کرده به 
همین سبب حق مالکیت بی چون وچرا بر آن دارند و حاضر به تقسیم زمین ها 

و همچنین واگذار کردن آن ها به منابع طبیعی نیستند.

»بابابزرگ ما زمین را احیاء کرده است چرا باید زمینمان را بدهیم 
به دیگران«. »دولت آمده گفته آن هایی که سند ندارند به آن ها 
زمین بدهید بقیه هم زمین نمی دهند و اهالی هم سر این موضوع 

با دولت درگیر هستند«.

عوامل فرهنگی

در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی نیز نقشی به سزایی 
تعصب،  طایفه گرایی،  نظیر  عواملی  می کنند.  ایفا  نزاع  بروز  در 
زورگویی، برتری طلبی، نادیده گرفتن عرف را می توان به عنوان 

عوامل فرهنگی دخیل در نزاع به شمار آورد.

نادیده گرفتن عرف و نزاع

از پایگاه جامعه شناسی، »عرف« رفتاری است اجتماعی؛ البته 
هر نوع تماس افراد بشر ماهیت اجتماعی ندارد و تنها هنگامی 
دارای این ویژگی خواهد بود که رفتار فرد به طرز معناداری به 
سمت رفتار دیگران جهت گیری شده باشد. چنین می توان بیان 
کرد که عرف مجموعه ای از قواعد نانوشته و غیررسمی است که 
ایجاد نظم به وجود می آورند و هرگونه  افراد یک جامعه برای 
تخطی از آن از سوی افراد موجب برانگیختن دیگران می شود. با 
توجه به یافته های نگارنده از آنجا که شغل اکثر مردم روستا از 
دیرباز کشاورزی بوده، زمین به عنوان منبع اصلی درآمد برای افراد 
شناخته می شود. تمام اراضی کشاورزی در کنار همدیگر در شمال 
روستا واقع شده اند. اهالی برای تعیین حد و حدود )مرز( همدیگر 
فاصله ای به اندازه یک متر را مشخص کرده اند که کسی حق تعرض 
به این منطقه را ندارد این قسمت به دلیل اهمیت در روستا، بین 
اهالی و عرف محل با نام طال6 شناخته می شود. اما متأسفانه اکثر 
اوقات دیده می شود که برخی از افراد برای سودجویی و به دست 
آوردن منافع بیشتر هنگام کاشت محصول با تراکتور و در قدیم با 
خیش با بی توجهی به عرف محل اقدام به از بین بردن عالمت و 
نشانه زمین خود و زمین فرد کناری می کنند و نه تنها در منطقه 
طال بلکه با تعرض به زمین دیگران در زمین دیگری نیز کشت 
می کنند و به حریم دیگران توجهی نمی نمایند. در واقع جامعه 
محدودیت هایی وضع می کند تا همبستگی اجتماعی حفظ شود و 
منازعه کاهش پیدا کند اما متأسفانه در جامعه موردمطالعه عدم 
توجه به محدودیت های وضع شده زمینه ساز نزاع می شود. اظهارات 
شبانه  افراد  می آمد  زیاد  باران  که  »قدیم ها  مشارکت کنندگان: 
می آمدند و از منطقه خود تعرض می کردند و طالی منطقه را به 
هم می زدند و داخل آن قسمت برای خودشان کشت می کردند. 
افرادی هم که آن قسمت زمین داشتند ناراحت می شدند و همین 

مسئله باعث دعوا می شد.«

6. فاصله بین دو زمین
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طایفه گرایی و نزاع

طایفه گرایی، گرایشی است که فرد به ارز ش های طایفه خود 
نشان می دهد و وابستگی شدیدی به طایفه خود دارد؛ این نظام 
ارزشی و رفتار باعث می شود که به پیش داوری و قضاوت ارزش های 
طوایف دیگر برآید. با توجه به حضور 7 طایفه در روستا هرکدام 
از طوایف خود را برتر می دانند، به توهین و بی احترامی نسبت 
به افراد دیگر برمی آیند، و در مواقع بروز نزاع هرچند که حق با 
آن ها نباشد به طرفداری از طایفه خود برخاسته و امتیازی بیش 
از حق وحقوق خود طلب می کنند. مایر این اصل را مطرح می کند 
که نابرابری در منزلت به وجود آورنده تعصب است. تعصب و 
تبعیض یکدیگر را تقویت می کنند. تبعیض تعصب را تولید می کند 
و تعصب تبعیض را مشروعیت می بخشد و موجب احساس تنفر 
از گروه حاکم و پرخاشگری علیه آن می شود. ارزش های مبتنی 
بر قدرت خصوصاً در جوامع ایلی و روستایی اهمیت خاصی دارند. 
با مشاهده و بررسی های انجام گرفته در ارتباط با میدان پژوهش، 
مشخص شده که در طایفه های موردبررسی بزرگان طایفه در 
مواقعی که نیاز است با حضور فعال خود نقشی کلیدی را در 
حل اختالفات داشته باشند با تعصب و غیرتی که به گروه خود 
دارند و با برانگیختن سایر خویشاوندان و به خصوص جوانان باعث 
دامنه دار شدن اختالفات می شوند. اظهارات مشارکت کنندگان در 
این زمینه: »ما وقتی می بینیم که یکی از طایفه مان طرف دعوا 
هست حتماً پشتش درمیاییم«. »اگه من پشت طایفم درنیایم 

بقیه سرزنشم می کنند و من را آدم بی تعصبی می دانند«.

عوامل اجتماعی و نزاع

اصلی  ریشه های  به عنوان  که  باال  عوامل  کنار  در  می توان 
زمینه ساز نزاع هستند به چند عامل دیگر نیز اشاره کرد. این 
عوامل که به عنوان عوامل اجتماعی شناخته شده اند، عوامل جانبی 
تشدیدکننده نزاع در جامعه موردمطالعه هستند. عواملی نظیر 
)ناآگاهی اجتماعی، ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی، تحریک 

جوانان توسط ریش سفیدان( نام برد.

در کنار عوامل اقتصادی و فرهنگی سومین عامل مؤثر در بروز 
نزاع های جمعی عوامل اجتماعی هستند. عواملی که برخاسته از 
خود اجتماع و محیطی هستند که افراد در آن رشد و نمو یافته اند. 

ازجمله عوامل مهم اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 

ناآگاهی اجتماعی 

دارای  که  دارد  افرادی  به  اشاره  اجتماعی  ناآگاهی  مفهوم 
سطح تحصیالت پایینی هستند و بدون اطالع از عواقب نزاع، در 
مواقع بروز مشکل و مسئله ای جزئی، شروع کننده نزاع می شوند. 
تصمیمات آنی و بدون تفکر افراد و پایین بودن آستانه تحمل 
افراد، هنگام بروز اختالفات در کنار سایر عوامل تشدیدکننده 
نزاع می شود. در اکثر موارد کسانی شروع کننده نزاع می شوند که 

دارای سطح تحصیالت پایینی هستند و از راهبردهای قانونی برای 
احقاق حق خودآگاهی ندارند، به همین خاطر خود را وارد نزاع 
کرده و بر شدت نزاع ها می افزایند. اظهارات مشارکت کنندگان: 
»اکثر مردم روستا تحصیالت پایینی دارند و از قانون و عواقب نزاع 
هیچ اطالعی ندارند شروع کننده دعوا می شوند«. »اگر مردم از اول 
آگاهی داشتند و می رفتند و به صورت قانونی دنبال حق خودشان 

بودند، این قدر مشکالت پیش نمی آمد«.

ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی 

از آنجا که در جامعه موردمطالعه، افراد پایبند به طایفه خود 
هستند و هر کس به دنبال منافع گروه خودی است؛ این نوع 
پایبندی نوعی عدم ارتباط با سایر طوایف را به وجود آورده است. 
این عامل خود را در عدم تمایل به ازدواج با طایفه دیگری نشان 
اجتماعی  سرمایه  کارکردهای  که  است  شده  باعث  و  می دهد 
نتوانند به صورت صحیح در جامعه نمایان شوند. در واقع می توان 
چنین بیان کرد که وابستگی افراد به طایفه خود کاهش ارتباط با 
طوایف دیگر را به وجود آورده است. از آنجا که سرمایه اجتماعی 
باال در یک جامعه باعث وفاق اعضای آن شده و احتمال تجاوز 
به حقوق مالکیت دیگران را کاهش می دهد؛ منتهی در جامعه 
موردمطالعه ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی باعث شده است 
که نه تنها گسست اجتماعی و کاهش تعامل اجتماعی را موجب 
گردد، بلکه تجاوز به حقوق دیگران را نیز سبب  شود. اظهارات 
مشارکت کنندگان: »بزرگان طایفه مان آمدند به من گفتند حق 
نداری با فالنی رفت وآمد بکنی، حتی حق نداری وقتی او را دیدی 

بهش سالم بکنی«.

تحریک کردن جوانان توسط ریش سفیدان 

کردن  تحریک  نزاع  تشدیدکننده  اجتماعی  عوامل  دیگر  از 
هر  بزرگان  و  ریش سفیدان  است.  ریش سفیدان  توسط  جوانان 
طایفه بسته به نحوه برخورد با مسائل و مشکالت و جرائم )به ویژه 
نزاع( توانایی تشدید ناامنی و تشدید و گسترش دامنه  نزاع را 
دارند. ریش سفیدان با توجه به اینکه از قدیم در روستا حضور 
داشته، اطالعات بیشتری از ریشه های نزاع و به خصوص نزاع بر 
سر زمین ها و طوایف مختلف دارند؛ با تحریک کردن جوانان به 
نزاع، باعث تشدید نزاع ها می شوند. اظهارات مشارکت کنندگان: 
»ریش سفیدان نزاع را تشدید می کنند وگرنه جوان ها این اطالعات 
را ندارند. ریش سفیدان جوانان را تحریک می کنند و گاهی اوقات 
تهیه کنندگان اصلی نزاع ها ریش سفیدان می شوند«. »بعضی افراد 
مسن و ریش سفیدان جوانان را تحریک می کنند که بروند و غله 

فالنی را خراب کنند، یا بروند برعلیه فالنی یه حرفی بزنند«. 

مدل مفهومی ریشه های نزاع در تصویر شماره 1 نشان داده 
شده است.
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پیامدها و آسیب های ناشی از نزاع

طبعاً هر نزاعی که در جامعه رخ می دهد می تواند پیامدهایی 
اجتماع  بر  جبران ناپذیر  بعضاً  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
داشته باشد. این پیامدها می تواند بر مشکالت دامن بزند یا بر 
افزایش آن ها تأثیر بگذارد. در این بخش پیامدهای حاصل از نزاع 

موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1- کاهش انسجام اجتماعی: کاهش انسجام اجتماعی یکی 
از پیامدهای مهم نزاع در جامعه موردمطالعه است. زمانی که نزاع 
در جامعه زیاد، و افراد با ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی 
مواجه باشند و در مواقع بروز مشکالت با همدیگر ارتباط نداشته 
باشند. هر کس به دنبال منافع خود و طایفه خودی بوده انسجامی 
که برای پیشرفت روستا نیاز است بین طوایف وجود داشته باشد 

به وجود نمی آید. 

2- افزایش پرونده های قضایی: وقتی که در روستا نزاع و 
درگیری باال باشد و افراد برای به دست  آوردن منافع بیشتر یا 
گاهی اوقات حق خود به خشونت و درگیری متوسل شوند. گاهی 
افزایش درگیری ها باعث قتل در روستا موردمطالعه شده است. که 
همین عامل باعث شکایت به دادگاه و افزایش پرونده های قضایی 
از مأموریت های  انتظامی(  )نیروی  امنیتی  نیروهای  بازماندن  و 
ذاتی خود می شود. با مصاحبه با اهالی و مشاهده می توان چنین 
گفت که افزایش پرونده های قضایی  بیانگر عدم انسجام در روستا 
و پایین آوردن وجهه روستا در منطقه و کاهش گردشگران و 
سیاحان در روستا شده است که نتیجتاً این امر عدم پیشرفت 

روستا را رقم زده است.

رشد  نزاع  پیامدهای  از  دیگر  یکی  کینه توزی:  رشد   -3
و  توهین  است.  موردمطالعه  جامعه  افراد  میان  کینه توزی 
بی حرمتی که افراد هنگام نزاع به یکدیگر ابراز می دارند، باعث 

رشد کینه توزی مابین طرفین درگیری و متعاقباً کاهش ارتباط 
و تعامل سازنده میان افراد از طوایف مختلف می شود. توهین و 
بی حرمتی باعث افزایش خشونت شده و خشونت منجر به سلب 
آرامش روحی و روانی از افراد می شود و جامعه را ازنظر مادی و 

معنوی متضرر می سازد. 

4- گسست اجتماعی: کاهش تعامالت سازنده افراد در اثر 
نزاع ، موجب رشد کینه توزی و بی حرمتی و توهین به یکدیگر 
می شود که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با گسست اجتماعی دارد. 
گسست باعث شده که طوایف مختلف هر کدام دنبال منافع خود 

بوده و هیچ تمایلی به ارتباط یا طوایق دیگر نداشته باشند.

5- عدم تمایل به سرمایه گذاری: وقتی در جامعه حقوق 
مالکیت افراد به طور دقیق مشخص نباشد و همیشه نزاع بر سر 
این مسئله وجود داشته باشد، طبعاً هر سرمایه گذاری که بخواهد 
در این نواحی سرمایه گذاری کند به دلیل مشخص نبودن حقوق 
مالکیت از سرمایه گذاری منصرف خواهد شد. همین مسئله را 
می توان در حفاری چاه نفت در روستا مشاهده کرد که وقتی 
نزاع زیاد باشد، شرکت حفاری برای استخدام پیمانکاران خود 
به خارج از منطقه اقدام خواهد کرد. این عامل به ضرر اهالی و 
روستا تمام خواهد شد. می توان گفت وجود امنیت اقتصادی در 
جامعه، امنیت سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت و به تداوم 
سرمایه گذاری ها خواهد انجامید. در روستا اسناد افراد با زمینی 
که در اختیاردارند تطابق ندارد، سرمایه گذار با دیدن این وضع از 
سرمایه گذاری منصرف خواهد شد. بنابراین مشخص نبودن حقوق 

مالکیت افراد عدم تمایل به سرمایه گذاری را فراهم می آورد. 

باال  و  افزایش درگیری  ایجاد خسارت مالی و جانی:   -6
گرفتن خشونت و نزاع بین افراد باعث قتل و به تبع آن ایجاد 
هزینه های عاطفی و روانی برای سایر افراد می شود. افزایش نزاع 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی ریشه های نزاع. منبع: یافته های پژوهش، 1394

ضعف سرمایه 
اجتماعی برون گروهی

تعریف ضعف جقوق ناآگاهی اجتماعی
مالکیت

نادیده گرفتن عرف

ریشه های نزاععوامل جانبی تشدیدکننده ریشه های نزاع

بومی نبودن اعضای 
شورا و دهیار

تحریک کردن جوانان 
توسط ریش سفیدان

محدودیت منابع 
کمیاب

طایفه گرایی
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باعث آسیب رساندن به محصوالت و ابزارآالت کشاورزی، خراب 
کردن چاه آب یکدیگر با دیدگاه تالفی نمودن از سوی منازعین 

می شود.

7- عدم پیشرفت روستا: کاهش سرمایه اجتماعی برون 
گروهی، کاهش انسجام اجتماعی، توهین و بی حرمتی و افزایش 
افزایش  درنهایت  و  جانی  و  مالی  خسارات  ایجاد  کینه توزی، 
پرونده های قضایی با عدم پیشرفت روستا ارتباط تنگاتنگی دارند. 
این عوامل باعث می شوند که اتحاد و همبستگی بین اهالی به 
وجود نیاید و نه تنها خود برای ارتقا روستا اقدامی انجام ندهند؛ 
بلکه دولت نیز برای افزایش سطح امکانات روستا رغبتی نشان 
ندهد. همان طوری که در مباحث قبل بیان شد، دولت به دلیل 
افزایش نزاع  و قتل تمایلی به حضور در روستا ندارد و نه تنها اهالی 
برای پیشرفت روستا وقعی نمی گذارند بلکه با شدت یافتن نزاع ها 

مانع حضور دولت در روستا شده اند.

بحث و نتیجه گیری

پدیده نزاع و درگیري در جامعه از آن دسته آسیب هایي است 
که با ایجاد اختالل در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، 
کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با 
زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنش های بعدی، جامعه را ازنظر 
مادی و معنوی متضرر می سازد. هدف اساسی پژوهش حاضر 
این است که ریشه های بروز نزاع و پیامدهای آن، چه عواملی 
هستند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل اقتصادی 
نظیر محدودیت منابع، حقوق مالکیت افراد و عوامل فرهنگی 
نظیر: طایفه گرایی و نادیده گرفتن عرف، ریشه های اصلی نزاع را 
به وجود آورده است. محدودیت منابع کمیاب و محرومیت نسبی 
افراد از این منابع باعث شده است که افراد احساس محرومیت 
کرده و برای دستیابی به این منابع به نزاع با یکدیگر بپردازند. 
نگارندگان به این نتیجه رسیدند عالوه بر محدودیت منابع، تعریف 
ضعیف حقوق مالکیت افراد از طرف نهاد رسمی نقش مهمی در 
درگیری های ایجادشده بین اهالی دارد. هنگامی که حفاظت قانونی 
از حقوق مالکیت صورت نگیرد، مردم مجبور خواهند شد برای 
حمایت از حقوق دارایی های خود به روابط همسایگی و ترتیبات 
محلی روی آورند و تنها توسط اقوام درجه یک و همسایه های خود 
به عنوان طرف قرارداد جدی گرفته شوند، درصورتی که اگر حقوق 
مالکیت افراد و جهت های جغرافیایی به صورت صحیحی مشخص 
شود، دالیل بروز نزاع کاهش می یابد. حقوق مالکیت مخدوش 
باعث کاهش سرمایه اجتماعی، و کاهش سرمایه اجتماعی باعث 
و  بروز مشکالت همدلی  مواقع  در  بین طوایف  که  است  شده 
تفاهم به وجود نیاید و عدم همدلی افراد باعث رشد کینه توزی در 
روستا می شود. آنچه نزاع بر سر حقوق مالکیت را افزایش می دهد 
ادعای منابع طبیعی برای گرفتن اراضی افراد است. ترس و نگرانی 
افراد جهت از دست دادن اراضی خود باعث افزایش نزاع با منابع 

طبیعی و بعضاً افزایش نزاع بین طوایف شده است. افزایش نزاع 
بین طوایف کاهش همکاری و مشارکت را موجب شده است. 
شده  نهادینه  اهالی  بین  آداب ورسوم  از  برخی  زمان،  باگذشت 
است و چنان قوت گرفته است که به صورت یک قانون درآمده 
است. ازجمله قوانین غیررسمی یا عرفی بین اهالی توجه به حفظ 
حریم دیگران است. حفظ حریم که از قدیم توسط ریش سفیدان 
مشخص شده؛ هرگونه تخطی از آن را بی توجهی به عرف دانسته 
و باعث بروز نزاع در روستا شده است. هرچند که قوم گرایی و 
تعصب به طایفه خود باعث انسجام و وفاق بین اهالی آن طایفه 
می شود؛ درواقع موجب سرمایه اجتماعی درون گروهی می شود. 
گاهی کدورت هایی که بین خود طایفه است را حل می کند، اما 
درعین حال تعصبی که افراد نسبت به طایفه خود روا می دارند 
موجب شده است که انسجام برون گروهی که الزمه حفظ نظم 
در روستا است کاهش پیدا کند و هر کس فقط به پیروی از طایفه 

خود برآید. 

یافته های این پژوهش در خصوص نادیده گرفتن حقوق عرفی، 
تعریف ضعیف حقوق مالکیت در نوع خود بی نظیر است چرا که در 
هیچ یک از پژوهش های پیشین در این خصوص مطالعه ای صورت 
نگرفته است. از سویی دیگر توانست بر برخی از تحقیقات پیشین 
(Jasourkhaje, 2009; Alizadeh & Mahdavinasr, 2011) و در بحث 

محرومیت نسبی بر نظریه  رانی مان و هوندریش، تعصب با نظریه 
دیوید مایر صحه گذاشته است. 

با نگاهی گذرا بر پژوهش انجام گرفته می توان به پررنگ تر بودن 
عوامل فرهنگی و اجتماعی در تبیین نزاع پی برد. مبارزه با نزاع 
و کاهش آن و همچنین رهایی از پیامدهای مخرب آن همانند: 
افزایش خسارات  کاهش سرمایه اجتماعی، گسست اجتماعی، 
مالی و جانی و عاطفی و... مستلزم اقدام های فرهنگی و اجتماعی 
گسترده ای است. البته گام برداشتن در این خصوص نیازمند آگاهی 
و پذیرش تغییر است. بسیاری از تحصیل کردگان بومی می توانند 
در این زمینه راهگشا باشند. یکی دیگر از نهادهای اجتماعی و 
بسیاری  روستایی که می تواند  به خصوص در جوامع  تأثیرگذار 
از ارزش ها را نهادینه کند، مدرسه است. همچنین ایجاد مراکز 
مشاوره و حل اختالف و همچنین ایجاد مراکز مددکاری اجتماعی 
جهت آموزش به افراد محلی می تواند مفید باشد. از دیگر عوامل 
موردنیاز در این زمینه حضور تسهیلگران اجتماعی در محل و 
آموزش به مردم محلی برای احترام به قانون و نقش آفرینی بیشتر 
و نهادینه کردن راهبردهای قانونی برای احقاق حق و همچنین 
برگزاری جلسات مشترک بین ریش سفیدان و جوانان جهت رفع 
مسائل و مشکالت فراروی روستا است. اطالع رسانی ریش سفیدان 
و بزرگان در جلسات و میهمانی ها به ویژه به قشر جوان در این 
خصوص که نزاع )دسته جمعی( چه نتایج و آسیب های قانونی، 
روانی و جسمی می تواند داشته باشد، تالش برای رفع مشکالت 
زیربنایی موجود در روستا و سرمایه گذاری به خصوص در ساخت 
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اسکله به جهت هم جواری روستا با سواحل خلیج فارس تا حدود 
زیادی می تواند از نزاع ها در روستا بکاهد.

به طور خالصه باید گفت، تالش برای کاهش نزاع و آسیب های 
البته  است.  اجتماعی  آموزش های  نیازمند  و  نیست  ساده  آن 
باید این نکته را افزود که آموزش به تنهایی کافی نیست و باید 
این آموزش در زندگی مردم نمود پیدا کند تا به نتیجه دلخواه 
کاهش نزاع و آسیب های اجتماعی دست یافت. در پایان پیشنهاد 
می شود برای بررسی موضوع نزاع در ابعاد مختلف پژوهشگران 
آینده به بررسی نقش نهادهای بومی در کاهش نزاع و همچنین 
نقش مهاجرت افراد تحصیل کرده از روستا در افزایش نزاع های 

دسته جمعی بپردازند. 

تشکر و قدردانی
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