
ارزیابی نقش طایفه گرایی د ر احساس امنیت اجتماعی

)مطالعه مورد ی: شهر ایذه(

ناهید  سجاد یان1                  مرتضی نعمتی2 

علی شجاعیان3                  پریوش اورکی4   

تاریخ د ریافت مقاله:  93/12/11                        تاریخ پذیرش مقاله: 94/3/20

*********
چکید ه

یکی از ویژگی های نظام ایلی و اجتماعات با ساختار طایفه ای و عشیره ای معمواًل خویشاوند گرایی است. معمواًل ناهمگنی د ر 
طایفه گرایی و تنوعات جغرافیایی از انسجام ملی د ولت می کاهد . به همین د لیل پژوهش حاضر با هد ف ارزیابی نقش طایفه 
گرایی د ر احساس امنیت اجتماعی شهروند ان شهر ایذه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع کاربرد ی-
نظری می باشد . اطالعات الزم به صورت کتابخانه ای و مید انی)پرسشنامه و مصاحبه( جمع آوری شد ه و جامعه آماری شهر ایذه 
می باشد  که با استفاد ه از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 348 نفر به د ست آمد ه است. د ر مرحله ی بعد ی، اطالعات جمع 
آوری شد ه، از طریق نرم افزار spss با آزمون های پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج به صورت جد اول ارائه 

شد ه است. برای ویرایش نقشه ها از نرم افزارGIS کمک گرفته شد ه است. 
نتایج این پژوهش نشان می د هد  از بین پاسخ گویان،52/6 د رصد  خانم ها و 45/1 د رصد  آقایان بوده اند، 36/5 د رصد  پاسخگویان، 
مجرد  و 50/9 د رصد  متأهل بود ه اند . 55/2 د رصد  محیط طایفه ای شهر و 43 د رصد  د رگیری های طایفه ای را باعث احساس 
ناامنی خود  می د انستند . 21/5 د رصد به علت د رگیری های طایفه ای محل سکونت خود  را ترک کرد ه اند . 19/0 د رصد  د ر زمان 
بین تحصیالت،  نتایج پژهش حاضر این است که  بین طایفه ها د ر فضای شهر اصاًل رفت و آمد  نمی کنند .از د یگر  د رگیری 
محیط طایفه گرایی شهر با احساس ناامنی شهروند ان رابطه مستقیم و معناد ار اما بین تعصب نسبت به طایفۀ خود  با حس ناامنی 

اجتماعی رابطه معکوس و معناد اری وجود  د ارد . 
واژه های کلید ی: طایفه، طایفه گرایی، قوم گرایی، نزاع های د سته جمعی، احساس ناامنی اجتماعی، شهر ایذه

*********

nsajadian@yahoo.com 1- د انشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، د انشگاه شهید  چمران اهواز
nematigeo@gmail.com 2- استاد یار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، د انشگاه شهید  چمران اهواز

shojaian@scu.ac.ir  3- مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، د انشگاه شهید  چمران اهواز
p-oraky@mscstu.scu.ac.ir4 - د انشجوی کارشناسی ارشد  جغرافیا و برنامه ریزی شهری، د انشگاه شهید  چمران اهواز



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره24، شماره 94، تابستان 94
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.24,No.94, Summer 2015 / 60  

1- مقد مه
جغرافیایی  واحد   یک  قوم،  یک  به  د اشتن  تعلق  مسئله 
واقعیتی  محله،  یک  یا  )طایفه(  قبیله  چون  تر  کوچک 
انسان  محیطی  اند یشه های  د ر  حاضر  همیشه  است 
انسانی  گروه های  یا  افراد   که  چنان  )مجتهد زاد ه،1392:58-57(. 

)تیره ها، اقوام، ملت ها( د ر جابه جایی های افقی و عمود ی 
خود ، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیوسته د ر حفظ اصل یا بازگشت 
به اصل می کوشند . همانند  کشور ایران که شامل همه ابعاد  
و  گویشی  فرهنگی،  زبانی،  گوناگون  انواع  تمامی  و  تنوع 
لهجه ای است؛ که د ر مقایسه با بیش از 200 کشور با واحد  
جغرافیای سیاسی فعلی جهان به طور نسبی از بیش ترین 
تکثر برخورد ار است )حسینی و د یگران،130:1391(. به هر علت 
کشور ایران نیز کشوری است متشکل از اقوام مختلف که 
عناصر و مؤلفه های متفاوتی بین آن ها و د ولت مرکزی پیوند  
یا گسست ایجاد  کرد ه و احساس قومی د ر میان طیف وسیعی 
از جمعیت کشور، کتمان ناپذیر است)عزتی و د یگران،15:1389(. 
که این ویژگی عالوه بر مزیت ها به عنوان یک خطر جد ی 
برای کشور به حساب می آید . به طوری که د ر بسیاری از جوامع 
روستایی، عشایری و شهری با توجه به ارزش ها و مد ل های 
خاص فرهنگی حاکم بر آن ها با انگیزه ها و فرم های مختلف، 
د رگیری و اختالفات وجود  د اشته است و هم اکنون نیز د ر 
فرهنگی  و  طایفه ای  قومی،  لحاظ  به  که  بین جمعیت هایی 
به  نوعی  به  می باشند ،  فرد   به  منحصر  ویژگی های  د ارای 

چشم می خورند  )ایتزن،3:1992(.  
ایران د ر مقابل کشورهای  اقوام مختلف  همان طور که 
د یگر به کشور خود  احساس تعلق و تعهد  د ارند  نسبت به 
قوم خود  د ر مقابل اقوام د یگر، هم چنین نسبت به طایفه ی 
خود  د ر مقابل طوایف د یگر هم، همین احساس را د ارند . 
بین  مواقع  بعضی  د ر  تا  می شود   باعث  تعلق  احساس  این 
اختالفات  و  د رگیری  مختلف  طایفه های  و  مختلف  اقوام 
ناامن  بیاید . این د رگیری ها باعث ترس و وحشت و  پیش 
بر  طریق  این  از  و  می شوند   کشور  شهرهای  فضای  شد ن 
محد ود   می گذارند .  تأثیر  شهروند ان  اجتماعی  امنیت  روی 

عنوان  به  که  می باشد   ایذه  شهر  پژوهش  این  مطالعه  مورد  
نفر   122013 با  خوزستان  استان  شهرستان های  از  یکی 
است.  شد ه  واقع  استان  شرقی  شمال  قسمت  د ر  جمعیت 
افراد  ساکن این شهر بختیاری می باشند  که خود  به چند تیره 
و طایفه تقسیم می شوند.  هر کد ام از آن ها به زیر شاخه های 
د یگرتقسیم شده اند؛ که د ر معرفی محد ود ه مورد  مطالعه به 

آن ها پرد اخته می شود . 
مرد مند .  حکومت  هر  وجود ی  مهم  عناصر  از  یکی 
می تواند   ناهمگونی  بر عکس،  یا  فرهنگی-نژاد ی  همگونی 
باعث تقویت یا تضعیف یک جامعه شود . البته این امر به 
چگونگی رفتار مرد م نسبت به یک د یگر و نقش د ولت د ر 
تقویت پیوند های ملی یا تضعیف آن، مانند  اتخاذ سیاست 
تبعیض نژاد ی بستگی د ارد . د ر میان کشورها، آن ها که د ارای 
از  بیش  قومی  گروه  آن  هستند ،  فرد  به  منحصر  قوم  یک 
95 د رصد  جمعیت را تشکیل می د هد ، وضعیتی نزد یک به 
مطلوب د ارند  مثل ژاپن و ایسلند . کشورهای که از گروه های 
قومی متعد د ی تشکیل شد ه اند  و هیچ کد ام از آن ها بیش از 
60 د رصد  جمعیت را تشکیل نمی د هند ، به کشورهای چند  
کشوری  هم  ایران  موسومند )میرحید ر،1391:126-123(.  ملیتی 
چند  قومیتی است و تاریخ سیاسی آن د ر مقاطع مختلف با 
نقش فعال قبایل و طوایف گره خورد ه است. نقش طوایف 
گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقش ها، 
گاهی د رون این گروه ها و هم چنین د ر بعضی از روستاها 
آن،  تخریبی  آثار  که  برخورد هایی شکل می گیرد   و شهرها 
امنیت و آسایش مرد م را به خاطر قتل ها و کشتارهای بی 
اجتماعی  مشکالت  از  یکی  این  و  می نماید   سلب  امان، 
گذشت  از  بعد   ایران  کشور  کنار  و  گوشه  د ر  هنوز  است. 
آثار  تغییرات فرهنگی،  اجتماعی و  این همه د گرگونی های 
ناگوار پد ید ه ای به نام نزاع های جمعی و د رگیرهای قومی و 
قبیله ای،  طایفه ای مشاهد ه می شود ، هنوز خشونت و نزاع از 
جمله موضوعاتی است که د ر فرهنگ بعضی از هموطنان، 
فرهنگی  و  اجتماعی  منزلت  از  د فاع  یا  و  قد رت  شاخص 
)پورافکاری،3:1383(.  می شود   محسوب  خانواد گی  حیثیت  و 
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بنابراین د رگیری های قومی همیشه به عنوان یکی از مسائل 
اجتماعی مطرح بود ه است که این مسئله د ر محد ود  مورد  
مطالعه پژوهش حاضر د ر گذشته و امروز منشاء خسارات 
مالی، جانی و اجتماعی فراوانی بود ه که مانع توسعه اجتماعی 
و اقتصاد ی د ر سطح شهرستان ایذه شد ه است. عالوه بر این 
به  می کند .  مطرح  را  جامعه  روانی  مسئله سالمت  این  ها، 
همین د لیل نگارند ه گان د ر این پژوهش به بررسی و ارزیابی 
ایذه  شهر  اجتماعی  امنیت  احساس  د ر  گرایی  طایفه  نقش 
آیا  که  است  این  حاضر  پژوهش  اصلی  سؤال  می پرد ازند . 
این  بود ن  ناامن  احساس  باعث  ایذه  د ر شهر  گرایی  طایفه 

شهر می شود  یا خیر؟
بپردازیم؛  پژوهش  اهمیت  و  به ضرورت  بخواهیم  اگر 
نیاز به امنیت از عمیق ترین و حیاتی ترین نیازهای انسان 
می باشد  و د ر هیج د وره ای از تاریخ، بشر بی نیاز از آن نبود ه 
و نخواهد  بود.  به دلیل اهمیت موضوع، این مسئله د ر قانون 
جمهوری اسالمی ایران مورد  توجه قرار گرفته و د ر آن بیش 
از 30 مورد  صریحًا به بیان موضوع امنیت اجتماعی پرد اخته 
است. امنیت و وحد ت ملی بر پایه سه بنیاد  انسجام اجتماعی 
و یکپارچگی، رونق اقتصاد ی، ثبات وحد ت سیاسی بنا شد ه 
امنیت کامل  بنیاد ها مانع پید ایش  این  از  است. فقد ان یکی 
می گرد د  )کلهر،45:1384(. امروزه بحث امنیت شهری )احساس 
امنیت( به یکی از بحث های علمی، فنی، کاربرد ی و اد اری 
مهم تبد یل شد ه است که به صورت یک موضوع میان د انشی 
و فراد انشی جامع نگر د ر چارچوپ جامعه شناختی شهری، 
حقوق، جغرافیا، علوم انتظامی-امنیتی و نظایر آن ها بررسی 
می شود . بنابراین د ر ایجاد  امنیت و احساس امنیت، عوامل 
احساس  برقراری  آن ها  فقد ان  که  د ارند   د خالت  گوناگونی 
امنیت را کند  می کند  یا مانع از تحقق آن می شود ، بر همین 
و  اجتماعی  امنیت  تأمین  عناصر  و  اساس شناسایی عوامل 
از پیش شرط های اساسی د ر جهت برنامه  امنیت  احساس 
ریزی برای ارتقای سطح امنیت اجتماعی به شمار می رود . 
این عوامل می تواند  د ر جهت افزایش احساس امنیت و باال 

برد ن پویایی و شکوفایی جامعه مؤثر باشد .

عشایری،  زیست  شیوه  چون  ویژگی هایی  ایذه  شهر 
خویشاوند گرایی و احساس تعلق به طایفه ای خاص را از 
باز حفظ کرد ه است. طایفه گرایی و وجود  احساسات  د یر 
و روحیات قوی آن که از ویژگی های ساختار سنتی ایلی و 
قبیله ای می باشد  د ر بین اهالی مشهود  و چشمگیر است.یکی 
از آثار شوم طایفه گرایی، نزاع های د سته جمعی می باشد  که 
هر ساله خسارت های ماد ی و فرهنگی به اشخاص و جامعه 
وارد  می کند که بعضًا قابل ترمیم و جبران نیستند . نزاع د سته 
جمعي معموالً بد ین صورت اتفاق مي افتد  که ابتد ا  بین د و 
یا چند  نفر به د الیل مختلف ) موضوعات جزیي و به عنوان 
مثال گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل د عوا، تعصبات 
انتقام جویي(  و  خانواد گي  مسایل  ملکي،  اختالفات  قومي، 
آن  بد نبال  و  مي آید   وجود   به  لفظي  برخورد   و  مشاجره 
نزاع  د امنه  سپس  مي گرد د .  آشکار  فیزیکي  ونزاع  د رگیري 
گسترش یافته وبه مد اخله تعد اد ي ازاطرافیان واعضاي فامیل 
و طایفه وتیره نیز منتهي مي گرد د . پیامد  این نزاع ها، ریخته 
شد ن خون افراد  بیگناه، ضرب و شتم افراد  بی گناه، نابود ی 
نوامیس  به  هتک حرمت  گناه،  بی  اشخاص  اموال  غارت  و 
گناه و سبک  و  ارتکاب جمعی جرم  ... می باشد.   و  مرد م، 
آن  د نبال  به  که  می شود   تبد یل  عاد ت  یک  به  آن  شمرد ن 
آلود گی محیط اخالقی و فرهنگی و د ر نهایت ناامنی رعب 
و ترس و وحشت را د ر جامعه د امن می زند.  این ویژگی ها 
عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به د نبال د اشته است. 
برای از بین برد ن ترس و وحشت د ر جامعه یا کاهش آن 
یا  د اد   تغییر  را  بر جامعه  ارزشی و فکری حاکم  نظام  باید  
به قول فرانسیس آبراهام، تغییر د ر نگرش و رفتار یکی از 
عناصر نوسازی است. چنان چه بین د و طایفه اختالفی پیش 
بیابد  به ویژه اگر قتلی صورت گیرد ، بد ون ترد ید ، اعضای 
حمله  مورد   را  قاتل  طایفه ی  امالک  و  اموال  مقابل،  طایفۀ 
پید ا  اد امه  تا مد ت ها  مسئله  این  و  قرار می د هند   تعرض  و 
خواهد  کرد . د رسال 1260 بین د و تیره علی رضاوند  و عالی 
می باشند   محمود ی  عالی  طایفه  از  تیره  د و  هر  که  نقد علی 
د رگیری و ستیزه رخ د اد  و د ر جریان این د رگیری یکی از 
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افراد  تیره ی عالی نقد علی به قتل رسید . هم چنین د ر سال 
1310 بین د و طایفه ی عالی محمود ی و سعید،  پنجاه سال 
پیش بین طایفه کورکو )د و براد ر از تیره قباد ی(، بین طایفه 
اورک )اوالد  عزیز و اوالد  عید ی َصید ی از تیره لجم اورک(، 
عالی محمود ی  طایفه  و  طایفه سرقلی  بین  د ر سال 1366 
درگیری رخ داد که د ر هر کد ام از این د رگیری ها یک نفر 
بین د و  قتل رسید . د ر سال 1367 د ر طایفه ی گورویی  به 
تیره ی عیسی وند  )اوالد های حاجتی و الماسی و شریفی(

و َسیری بَیری )اوالد های زکی و بکول( د رگیری و نزاع به 
بین  به قتل رسید . د ر سال 1368  نفر  وجود  آمد  که چهار 
د و طایفه بویری)سوسن( و اورک )از تیره ممسنی( د رگیری 
قتل  به  اورک  ممسنی  تیره  از  نفر  یک  که  د اد   رخ  نزاع  و 
 1383 سال  د ر  د رگیری ها  و  اختالفات  جریان  د ر  رسید . 
صد ها میلیون تومان خسارت وارد  گرد ید  و سه نفر نیز جان 
شهروند ان  اجتماعی  امنیت  روی  بر  زیاد ی  عوامل  باختند . 

تأثیرگذار می باشند . 
اهداف تحقیق حاضر عبارتنداز:

-  ارزیابی نقش طایفه گرایی د ر احساس امنیت اجتماعی از 
نگاه شهروند ان شهر ایذه

- بررسی رابطه بین حس ناامنی اجتماعی با تعصب نسبت 
به طایفۀ خود 

بر  گرایی  طایفه  تأثیر  با  تحصیالت  بین  رابطه  بررسی   -
احساس ناامنی

اگر بخواهیم فرضیه هایی برای این پژوهش برشماریم، 
این فرضیه ها به شرح ذیل می باشند.

-به نظر می رسد  بین حس ناامنی اجتماعی شهروند ان شهر 
ایذه با تأثیر طایفه گرایی رابطه معناد اری وجود  د ارد .

-به نظر می رسد  بین تحصیالت با تأثیر طایفه گرایی بر ناامن 
بود ن شهر رابطه معناد اری وجود  د ارد .

روش تحقیق د ر این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع 
کاربرد ی-نظری است. اطالعات الزم به صورت کتابخانه و 
مید انی )پرسشنامه و مصاحبه( جمع آوری شد ه است. جامعه 
باالی شهر  به  سال  کلیه شهروند ان15  پژوهش  این  آماری 

به  نمونه ای  کوکران  فرمول  از  استفاد ه  با  که  می باشد   ایذه 
حجم 348 نفر به د ست آمد ه است. برای پایایی سئواالت 
توزیع شد ه که ضریب  از شهروند ان پرسشنامه  نفر  بین30 
نشان  که  آمد ه  د ست  به  د رصد    0/81 آن  کرونباخ  آلفای 
مرحله  د ر  است.  زیاد   متغیرها  د رونی  همبستگی  می د هد  
بعد ی با روش نمونه گیری تصاد فی ساد ه د ر طی روزهای 
مختلف پرسشنامه ها توزیع شد ه و د ر نهایت اطالعات جمع 
آوری شد ه با کمک نرم افزار spss مورد  تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت که نتایج آن ها د ر قالب جد اول ارائه شد ه است. برای 

ویرایش نقشه ها از نرم افزار GIS استفاد ه شد ه است.      

2- پیشینه پژوهش
زمینه  د ر  که  خارجی  و  د اخلی  تحقیقات  به  توجه  با 
این  اجمالی  بررسی  با  و  گرفته  صورت  اجتماعی  مسائل 
بحث  موضوع  به  که  تحقیقاتی  تا  شد ه  سعی  پژوهش ها 

نزد یک تر می باشند  د ر این جا مورد اشاره قرار گیرند.
پانتروتو و پد رسن)1993(، د ر کتابی با عنوان" جلوگیری 
از تعصب، جنبه های چند  فرهنگی: راهنمایی برای مشاوران 
و مربیان" به این نتایج رسید ند  که برای بهبود  روابط نژاد ی و 
قومی مد ل ها و مکانیزم هایی ارائه د هند . ضمناً برای آگاهی چند  
فرهنگی و پیشگیری از توسعه تعصب به برنامه های بلند مد ت 
نیاز است. هم چنین از توسعه هویت قومی و نژاد ی به عنوان 
و  ریزی  برنامه  اساس  و  پایه  برای  جامع،  نظری  چارچوب 
هد ایت برنامه های چند  فرهنگی عمل می کنند . کلیج)1993(، د ر 
کتابی که با عنوان " نفرت تعصب و نژاد  پرستی" نوشته است 
به این نتیجه رسید  برای این که نیازهای امروزی شهروند ان 
بر طرف شود  تا د ر آیند ه به جهانی بهتر د ست پید ا کنند  باید  
تالشی هماهنگ صورت گیرد . رامون اسپیج)2006( د ر یکی 
از مهم ترین تحقیقات خود  با عنوان "جنبه هایی از خشونت 
اوباشگری و رفتارهای خشن" به این نتیجه رسید  که د ر پد ید ه 
خشونت و ستیزه جویی 6 عامل اصلی تأثیر د ارند  این 6 عامل 
عبارتند از: هیجان زد گی، ایجاد  هویت مرد انه خشن، هویت یابی 
منطقه ای و محلی، مد یریت فرد ی و کسب شهرت، احساس 
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همبستگی و تعلق، قد رت و خود مختاری.
بر  "تحلیلی  عنوان  با  پژوهشی   ،)1383( پورافکاری 
نشان  آن  یافته های  و  د اد ه  انجام  ایران"  د ر  قومی  تنش های 
فرهنگی،  ابعاد   د ر  می توان  را  تنش ها  این  علل  که  می د هد  
مالی  ضعف  قوم گرایی،  اجتماعی،  عوامل  طبیعی،  محیط 
جاوی  و  خراط ها  د انست.   ... و  قومی  شد ید   تعصبات  و 
)1384(، د ر پژوهشی با عنوان "بررسی علل و عوامل جامعه 
شناختی بروز نزاع و د رگیری و پیامد های آن د ر شهر تهران" 
به این نتایج د ست یافتند  که عواملی نظیر ضعف د ر کنترل 
و نظارت اجتماعی و ... از عوامل مهم بروز نزاع و د رگیری 
د ر شهر تهران هستند . بیژنی و عزتی)1387(، د ر تحقیقی با 
عنوان" کالبد  شکافی جنبش ها و گروه های قومی د ر استان 
خوزستان"، به این نتیجه رسید ند  که فقد ان اند یشه و گفتمان 
د ر جامعه روشنفکران و نخبگان عرب خوزستانی از عللی 
است که می تواند  محیط خوزستان را د ستخوش حواد ث و 
بحران سازد  و د ر جهت بروز و ظهور احساس ناسیونالیسم 
قومی و د ر مقابل وحد ت ملی قرار بگیرد . به عبارت د یگر، 
با بهره گیری از شیوه های خشونت آمیز و تهاجمی د ولت 
را به تمکین خواسته های خویش واد ار نمایند . نوابخش و 
د یگران)1388(، د ر پژوهشی با عنوان "تبیین جامعه شناختی 
عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی د ر بین روستاییان، مطالعه 
مورد ی استان ایالم" به این نتیجه رسید ند  که قوم گرایی تأثیر 
انسجام  ولی  د اشته    انسجام  میزان  روی  بر  مثبت  د ار  معنی 
اجتماعی د ر بین روستاییان بر حسب افراد  متأهل و مجرد ، 
د ر  بحرینی)1389(،  و  رضائی  بود .  متفاوت  قومیت ها  و 
پژوهشی با عنوان "مطالعه رابطه عوامل فرهنگی و اجتماعی 
شهرستان  د ر  قبیله ای  و  قومی  جمعی،  د سته  نزاع های  با 
نتایج د ست یافتند  که قوم گرایی با گرایش  لرد گان" به این 
معناد ار  رابطه  د ارای  قبیله ای  و  قومی  جمعی،  نزاع های  به 
مثبت ولی تحصیالت با نزاع های جمعی د ارای رابطه معناد ار 
با  الوند )1391(، د ر پژوهشی  معکوس می باشد . احمد ی و 
این  به  اجتماعی"  ناآرامی های  د ر  گرایی  قوم  "نقش  عنوان 
اجتماعی  ناآرامی های  با  گرایی  قوم  بین  که  رسید ند   نتیجه 

رابطه معناد ار و مستقیمی وجود  د ارد .     
قوم گرایی  به  نزد یک  که  کارهایی  پیشینه  مقایسه  د ر 
و  اجتماعی  عوامل  مثل  عوامل  بعضی  است،  شد ه  انجام 
د ر  ضعف  قومی،  شد ید   تعصبات  و  گرایی  قوم  فرهنگی، 
محلی،  و  منطقه ای  هویت یابی  اجتماعی،  نظارت  و  کنترل 
احساس همبستگی و تعلق، تحصیالت، بیش تر باعث بروز 
ناآرامی های  و  قبیله  و  قومی  جمعی،  نزاع های  و  تنش ها 
اجتماعی می شوند . البته این ها همۀ عواملی نیستند  که باعث 
تنش های قومی می شوند  عوامل زیاد ی هستند  که باعث این 
تنش ها می شود  د ر این جا فقط خالصه ای از عواملی که د ر 
پژوهش های قبلی استفاد ه شد ه را بیان کرد ه ایم.                                              

3- معرفی محد ود ه مورد  مطالعه
3-1- موقعیت جغرافیایی شهر ایذه

مختصات  با  ایذه  شهرستان  سیاسی  مرکز  ایذه  شهر 
جغرافیایی 49 د رجه و 52 د قیقه طول شرقی و 31 د رجه و 
50 د قیقه عرض شمالی استان خوزستان واقع گرد ید ه است. 
ارتفاع متوسط شهر از سطح د ریای آزاد  840 متر می باشد . 
این شهر د ر د شت نسبتًا وسیعی واقع گرد ید ه که گرد اگرد  
و  شمال  د ر  است.  نمود ه  احاطه  ارتفاعات  و  کوه ها  را  آن 
مشرق این شهر کوه گژگرد  و کوه سفید  واقع شد ه که د امنه 
مشرف به د شت ایذه د ارای شیب بسیار تند ی است. ارتفاع 
غرب  د ر  می باشد .  د ریا  سطح  از  متر   2200 کوه  این  قله 
شهر ایذه کوه گنجانک واقع گرد ید ه است که ارتفاع چند ان 
مالیم  آن شیب  شهر  به  رو  د امنه  و  ند اشته)1296(  زیاد ی 
تری د ارد . د ر جنوب این شهر نیز کوه تنوش واقع گرد ید ه 
که آن نیز ارتفاع قابل مالحظه ای د ارد  و جاد ه ارتباطی ایذه-
اهواز از تنگ های واقع د ر بین این کوه می گذرد . د ر قسمت 
شمال، شمال شرقی و شرق شهر به د لیل وجود  حریم های 
د و تاالب میان گران و آب بند ان امکان توسعه شهر وجود  
ند ارد .د ر قسمت جنوب غربی و جنوب شرقی نیز به د لیل 
توپوگرافی و شیب زیاد  امکان توسعه وجود  ند ارد  یا بسیار 
محد ود  می باشد . تنها د ر قسمت جنوبی و شمال غربی شهر 
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نقشه   .)2:1388 مشاورمأب،  د ارد )مهند سین  وجود   توسعه  امکان 
شماره)1(، موقعیت شهر و شهرستان ایذه را د ر تقسیمات 

سیاسی استان خوزستان و کشور نشان می د هد .

3-2- ویژگی های جمعیتی شهر ایذه
شناخت د قیق خصوصیات جمعیتی و تأثیر هر یک از آن ها از 
اهمیت ویژه ای برخورد ار است. د ر زمینه ویژگی های جمعیتی و 
رشد  فیزیکی، شهر ایذه از جمله شهرهایی است که رشد  فزایند ه 
و سریع جمعیتی را تجربه کرد ه است. جمعیت این شهر د ر یک 
د وره ی 53 ساله، 59/8 برابر شده و د ر سال 1390جمعیت آن 
به 122013نفر )مرکز آمار ایران، 1390( و مساحت آن به 1733 
هکتار رسید ه است. د ر عین حال براساس مطالعات مهند سین 
مشاور مأب براساس بازبینی طرح جامع پیش بینی شد ه است 
که با فرض تحقق نرخ رشد  2/6%، جمعیت این شهر د ر سال 
1400 به حد ود  154229 نفر خواهد  رسید )مهند سین مشاور 
مأب،4:1390(. جد ول شماره)1(، رشد  جمعیت شهر ایذه از 

سال 1335 تا افق 1400 را نشان می د هد .
با توجه به این که شهر ایذه از سال 1337 به عنوان کانون 
افزایش جمعیتی  شهری جد ید  و مستقل مطرح شد ، روند  
آن د ر مد ت چهل سال گذشته، شتاب قابل توجه ای به خود  

گرفته است. به بیان د یگر از جمعیت 5115 نفری د ر سال 
1345 به جمعیتی معاد ل 122013 نفر د ر سرشماری 1390 
رسید ه است. د ر واقع 116898 نفر د ر طی سال های)1390-

1345( به جمعیت شهر اضافه شد ه است.

3-3- بافت اجتماعی شهر ایذه
ایران،  شهرهای  سایر  مثل  ایذه  د ر  اجتماعی،  نظر  از 
افراد   و  بود ه  حکمفرما  شد ید ی  مذهبی  و  ملی  تعصبات 
شعایر  و  ملی  رسوم  و  سنن  و  آد اب  پایبند   جامعه سخت 
مذهبی خود  می باشند . کوچکترین واحد  اجتماعی د ر ایذه 
احساسات  ایذه  مرد م  ایران خانواد ه است  نقاط  مانند  سایر 
د وستانه شد ید ی نسبت به یک د یگر ابراز می د ارند  و روابط 
خانواد گی و خویشاوند ی را ارج می نهند . بختیاری های ایذه 
اگر چه مرد می د لسوز، مهربان، خونگرم و مهمان نوازند؛ د ر 
عین حال مرد مانی تند  خو و عصبی هستند  و طاقت انتقاد  و 
عیب جویی از هم د یگر را ند ارند  و این ناشی از خوی قبیله ای 
و عشیره ای حاکم بر فرهنگ عمومی است. شهرستان ایذه 
مرکز گرمسیری ایل بختیاری و محل سکونت باب د ینارانی 
از شاخه هفت لنگ بختیاری می باشد . ساختار نظام ایلی و 
بافت عشایری منطقه سبب گرد ید ه است تا آد اب و رسوم 

نقشه 1-  موقعیت شهر 
و شهرستان ایذه د ر 

تقسیمات سیاسی کشور 
و استان خوزستان

جد ول 1 -  رشد  جمعیت شهر ایذه از سال1335تا افق 1400
140013901388138513751365135513451335

15422911201311345610434681288460421025751151896

مأخذ: سایت آمار ایران،1391، مهند سین مشاورمأب،4:1390
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و فرهنگ ایلیاتی، هم چنان بر منطقه حکمفرما باشد . تقسیم 
بند ی که هم اکنون نیز د ر میان مرد م شهر ایذه د ید ه می شود  
می برند   نام  طایفه ی خود   از  غالبًا  معرفی خود   د ر  مرد م  و 
ایذه  مرد م  اجتماعی  ساختار  مأب،35:1388(.  مشاور  )مهند سین 

هنوز یک ساختار عشایری است که عبارت است از:
طوایف د ینارانی ساکن ایذه عبارت اند  از: بویری، شالو، 

سرقلی، سعید ، اورک،کورکور، گوروئی و نوروزی.
د ر مورد  شاخۀ هفت لنگ بیش تر تقسیم بند ی ها به 4 باب 
می باشند  )1- د ینارانی، 2-د ورکی، 3-باباد ی،3- بهد اروند ( که 
تقسیمات هر باب جد اگانه آورد ه می شود .1-تقسیمات هفت 
لنگ د ینارانی باب: ساد ات سلطان ابراهیم، بویری، سرقلی، اورک، 
گوروئی، سعید ، کورکور، شالو و عالی محمود ی.2- تقسیمات 
هفت لنگ باب د ورکی: به چهاربرآسترکی، قند لی، د لفی، بابا 
احمد ی، شیخ رباط، د وری، اسیوند  و زراسوند .3- تقسیمات هفت 
لنگ باب باباد ی: حموله، گله، عالی انوری، بید نی، نمیر، گمار، 
ململی، راکی و احمد ی.4-تقسیمات هفت لنگ باب بهد اروند : 
تلری، ترد ی، رستکی، شیخ احمد بلد ، باورصاد ، کیارسی، فرگنی، 

کاه کش، گند ائی، منجزی جلو، د یناشی بازفت ) بند انی،53:1391(.

3-4- ویژگی های طایفه گرایی د ر شهر ایذه
ناامنی  باعث حس  که  عواملی  از  یکی  می رسد   نظر  به 
اجتماعی د ر شهروند ان شهر ایذه می شود  تعصبات طایفه ای 
بیش از حد  و د رگیری های طایفه ای می باشد  که د ر نتیجه 
اعتماد   نابود  مي گرد د  و سطح  و  فرسود ه  اجتماعي  سرمایه 
ملي، کالن و منطقه اي به اعتماد  د رون گروهي و طایفه اي 
به  را  توسعه  و  نوآوری  ذ ره ای  و  مي یابد   وتنزل  تقلیل 

روی جامعه می بند د . د ر اد ارات، سازمان ها و تنظیم روابط 
اجتماعی و سیاسی، مالحظات خانواد گی و طایفه ای نقش 
مهمی ایفا می کند . یکی از آثار شوم طایفه گرایی، نزاع های 
و  ماد ی  خسارت های  ساله  هر  که  می باشد   جمعی  د سته 
فرهنگی فراوانی به اشخاص و جامعه وارد  می کند و بعضًا 
سنن  احیاء  نزاع ها،  این  پیامد   نیستند .  وجبران  ترمیم  قابل 
جاهلی، ریخته شد ن خون افراد  بی گناه،  ضرب و شتم افراد  
بیگناه، نابود ي و غارت اموال اشخاص بي گناه، هتک حرمت 
ازحق،تضییع  د وری  باطل،  از  جانبد اری  مرد م،  نوامیس  به 
حقوق د یگران و قانون گریزی می باشد . حاکمیت تعصبات 
کور و گسترش عمیق کینه ورزی و د شمنی ها، آلود گی محیط 
اخالقی و فرهنگی را به د نبال د ارد  و نهایتاً ناامنی و رعب و 
وحشت را د ر جامعه د امن می زند  (www.azadmardan.com). طبق 
آمار نیروی انتظامی د ر سال 1389 از مجموع جرایم)2/51( 
د رصد ، د ر سال 1390)3/90( د رصد ، د ر سال 1391 )1/67( 
د رصد  و د ر سال 1392 )0/65( د رصد  مربوط به قتل عمد  
می باشد )د فتر تحقیقات نیروی انتظامی استان خوزستان و کشف استانی 
پلیس آگاهی ایذه، 1389-1392(. طبق این آمار بیش ترین جرایم 

مربوط به قتل عمد  د ر سال 1390 می باشد  اما د ر سال های 
بعد  کاهش یافته است.

4-شاخص ها و مبانی نظری پژوهش
4-1- طایفه

ساختار  با  اجتماعات  و  ایلی  نظام  ویژگی های  از  یکی 
طایفه ای و عشیره ای معموالً خویشاوند گرایی و د ر اصطالح 
اجتماع کوچکی  قومی،  قوم گرایی است. یک گروه  کلی تر 

مأخذ: بند انی، 1391

نمودار 1 - ساختار نظام ایلی، ایل بختیاری
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به صورت  که  است  بزرگ تر  جامعه  د رون  د ر  انسان ها  از 
واقعی یا احساسی و اد راکی د ارای اصل و نسب مشترک، 
خاطرات مشترک و گذشته تاریخی-فرهنگی مشترک است؛ 
همچنین د ارای یک یا چند  عنصر نماد ین نظیر خویشاوند ی، 
فیزیکی  و  ظاهری  خصوصیات  و  سرزمین  زبان،  مذهب، 
گروه های  از  را  آنان  گروهی  هویت  که  می باشد   مشترک 
د یگر متمایز می سازد  و اعضای آن به تعلقات گروهی-قومی 
خویش آگاهی د ارند  )مقصود ی،20-1380:21 به نقل از میرفرد ی و 
د یگران،5:1390(. خویشاوند گرایی و احساس تعلق به گروهی 

امنیتی  و حتی  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  عواقب  خاص، 
فراوانی د ارد . اعضایی که با یکد یگر احساس خویشاوند ی 
و  می خیزند   بر  یکد یگر  از  حمایت  یا  د فاع  به  می کنند ، 
د شواری های فرد ی خود  یا د یگر اعضای طایفه را مشکالت 

خود  و خانواد ه خود  می پند ارند .
                                

4-2- قوم
از  قومیت  و  قوم   )etymology(شناسی ریشه  لحاظ  به 
مرد م  میان  تمایزات  و  تفاوت ها  به  که   ethnosیونانی واژه ی 
اشاره د ارد ، مشتق شد ه است)نوابخش و د یگران،6-1388:7(.قوم، 
شامل گروهی از انسان هاست که مبنای مشترک د اشته و بر 
پایه معیارهایی چون نژاد ، زبان و ملیت پد ید  می آید . این افراد ، 
بر حفظ ارزش های فرهنگ خاص خود  تأکید  د اشته و مطابق 
هنجارها و سنت های خود  رفتار می نمایند  )گود رزی،150:1385(.

4-3- نزاع جمعی
"نزاع" عبارتست از: کشمکش مشهود  و از نظر اصولی 
از  یکی  »نزاع«  د ونفر.  بین  حد اقل  رؤیت،  قابل  مستقیمًا 
مسائل وآسیب های اجتماعی است که وقتی د ر جامعه شیوع 
پید ا می کند ، آثار و عوارض گوناگون اجتماعی به ویژه برای 
آرامش و امنیت جامعه ایجاد  می کند . نزاع د سته جمعی یکی 
و  ایلی  مناطق  د ر  بخصوص  که  است  جامعه  معضالت  از 
ضرب  باعث  تنها  نه  و  می خورد   چشم  به  بیشتر  قبیله ای 
وجرح می شود؛ گاهی اوقات با کشت وکشتار همراه است. 

این نزاع می تواند  بر سر یک مسئله پیش پاافتاد ه تا مسائل 
مهم باشد (www.artyasuj.ir). بنابر تعریف هری برمن از منازعه، 
میان  ناسازگاری  و  اختالف  از وجود   است  عبارت  منازعه 
نیازها، عالیق و  تهد ید ی علیه  نتیجۀ آن  چند  گروه که د ر 
از  نقل  به   Behrman,1998:77( د یگر صورت می گیرد منافع یک 
قربانی نژاد  و د یگران، 270:1393(. پد ید ه نزاع د ر جوامع مختلف 

علت وعوامل گوناگونی د ارد . بیشتر علت آن به اجتماعاتی 
برمی گرد د  که بافت قبیله ای د ارند  و به د لیل سنتی بود ن و 
شاید   د رگیری  یک  د امنه  جوامعی  چنین  کرد ن  فکر  سنتی 
د رگیری های  باعث  و  شد ه  گسترد ه  بسیار  کوچک  خیلی 
رفیعی که بعضًا کشته شد ن افراد ، نقص عضو، ازهم پاشید گی 
کانون خانواد ه، ناراحتی های روانی، تخریب مزارع و منازل 

و د ر نهایت ترک د یار شد ه و می شود .

4-4- نظریه های بسیج قومی
هم  و  انسجام  باعث  گوناگونی  عوامل  که  گونه  همان 
نیز  مختلفی  عوامل  می شود ،  کشور  د ر  وحد ت  و  بستگی 
د ر واگرایی و ایجاد  تعارض د ر کشور نقش د ارد ؛ از قبیل 
پد ید ه ای  قومیت گرایی، طایفه گرایی که  ملی و  احساسات 
کهن است. د ر اد امه به بررسی چند  نظریه قوم گرایی که تا 
حد ود ی با موضوع این بحث شباهت د اشته و د ر تجزیه و 

تحلیل فرضیه ها از آن ها استفاد ه شد ه است می پرد ازیم.

4-4-1-نظریه کثرت گرایی فرهنگی
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  فرهنگی  گرایی  کثرت 
برجستۀ امکان تحقق هم گرایی، مورد  توجه د انشمند ان قرار 
جامعه ای  کثرت گرا،  جامعۀ  )احمد ی،66:1376(.  است  گرفته 
است متشکل از گروه های قومی گوناگون که د ر عین حال که 
د ر واحد ی سیاسی به نام کشور د ر کنار هم زند گی می کنند ، 
را حفظ  هویت خود   کد ام  هر  و  نمی شوند   ترکیب  هم  د ر 
می کنند )حافظ نیا،5:1390(. تکثرگرایی قومی نقطۀ مقابل همانند  
سازی است که د ر آن حفظ و یا حتی تشد ید  تفاوت ها میان 

گروه های قومی مفروض د انسته می شود  )کاویانی،37:1380(.
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4-4-2-نظریه انتخاب حساب گرانه
انجام  را  کاری  زیان  و  سود   محاسبۀ  براساس  انسان ها 
می د هند  و مشارکت افراد  د ر جنبش های اجتماعی و د ست 
این  سود   که  می گیرد   صورت  وقتی  جمعی  کار  به  زد ن 
مشارکت بر زیانش بچرخد . این نظریه بر اقد امات هد فمند  
د ارد   اقتصاد ی-سیاسی  گیری  جهت  و  است  استوار  افراد  
)عبد ی،53:1381(. د ر واقع، نوعی بازی با حاصل جمع صفر 

است؛ به گونه ای که هر امتیازی که گروهی به د ست می آورد  
به همان میزان گروه د یگر امتیاز از د ست می د هد . این نظریه 
تأکید   قومی  بسیج  و  سیاسی  واگرایی  د ر  انسانی  عامل  بر 
د ارد . ویژگی های قد رت طلبی و نفع طلبی انسان را به سوی 

جنگ علیه د یگران سوق می د هد  )قوام،255:1372(.

4-4-3- نظریه پارسونز، هانارز و گاتمن
نظریه پارسونز؛ اود ر خصوص احساس امنیت به چهار خرد ه 
نظام اجتماعی)اقتصاد ، سیاست، د ین و نظام قانونی و عرف 
اجتماعی( توجه د اشت و اگر هر یک به نوبه خود  فعالیت 
و کارکرد  خود  را د رست انجام ند هند ، باعث بروز احساس 
ناامنی و به عبارتی بی نظمی و عد م رضایت د ر بین افراد  
اجتماعی  نظام  د یگران،16:1388(.  و  می شوند )هزارجریبی  جامعه 
انتظارات  اجتماعی،  تعامل  مفهومی؛  عنصر  چهار  شامل 
نژاد   است)امیری  اجرائی  ضمانت  و  متقابل  تعهد ات  متقابل، 
اجتماعی  نظام  د ر  نظم  به  هم  پارسونز  د یگران،83:1391(.  و 

توجه د ارد  و هم به نظم د ر چارچوب رابطه کنش اجتماعی.
به  )ارزش ها و هنجارها( و  نظام فرهنگی  به  وی همچنین 
انصاری  )عرب  می کند   توجه  ماد ی(  اقتصاد ی)حیات  نظام 
اجتماعی  امنیت  پارسونز،  نظر  از  د یگران،121:1391(.  و 

آن  شاخص های  و  گرفته  ریشه  جامعه پذیر  نهاد های  از 
عبارت اند  از: اطمینان، اعتماد ، همکاری و همیاری. از نظر 
وی، زور و قد رت، ضامن امنیت اجتماعی کارآمد  نخواهد  
امنیت  احساس  را  اجتماعی  امنیت  بعد   مهم ترین  بود . وی 
فرهنگی می د اند  که خرد ه نظام های اجتماعی به آن احتیاج 

د ارند  )ترنر،81:1373(.               

نظریه هانارز؛ تعلق فرهنگی و قومی یک پد ید ۀ عمومی است. 
این تعلق قومی د ر جامعه شهری از این لحاظ ایجاد  مشکل 
مختلف  فرهنگ های  ره آورد های  است  ممکن  که  می نماید  
و  نباشد   مناسبی  چند ان  سوغات  شهری  شهروند ان  برای 
ایجاد  تنش نماید . د ر ارتباط با قوم گرایی و ارتکاب جرم د ر 
زند گی شهری اشاره د ارد  که گاه تعلق قومی زمینه ساز جرم 
د ر جامعۀ شهری می شود . وحد تی که بین گروه های هم قوم 
ایجاد  می شود  به ظهور پد ید ه های اجتماعی جد ید ی منجر 

شد ه است)ربالی،35:1381(. 
نظریه تعامل گرایی؛ تعامل گرایی به تعامل میان فرد  و جامعه د ر 
فراگرد  رفتار اشاره کرد ه اند  و بر این باورند  که فرد  و جامعه 
د ر کنش های متقابل د ر جریانات رفتاری د خیل می باشند . و بر 
این اصل اصرار می ورزند  که انسان د ر عین حال که سازند ه 
خود   تولید ات  نفوذ  زیر  است،  اجتماعی  واقعیت  و  جامعه 
نیز قرار د ارد  )د رویشی،57:1390(. ژان گاتمن)1964( می گوید : 
جد اگانه بود ن نسبت به د یگران و سربلند  بود ن از جلوه های 
زند گی خویش، خاصیت ذاتی هر گروه انسانی است. برای 
جد اگانه بود ن نسبت به د یگران، یک منطقه تنها نیازمند  یک 
کوه یا یک د ره، یک زبان ویژه یا یک مهارت خاص نیست. 
برای چنین هد فی، یک منطقه اساسًا نیازمند  یک باور استوار 
براساس یک اعتقاد  د ینی، برخی د ید گاه های ویژه اجتماعی 
و جلوه هایی از خاطرات سیاسی است و اغلب به آمیخته ای 

از این سه نیاز د ارد )حافظ نیا و د یگران،10:1388(. 

4-5- زمینه های بروز اختالف د ر طایفه ها و جوامع 
عشایری

جنگ های خونینی که میان تیره ها، طایفه ها و قبیله های 
عوامل  د ر  ریشه  عمد تًا  می د هند ،  رخ  عشایری  جامعه 
یک  بسا  چه  د ارند .  شناختی  روان  و  فرهنگی  و  اقتصاد ی 
آتش  عشایری  جامعه  د ر  است  ممکن  اهمیت  بی  شوخی 
د یرباز  از  بختیاری  ایالت  افروزد .  بر  را  خونین  نبرد   یک 
شاهد  منازعات متعد د  د رون ایلی و برون ایلی بود ه که گاه 

به نابود ی گروهی از آنان منجر گرد ید ه است. 
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4-5-1- عوامل فرهنگی 
معموالً ایلی د ر مقابل ایلی د یگر قد  علم می کرد  و پس 
از زد  و خورهای مسلحانه، ایل مغلوب غارت می شد ، ولی 
اگر جنبه سیاسی د اشت، فقط به تصرف موضوع جنگی و 

زمین های کشاورزی طایفه ی مورد  نظر اکتفا می کرد ند . 
گود رزی)1374( نقل می کند  د ر فرهنگ قبیله ای وجود  
تمایزاقوام حتی نسب خانواد گی می تواند  زمینه ی  تشابه و 
نزاع قرار گیرد ، عشیره د ر طول د ه ها پشت از پد ران شکل 
اولیّه ی  و  ضروری  علوم  از  شناسی  نسب  و  است  گرفته 
هر فرد  عشایری است. به گفته ی بختیاری)1382( روحیّه ی 
عالقه ی  قومی،  تعصبات  از  ناشی  بعضًا  و  جویی  جنگ 
تیراند ازی،  د ر  مهارت  تیراند ازی،  و  تفنگ  به  شد ید ی 
افراد   به  قوم  بزرگان  و  محلی  سفید ان  ریش  د اد ن  اهمیت 
براساس قد رت تفنگ چینی و قطار بستن، شکار پرند گان و 
حیوانات، با ارزش بود ن شرکت د ر نبرد های قومی و ستیزه، 
ننگ پذیرش خواسته ای غیر از خواسته ی خویش، زمینه ها و 

عوامل ایجاد  اختالف د ر بین عشایر هستند . 
ایذه  شهرستان  بختیاری  عشایر  میان  د ر  ناموس  هتک 
گناهی نابخشود نی است و وقوع چنین امری، موجب د رگیری 
به عمل  اعضای جامعه نسبت  و ستیزه های شد ید  می شود . 
تلقی  نشد نی  پاک  ننگ  این  و  می د هد   نشان  زنا حساسیّت 
می شود  مگر آن که از طریق خون جبران شود . عشایر نسبت 
به طایفه ی خود  بسیار متعّصب، و از شایعه پرد ازان غیرمحلی 
سخت متنفرند ، تا آنجا که بیم قتل نیز می رود . اگر فرد ی به 
طایفه شان توهین کرد ، و یا عنوانی غیر واقعی نسبت د اد ، 
تعّصبات  را خواهیم کشت.  او  بیاید   به محل  اگر  می گویند  
سنتی میان شاخه های مختلف ایلی به وفور مشاهد ه می شود ، 
مثاًل اگر د ر شاخه ای از طایفه یا ایل اد اره ای تأسیس شود ، 
شاخه های د یگر ایلی هم چنین انتظاری د ارند  و اگر د ر این امر 
موفق نشوند ، کینه و کد ورت به د ل می گیرند تا د ر زمان معین 
از خود  بروز د هند . د شمنی د یرینه میان د و طایفه یا د و تَش 
یا د و ایل همیشه این خطر را د ارد  که د ر هر لحظه از سوی 

طایفه ا ی حمله آغاز خواهد  شد  )ارجمند ی و نوروزی، 9:1389(.

4-5-2- عوامل اقتصاد ی و جغرافیایی
می شود ،  د رگیری  و  اختالف  ساز  زمینه  بیکاری  گاهی 
بیکاری ناشی از افزایش جمعیت نسبت به قلمرو و اراضی 
است به نحوی که زمین قاد ر به ایجاد  اشتغال برای همه و 
تغذیه آن ها نیست. عد ه ای از عشایر به د الیلی چون ند اشتن 
زمین کشاورزی و یا فروش اراضی و منزل به د لیل ایجاد  
پروژه سد سازی و صنعتی و ... مجبور به کوچ اجباری شد ه و 
د ر منطقه ای د یگر سکنی گزید ه اند  که همین امر برای بومیان 
نوعی نفرت و کینه را موجب شد ه است. گود رزی )1374( 
عوامل  از  نیز  طایفه  هر  سرزمینی  که حوزه ی  است  معتقد  
مهم د ر ایجاد  وحد ت و بالطبع جد ایی و رقابت با سایرین 
ارکان  از  یکی  می توان  که  چنان  می شود ،  د یگر  مناطق  د ر 
نََسب خانواد گی  کنار  اشتراک سرزمین د ر  را  قبیله  تعریف 
د انست. راه های مالرو نیز د ر هنگام کوچ احشام و حیوانات، 
استفاد ه ی کوتاه مد ت از منزل گاه های مسیر راه و چشمه های 
آب، محل برخورد  و ایجاد  نزاع و جنگ های قبیله ای است. 
این عد م هماهنگی مکانی باعث می شود  همه ی طوایف پشت 
اد امه  منازل خاّص خود   د ر  منظم  و  مد اوم  به کوچ  که  سر 
می د هند  سرد رگم شوند  و این عدم رعایت محل خود  به خود  
به همه سرایت می کند  و طبیعی است زمینه ای باشد  جهت 
تقسیم  سر  بر  اختالف  عّلت،  گاهی  خصمانه.  برخورد های 
است. هم چنین  طایفه ها  تعیین حد ود  علف چرانی  و  آب 
کشاورزی  اراضی  که  است  شکلی  به  زمین ها  بند ی  حد ود  
آن ها مخلوط می شود  و بسیار اتفاق افتاد ه می افتد  که د و د سته 
طایفه ها و اوالد ها هم جوار همد یگر زمین کشاورزی داشته 

مرتّب با یک د یگر د رگیری د اشته باشند  )همان، 10(.

4-5-3- عوامل روان شناختی
پرخاش،  و  خویی  تند   روحیّه ی  بعضًا  عشایر  میان  د ر 
است،  غالب  اند یشی  د ور  و  جویی  مسالمت  روحیّه ی  بر 
به گونه ای که حتّی ممکن است برخورد  د و چوپان بر سر 
چینی  تفنگ  و  سنگربند ی  به  را  طایفه  د و  د ام،  رأس  یک 
د ه ها  و  عوامل  این   .)10:1389 نوروزی،  و  بکشاند )ارجمند ی 
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خانمان  جنگی  آورند ه ی  وجود   به  می توانند   د یگر  عوامل 
سوز شوند  که فرد  یا افراد ی نیز قربانی آن ها خواهند  بود . 
اتفاق  روستایی  مناطق  د ر  بیشتر  اگرچه  شد ه  گفته  عوامل 
می افتد  ولی از آن جایی که د ر محالت شهر ممکن است 
و  د رگیری  این  که  باشند   مختلف  طایفه های  از  همسایه ها 
باعث  و  می افتد   راه  خیابان های شهر  و  کوچه  به  هم  نزاع 

حس ناامنی فضای شهر می شود . 

5-یافته های پژوهش
5-1-آمار توصیفی

5-1-1- مشخصات فرد ی افراد  پاسخ گو
پاسخ گویان،  از مجموع کل  پژوهش  یافته های  براساس 
52/6 د رصد  را خانم ها و 45/1 د رصد  را آقایان تشکیل می د هند  

که 36/5 د رصد  آن ها مجرد  و 50/9 د رصد  متأهل بود ه اند . 
از نظر سن بیشترین سن مربوط به گروه سنی 15-25 
سال و کم ترین 55 سال به باال 2/9 د رصد  می باشد . از نظر 
مد رک  د ارای  د رصد    0/38 و  سواد   بی  د رصد    1/7 سواد  
کارشناسی، از نظر د رآمد  2/6 د رصد  بد ون د رآمد  و 26/7 
و  تومان  تا 1300هزار  بین 900هزار  د رآمد ی  آن ها  د رصد  
بی  که  نکرد ه اند   اعالم  را  خود   د رآمد   آن ها  د رصد    26/4
اعتماد ی جامعه را نشان می د هد . هم چنین از نظر محل تولد  

37/1 د رصد  روستا و 62/6 د رصد  شهر می باشد .

5-1-2- حس ناامنی محیط طایفه ای شهر ایذه
جد ول  د ر  که  پرسشنامه  از  شد ه  استخراج  نتایج  طبق 
شماره)3( نشان د اد ه می شود  55/2 د رصد  از شهروند ان شهر 
ایذه بیان کرد ه اند  محیط طایفۀ شهر باعث حس ناامنی آن ها 
آنان حس  د ر  شهر  طایفۀ  محیط  د رصد ،   7/8 تنها  می شود  
به طایفۀ  ایجاد  نمی کند  و 40/5 د رصد  آن ها نسبت  ناامنی 
د الیل  از  یکی  بنابراین  باالی می باشند   د ارای تعصب  خود  
د رگیری د ر بین شهروند ان شهر ایذه همین تعصب د اشتن 
نسبت به طایفه ی خود  می باشد  که باعث ایجاد  حس ناامنی 
د ر فضای این شهر می شود . 46/0 د رصد  از پاسخ د هند گان 
طایفه ها  د یگر  با  طایفۀ خود شان  د ر  قتل  و  د رگیری  میزان 
به  را  محل سکونت خود   تاکنون  د رصد    42/2 و  پایین  را 
علت د رگیری های طایفه ای ترک نکرد ه، فقط 21/5 د رصد  
محل سکونت خود  را ترک کرد ه اند . 19/3 د رصد  از افراد  
جامعه آماری بیان کرد ه اند  که به علت د رگیری های طایفه ای 
شخصی از نزد یکان یا اطرافیان خود  را از د ست د اد ه اند  و 
33/0 درصد د ر زمان د رگیری بین طایفه ها بد ون ترس د ر 
فضای شهر رفت و آمد  می کنند  و 19/0 د رصد  اصاًل رفت 
و آمد  نمی کنند ، 32/5 درصد د ر این زمان از بیان کرد ن نام 
خانواد گی خود  به علت ترس از د یگر طایفه ها اجتناب می کنند  
که این حس ناامنی آن ها را نشان می د هد . 43/4 د رصد  از 
شهروند ان شهر ایذه به علت د رگیری های طایفه ای احساس 

جدول 2 - تعد اد  و د رصد  مشخصات فرد ی پاسخ گویان
د رصد  تعد اد  محل 

تولد 
د رصد  تعد اد  د رآمد  د رصد  تعد اد  تحصیالت د رصد  تعد اد  سن د رصد  تعد اد  جنسیت

37/4 130 روستا 17/2 60 زیر500هزار 1/7 6 بی سواد  5/2 18 15 52/6 183 زن

62/4 217 شهر 8/3 29 500-800 19/3 67 زیرد یپلم 36/2 126 16-25 45/1 157 مرد 

26/7 93 900-1300 14/9 52 د یپلم 29/3 102 26-35

11/8 41 1400-1600 18/7 65 کارد انی 21/0 73 36-45

6/9 24 1600بیش تر 38/8 135 کارشناسی 4/9 17 46-55

6/0 21 کارشناسی 
ارشد  و 

باالتر

2/9 10 552/6بیش تر 9 بد ون د رآمد 

26/4 25 بد ون پاسخ

تهیه کنند ه: نگارند گان، 1393
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ناامنی و 53/6 د رصد  از آن ها بیان کرد ه اند  که طایفه گرایی بر 
ناامن بود ن شهر ایذه تأثیرگذار می باشد  و 50 د رصد  زمانی 
انتخاب  شهر  مسئولیت های  برای  د یگر  طایفه های  از  که 
می شوند  احساس ناامنی می کنند  شاید  علت آن این است که 
فرد ی از یک طایفه برای »شورای شهر یا نمایند ه مجلس« 
انتخاب می شود  فقط برای طایفۀ خود  کار انجام می د هد  و 
د یگر  باشد   د اشته  امکان  که  جایی  تا  و  بازی  پارتی  باعث 
طایفه ها را از آن کار برکنار و طایفۀ خود  را جایگزین آن 
می کند . به همین د لیل نزد یک به 50 د رصد  از شهروند ان د ر 
طایفۀ  از  شهری  مسئولیت های  برای  می خواهند   که  زمانی 
ایجاد   آن ها  د ر  روانی  ناامنی  حس  کنند   انتخاب  خود شان 

می شود . 
د ر چنین زمانی فضای شهر ناامن و مرد م فقط د ر زمانی 
که کار خیلی ضروری د اشتند  د ر فضای شهر رفت و آمد  
می کرد ند  د ر آن صورت هم تا جایی که امکان پذیر بود  از 
بیان کرد ن نام خانواد گی خود  د وری می کرد .                                        
امنیت  شاخص های  مهم ترین  پارسونز،  نظریه  براساس 
می باشند   همیاری  و  همکاری  و  اعتماد   اطمینان،  اجتماعی، 

وجود   شاخص ها  این  جامعه  د ر  که  زمانی  )ترنر،81:1373(. 

که  شد ه ای  جمعی  یا  یافته  نظام  جامعه ی  باشند   د اشته 
پارسونز از آن یاد  می کند  به وجود  می آید . د ر شهر ایذه به 
علت د رگیری های که هر ساله د ر شهر یا روستاهای اطراف 
کشاورزی  زمین های  یا  آب  منابع  سر  بر  طایفه ها  بین  آن 
به  هم  را  فراوانی  مالی  و  جانی  و خسارات  می افتد   اتفاق 

د نبال د ارد . 
نه تنها افراد  جامعه مورد  مطالعه اطمینان و اعتماد  خود  
باعث  بلکه  می د هند   د ست  از  طایفه ها  د یگر  به  نسبت  را 
می شود  تا این طایفه ها برای بد ست آورد ن نیازهای خود  د ر 
زند گی بد ون همکاری و همیاری د یگر طایفه ها تالش کند . 
چیزی که حتی د ر زمان انتخاب نمایند ه مجلس یا شورای 
یافته ای  نظام  جامعه ی  بنابراین  می باشیم.  آن  شاهد   شهر 
منافع  برای  آن  افراد   همۀ  و  می کند   یاد   آن  از  پارسونز  که 
مصد اق  ایذه  شهر  د ر  د ارند   همکاری  هم  با  خود   مشترک 
ند ارد . بیش تر خصوصیات یک چنین جامعه ای د ر بین هر 
طایفه وجود  د ارد  که مقد مات د رگیری با د یگر طایفه ها را 

فراهم می کنند .

جد ول3 - د رصد  حس ناامنی محیط طایفه ای شهر ایذه
بد ون پاسخ اصاًل پایین متوسط باال حس محیط طایفه ای شهر ایذه

- 7/8 22/7 14/4 55/2 میزان محیط طایفه ای شهر د ر حس ناامنی

- 10/1 21/6 27/9 40/5 تعصب نسبت به طایفۀ خود 

0/3 23/6 46/0 12/1 18/1 میزان د رگیری و قتل د ر طایفۀ شما با د یگر طایفه ها

0/3 42/8 28/9 9/5 21/5 ترک محل سکونت خود  به علت د رگیری های طایفۀ

1/7 42/2 26/2 10/6 19/3 از د ست د اد ن شخصی از نزد یکان یا اطرافیان خود  به علت د رگیری های طایفۀ

2/0 19/0 29/3 16/7 33/0 رفت و آمد  شما د ر فضای شهری بد ون ترس و نگرانی د ر زمان د رگیری بین طایفه ها

1/1 23/3 27/3 15/8 32/5 بیان نکرد ن نام خانواد گی خود  د ر زمان د رگیری های طایفۀ

0/9 31/6 23/5 15/5 28/4 میزان تمایل به انتقام گرفتن از طایفۀ قاتل د ر صورت کشته شد ن یک یا چند  تن از افراد  
طایفۀ خود 

0/3 14/4 23/5 16/4 43/4 احساس ناامنی به علت د رگیری های طایفۀ

1/4 8/9 15/0 16/1 53/6 تأثیر طایفه گرایی بر ناامن بود ن شهر

1/4 8/9 15/0 16/1 50/0 میزان احساس ناامنی د ر انتخاب طایفه های د یگر د ر مسئولیت های شهری

0/6 19/0 29/3 26/7 32/5 میزان حس ناامنی روانی شما د ر انتخاب از طایفه شما د ر مسئولیت های شهری

تهیه کنند ه: نگارند گان،1393
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5-2-آمار استنباطی
5-2-1- تأثیر طایفه گرایی بر حس ناامنی اجتماعی 

شهروند ان
اجتماعی  ناامنی  حس  بین  می رسد   نظر  به  اول:  فرضیه 
معناد اری  رابطه  گرایی  طایفه  تأثیر  با  ایذه  شهر  شهروند ان 
بین حس  نتایج جد ول شماره)4(  به  توجه  با  د ارد .  وجود  
طایفه گرایی  تأثیر  با  ایذه  شهر  شهروند ان  اجتماعی  ناامنی 
رابطه مستقیم معناد اری وجود  د ارد  چون ضریب همبستگی 
پیرسون کوچک تر از 0/05 می باشد  یعنی 0/000 با ضریب 
عبارت  به  است.  آن ها  بین  رابطه  د هند ۀ  نشان  که   0/383
شود   کم تر  ایذه  شهر  د ر  گرایی  طایفه  تأثیر  چه  هر  د یگر، 
ناامنی شهروند ان کم تر می شود .  اند ازۀ هم حس  به همان 
اجرا  و  طراحی  را  برنامه هایی  باید   شهر  مسئولین  بنابراین 
از  تا  د هد   کاهش  را  شهر  د ر  طایفه گرایی  تأثیرات  تا  کنند  
احمد ی  ناامنی شهروند ان هم کم تر شود .  این طریق حس 
و الوند  هم د ر پژوهش خود  به این نتیجه رسید ند  که بین 
و  معناد ار  رابطه  اجتماعی  ناآرامی های  با  قومی  گرایی  هم 
مستقیمی وجود  د ارد . همان طور که د ر نظریه هانارز هم به 
آن اشاره شد ه است؛ د ر ارتباط با قوم گرایی و ارتکاب جرم 
د ر زند گی شهری، گاه تعلق قومی زمینه ساز جرم د ر جامعه 
گروه های  بین  که  وحد تی  )ربالی،35:1381(.  می شود   شهری 
اجتماعی  پد ید ه های  می شود   باعث  می شود   ایجاد   قوم  هم 
اجتماعی  پد ید ه های  این  نهایت  د ر  و  کند   ظهور  جد ید ی 
ناامنی شهروند ان می شوند . ویژگی هایی که  باعث احساس 
هانارز بیان کرد ه د ر بین طایفه های شهر ایذه تطابق د ارد  و 

همان طور که شهروند ان شهر ایذه د ر پاسخ های خود  اظهار 
کرد ند  یکی از د الیل احساس ناامنی اجتماعی آنان تعلق و 
تعصبات بین چهار طایفۀ این شهر می باشد .                                                       
ناامنی  حس  بین  شماره)5(  جد ول  نتایج  به  توجه  با 
و  مستقیم  رابطه  طایفۀ خود   به  نسبت  تعصب  با  اجتماعی 
معناد اری وجود  د ارد  زیرا سطح معناد اری کوچک تر از0/05 
همبستگی  ضریب  با  می باشد  یعنی سطح معناد اری 0/000 
اسپیرمن  0/219 می باشد  به عبارتی د یگر، هر چه تعصبات 
شهروند ان نسبت به طایفۀ خود  بیش تر باشد  احساس ناامنی 
اجتماعی بیش تر می شود  و بر عکس. همان طور که اسپیچ 
همبستگی  احساس  رسید   نتیجه  این  به  تحقیقات خود   د ر 
خشونت  پد ید ه  د ر  که  می باشد   عاملی   6 از  یکی  تعلق  و 
و ستیزه جویی تأثیرگذار می باشند . پورافکاری د ر پژوهش 
خود  به نتیجه مشابه د ست یافت. د رگیری د ر بین طایفه های 
شهر ایذه باعث احساس ناامنی اجتماعی شهروند ان می شود  
بنابراین نظریه هانارز د ر جامعه مورد  مطالعه مصد اق د ارد .                                                                                

بر  طایفه گرایی  تأثیر  با  تحصیالت  رابطه   -2-2-5
ناامن بود ن شهر

طایفه  تأثیر  با  تحصیالت  بین  می رسد   نظر  به  د وم:  فرضیه 
گرایی بر ناامن بود ن شهر رابطه معناد اری وجود  د ارد . 

د اد ه  نشان  نتایجی که د ر جد ول شماره)6(  به  با توجه 
می شود  مشخص شد  بین تحصیالت با طایفه گرایی رابطه 
معناد اری  سطح  زیرا  د ارد   وجود   معناد اری  و  معکوس 
اسپیرمن )0/004( با ضریب همبستگی0/153- کوچک تر 

جد ول 4 - رابطه بین حس ناامنی اجتماعی شهروند ان شهر ایذه با تأثیر طایفه گرایی
تأیید  یا رد  فرضیه تعد اد  جامعه آماری سطح معناد اری ضریب همبستگی پیرسون رابطه حس ناامنی و طایفه گرایی

تأیید  348 0/000 0/383

تهیه کنند ه: نگارند گان، 1393
جد ول 5 - رابطه بین حس ناامنی اجتماعی با تعصب نسبت به طایفۀ خود  با آزمون اسپیرمن

تأیید  یا رد  فرضیه تعد اد  جامعه آماری سطح معناد اری ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین حس ناامنی  با تعصب 
تأیید نسبت به طایفۀ خود  348 0/000 0/219

تهیه کنند ه: نگارند گان، 1393
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از 0/05 می باشد . به عبارت د یگر، هر چه سطح تحصیالت 
ناامنی  حس  بر  گرایی  طایفه  تأثیر  برود   باالتر  شهروند ان 
شهروند ان کم تر می شود  یعنی با باال رفتن تحصیالت افراد  
تر  کم  خود   طایفۀ  به  نسبت  تعصب  و  گرایی  طایفه  تأثیر 
می شود  و این باعث می شود  که حس محیط طایفه گرایی بر 
شهر و د ر زمان انتخابات نمایند گان و شورای شهر کم تر 
شود  و به د نبال این جریان حس ناامنی شهروند ان هم کم 
تر می شود . طبق این فرضیه باید  امکانات آموزشی مناسب 
د ر شهر ایذه باال برود  تا شهروند ان به راحتی به تحصیالت 
خود  اد امه د هند  تا از این طریق تأثیر طایفه گرایی د ر شهر و 
د رگیری بین آن ها کم تر شود  و محیط و فضای با آرامش و 
بد ون ترس و نگرانی برای شهروند ان فراهم شود . رضائی و 
بحرینی هم د ر پژوهش خود  به چنین نتیجه ای رسید ه بود ند  
و  نزاع های جمعی  با  معکوس  رابطه  د ارای  که تحصیالت 
د رگیری های قومی و قبیله ای می باشند . طبق نظر پارسونز، 
زور، قد رت و د رگیری د ر جامعه ضامن امنیت اجتماعی که 
کارآمد  باشد  نخواهد  بود  و مهم ترین بعد  امنیت اجتماعی، 
احساس امنیت فرهنگی می باشد  که خرد ه نظام های اجتماعی 
نظریه  این  طبق  بنابراین  د ارند )ترنر،81:1373(.  احتیاج  آن  به 
تحصیالت هم که زیر گروه فرهنگ قرار می گیرد  د ر جامعه 
مورد  مطالعه با احساس امنیت اجتماعی رابطه معناد اری د ارد  

که این نظریه را د ر شهر ایذه تأیید  می کند .
                                             

6-نتیجه گیری
مطالعه امنیت، برقراری امنیت، عوامل مؤثر بر امنیت و 
... از جمله مفاهیم مرتبط با کشور و از جمله الزامات آن 
به  امنیت  هستند  زیرا هیچ کشوری نمی تواند  بد ون د اشتن 
حیات خود  اد امه د هد  و رفاه و توسعه را برای شهروند ان 
عنوان  به  شهری  فضاهای  میان  این  د ر  نماید .  تأمین  خود  

بستر و فعالیت شهروند ان، باید  بتوانند  با توجه به شباهت ها 
گروه های  و  مختلف  طایفه های  افراد ،  میان  تفاوت های  و 
سنی و اجتماعی؛ محیطی امن، سالم و پاید ار و جذاب را 
البته مفاهیم مرتبط با امنیت از  برای همه افراد  فراهم کند . 
قدیم با شهر همراه بود ه است به نحوی که ایجاد  امنیت د ر 
فضای شهری با اماکن سیاسی مهم، همراه بود ه است. چنان 
که د ر یک شهر بند ری، شهری با ساختار ایلی و طایفه ای 
می شود .  تعریف  آن  خاص  ویژگی های  به  توجه  با  امنیت 
پس  نتیجه  می گیریم پد ید ه »نزاع« که از گذشته های د ور 
از جامعه  فرایند  گذر  د ر  د اشته و  ایذه رواج  د ر شهرستان 
نه  اجتماعی  نوسازی  بهتر  عبارت  به  یا  مد رنیسم  به  سنتی 
تنها از بین نرفته بلکه د ر مقاطعی افزایش نیز د اشته است. 
سالح های گرمی که د ر قبایل و طوایف رواج بسیار د اشته 
عالوه بر استفاد ه از آن د ر د رگیری ها و نزاع های جمعی د ر 
مجالس شاد ی و عروسی ها، حتی د ر مراسم ها و خاکسپاری 
د ارد   و  د اشته  فراوانی  رواج  نیز  قبیله  و  طایفه  بزرگ  افراد  
که این خود  یکی از مهمترین د الیل تلفات جانی د ر نزاع ها 
زمینه  این  د ر  قانونی  وپیگیری های  برخورد ها  با  می باشد . 
می توان یکی از عوامل ابزار کشت و کشتار را د ر بین افراد  
مجروحیت  آمار  از  حد اقل  و  د اد ه  کاهش  نزاع  د ر  د رگیر 
که  معضالتی  از  یکی  کاست.  سالح ها  وسیله  وکشتاربه 
متأسفانه روز به روز رایج تر هم می شود  همراه د اشتن چاقو 
هیچ  بد ون  سریعًا  د رگیری  کوچکترین  شروع  با  که  است 
گونه ترس و احساس خطری که شاید  عواقب سوئی د اشته 
باشد  از آن استفاد ه می کنند  واین به نوبه خود  باعث شد ت 
گرفتن د رگیری ها شد ه و حتی کود کان ما ازهمان کوچکی 
با چنین ابزار ناخوشایند ی آشناشد ه ومی تواند  د رنوجوانی و 
جوانی هم یکی از وسایل د فاعی آنها شود .نتایج این پژوهش 
باعث  را  شهر  طایفه ای  محیط  د رصد    55/2 می د هد   نشان 

جد ول 6 - رابطه بین تحصیالت با تأثیر طایفه گرایی بر ناامن بود ن شهر ایذه
تأیید  یا رد  فرضیه تعد اد  جامعه آماری سطح معناد اری ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین تحصیالت با تأثیر طایفه 

تأیید گرایی بر ناامن بود ن شهر  346 0/000 -0/153

تهیه کنند ه: نگارند گان،1393
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احساس ناامنی خود  می د انستند  و بیش از 40 د رصد  آن ها 
تعصب باالیی نسبت به طایفۀ خود  د اشتند . طبق این نتایج 
شاید  یکی از د الیلی که هر ساله بین چهار طایفه شهر ایذه 
د رگیری و کشتار رخ می د هد  و خسارات مالی و جانی زیاد ی 
را د ر پی د ارد  همین تعصب بیش از حد  به طایفۀ خود  باشد.  
همان طور که هانارز در نظریه پرد ازی تنش های قومی بیان 
تعلق  خاطر  به  گاه  شهری  زند گی  د ر  ارتکاب جرم  کرد ه؛ 
ناامن  بر  تأثیر طایفه گرایی را  قومی می باشند . 53/6 د رصد  
بود ن شهر مؤثر می د انستند . از د یگر نتایج این پژوهش این 
است بین حس ناامنی شهروند ان با تأثیر طایفه گرایی رابطه 
نظریه  نتایج  این  طبق  د ارد که  وجود   معناد اری  و  مستقیم 
ناامنی  بین حس  پید ا می کند .  ایذه مصد اق  د ر شهر  هانارز 
شهروند ان با تحصیالت رابطه معکوس و معناد اری وجود  
شهروند ان  ناامنی  حس  تحصیالت  افزایش  با  یعنی  د ارد . 
باالتر  افراد   تحصیالت  چه  هر  عبارتی  به  می یابد .  کاهش 
باشد  د ر فضاهای شهری بد ون ترس و نگرانی رفت و آمد  
با  انتظامی  نیروی  از جمله  بنابراین مسئولین شهر  می کنند . 
سختگیری و همچنین برخورد  شد ید  با کسانی که از وسایلی 
عمومی  معابر  د ر  د یگر سالح های سرد   و  تبر  چاقو،  مانند  
استفاد ه می کنند  می توانند  ازشد ت نزاع ها بکاهند . د ر نهایت 
باید  محیطی فراهم شود  تا شهروند ان با آسایش و آرامش و 
بد ون هیچ ترس و نگرانی د ر آن رفت و آمد  کنند  کارهای 
روزمره خود  را انجام د هند.  این حق طبیعی آن ها است و 
وجود   به  را  شرایطی  می باشد   شهر  مسئولین  وظایف  اجز 
بیاورند  تا هرگونه عامل که باعث ایجاد  ترس و وحشت د ر 
شهروند ان می شوند  از قوم گرایی و تعصبات طایفه ای گرفته 

تا موارد  د یگر را با برنامه ریزی های هد فمند  از بین ببرند .

7-پیشنهاد ها
7-1- جغرافیای سیاسی)کلی(

1-شهرها بخشی از فضای هر کشور را تشکیل می د هند  که 
به ویژه د ر قرن جد ید  ابعاد  گسترد ه ای از نظر حجم فیزیکی و 
تنوع مسائل اجتماعی و اقتصاد ی پید ا کرد ه اند  و این تحوالت 

بحث مد یریت و تأمین امنیت شهرها را بسیار مشکل نمود ه 
است. باید  توجه د اشت شهر، بخشی از یک کشور و جزیره ای 
اد اره کنند ه شهر  بنابراین مد یران و مسئوالن  د رون آن است. 
باید  روش های جد ید  مد یریتی همگانی)مشارکتی( را جهت 
ارتقای کارایی، تأمین تسهیالت ضروری و شکل د هی به فضا 

و سازمان فضایی شهر اعمال کرد ه و بپذیرند .
2- وظایف کنونی مد یریت شهری، تنها محد ود  به موارد ی از 
قبیل برنامه ریزی، خد مات رسانی، مد یریت فرهنگ محلی، انجام 
پروژه های عمرانی و غیره نمی شود.  تنوع و اختالف د ر نظام های 
اجتماعی و سیاسی گوناگون را جهت فعالیت های شهری و 

ترسیم چشم اند از شهر برای توسعه پاید ار شهر د ر نظر بگیرند .
اجزای  شهروند ان،  می کند   بیان  شورت  که  طور  همان   -3
هستند   شهری  اجتماعی  جنبش های  د هند ه ی  تشکیل 
ایفا  را  متعد د ی  نقش های  شهر،  سیاسی  عرصه  د ر  و 
اد اره  و  مد یریت  چگونگی  بنابراین  می کنند )مویر،240:1379( 
و  شهر  فضای  د ر  موجود   حاکمیتی  نهاد   شهری،  فضاهای 
و  قبیله ای  قومی،  تعصبات  می تواند   آن  با  مرتبط  مسائل 
شد ن  ناامن  و  ناهنجاری  باعث  که  را  شهروند ان  طایفه ای 

فضاهای شهر می شوند  تا حد ود ی کاهش دهد.
4- مطالعه و پراکند گی و توزیع جغرافیایی قومیت ها، اقلیت ها 
و طایفه ها و چگونگی تعامل آن ها با حکومت مرکزی و ... 
یکی از بحث هایی است که د ر جغرافیای سیاسی از جایگاه 
و اهمیت باالیی برخورد ار است. امروزه تنوع و ناهمگونی 
اجتماعی و  لحاظ خاستگاه  به  میان ساکنان شهری چه  د ر 
چه به لحاظ منزلت اجتماعی و فرهنگی یکی از مهم ترین 
عوامل بروز آسیب های اجتماعی و ناامنی شهر است. منظور 
منطقه شهری است که د ر آن افراد  با خاستگاه قومی و نژاد ی 
خاص و مشترک و یا کسانی که با فرهنگ یا مذهبی خاص، 

به صورت گروهی زند گی می کنند . 

7-2- د ر رابطه با فرضیه های پژوهش
چنین  هم  و  پژوهش  این  اول  فرضیه  نتایج  1-براساس 
بین  که  است  شد ه  مشخص  الوند   و  احمد ی  پژوهش 
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رابطه  اجتماعی  ناآرامی های  با  طایفه گرایی  و  قوم گرایی 
معناد ار و مستقیمی وجود  د ارد . مسئولین اد اره کنند ه شهر از 
جمله فرماند اری، شهرد اری و د یگر نهاد ها باید  تالش کنند  
نزاع های  تعصبات طایفه ای و  برگزاری همایش هایی که  با 
د سته جمعی را کم می کند  و تهیه بروشور و جزوه از چنین 
همایش ها و ارسال آن به سایر اد اره ها ونهاد ها جهت ترویج 
اقد ام  مذکور  د ستگاه های  با  مرتبط  قشرهای  و  مرد م  بین 

مؤثری د ر این زمینه ا نجام دهند.
2-د ر نظریه پارسونز بیان شد ه که مهم ترین بعد  امنیت اجتماعی 
احساس امنیت فرهنگی است که خرد ه نظام اجتماعی به آن 
احتیاج د ارند.  طبق این نظریه و فرضیه د وم بین تحصیالت با 
حس ناامنی اجتماعی رابطه معناد ار و معکوسی وجود  د ارد . 
لذا مسئولین شهر و اد اره آموزش و پروش شهر ایذه و د یگر 
ارگان ها و سازمان ها می بایست امکانات و وسایل مورد  نیاز و 
ضروری را برای شهروند ان فراهم کنند  تا افراد  به راحتی و با 
آرامش به تحصیالت خود  اد امه د هند  چرا که د ر مرحله بعد ی 
احساس ناامنی شهروند ان کاهش پید ا می کنند .                                                                
رتبه های  تفاوت  کرد ه   بیان  هانارز  که  طور  همان   -3
اجتماعی د ر واقع پاد اشی است که ساخت اجتماعی قد رت 
هنجارهای جامعه  می د هد .  ناهنجار  و  بهنجار  رفتارهای  به 
و  می آورد   وجود   به  را  آن ها  حاکم  که  هستند   هنجارهایی 
فرد ی که د ر جامعه از مطلوب ترین جایگاه برخود ار باشد  
بیش ترین سازگاری را از خود  نشان می د هد . پس طبق این 
نظریه و فرضیه سوم مسئولین و تمام سازمان ها و نهاد هایی 
که د ر شهر ایذه شهر را اد اره و به شهروند ان خد مات رسانی 
می کنند  باید  تعصبات طایفه ای را کنار بگذارند  و شهروند ان 
با یک نگاه یکسان د ید ه شوند.  از طایفه گرایی و پارتی بازی 
د وری شود  تا حس طایفه گرایی د ر شهروند ان هم کم رنگ 
تا  گردد  فراهم  آسود ه  و  آرام  فضای  آن  د نبال  به  و  شود  
احساس ناامنی اجتماعی د ر شهروند ان شهر ایذه کاهش پید ا 

کند .                                                         
به وفور سالح های غیر مجاز د ر  با توجه  4- خلع سالح: 
د ست مرد م و عد م استفاد ه صحیح از این سالح ها که گاهی 

خسارات زیان باری را به د نبال د اشته است، لذا با شناسایی 
عوامل توزیع سالح های غیر مجاز و جمع آوری این سالح ها 
می توان از بروز حواد ث ناگوار جلوگیری کرد  و هم چنین 
از  نگهد اری  مجاز و چگونگی  د ارای سالح  افراد   آموزش 
سالح های مجاز توسط نیروی انتظامی ضروری به نظر می 
رسد .                                                              

5- مشارکت مرد می د ر تأمین و حفظ امنیت د ر زمینه پیش 
گیری از نزاع.

تأمین  مناطق و  این  تقویت شوراهای حل اختالف د ر   -6
تجهیزات کمی و کیفی.

گذراند ن  نحوه ی  برای  منطقی  و  علمی  برنامه ریزی   -7
اوقات فراغت و تفریح مرد م به خصوص جوانان شهر برای 

کاهش نزاع های جمعی و د رگیری های قومی و طایفه ای. 
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