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چکیده
زمینه و هدف :برقراهی نظم م امنقت ده مناطق مختلف ایران ده طول حاهیخ به داقل نوع خاص اقلقم م
شرای جغرافقای مستتد جایگا میژ ای برای بزهگان م هیشسفقدان داشته است م جنوب استان کرمان نقز
از این امر مستثنی نقست .هدف از این پژمهش برهسی جایگا بزهگمان م هیمشسمفقدان ده حواقمد امنقمت
جنوب استان کرمان ده قبل م بتد از انیالب است.
روش شناسی :همشبه کاه هفته ده این حقیقق از اقاظ ماهقت کاهبردی ،م به اقماظ همش حوصمقفی-
حقلقل است .گردآمهی داد ها؛ اسنادی م بر پایه مصاحبه انجام گردید م از همشکقفی برای حقلقل داد هما
استفاد شد است .جامته ناونه شامل  21نفر از افراد آگا مقلی ،د نفر از سران طوایف 21،نفر از کاهکنان
انتظامی جقرفت ،بم ،کهنوج ،قلتهگنج م عنبرآباد م قضاو منلیه است.
نتایج :نتایج حاصل از حقیقق نشان میدهد با حوجه به کارنگ شدن جایگا بزهگان م هیش سفقدان ده
جنوب استان کرمان م جایگزین کردن نظام شوهاها به جای جایگا بزهگان م هیشسفقدان میحوان بمه ایمن
نتقجه دست یافت که نظام شوهاها ده هاه مناطق نتوانسته به صموهو کاممل جوابگمو باشمد م احتقماج بمه
یکسری داهد به طوهی که مشرمعقت بزهگان م هیش سفقدان نسبت به قبل از انیالب کمهنگحر م ده کنماه
آن نقز نظام شوهاها ده مناطق همستای م قومی م قبقلهای نتوانست آن گونه کمه شایسمته اسمت مشمرمعقت
الزم کسب ناایند م ده این خالء بیمشرمعقتی بقن هیشسفقدان م نظام شوهاها ده جنموب اسمتان کرممان
برخی گرمهای م شخصقتهای جدید حوانستهاند جایگا میژ ای کسب ناایند.
کلید واژه :هویت ،قوم ،طایفه و فامیل ،ریشسفید ،جنوب استان کرمان ،پاتریمونیالیسم.

 -1دکتری اندیشه سیاسی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی (گروه مطالعات راهبردی)،
(نویسنده مسئول) vahidazodi@yahoo.com -81111713110 -
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایرانaboozarpaidar@gmail.com -10000411191 .
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مقدمه
با حوجه به اینکه آهنگ نوسازی م دگرگونی از جامته سنتی ساد به جامتمه پقیقمد ده
هاهی کشوهها م حتی ده مناطق مختلف یک کشوه یکسان نقست .این دگرگونیها ده سه
بخش اقتصادی ،اجتااعی م فرهنگی م همانی ناوداه میشوند (مثوقی ،نقمک خلمق:9386 ،
 .)299ده جوامع صنتتی پقشرفته م هم ده جوامع ده حمال حوسمته ،مناسمباو اقتصمادی م
نقرمها م ابزاه حواقدی با هشد م حکامل خود ده قرمن اخقر عناصر سنتی م فرحوو فرهنگمی
م اجتااعی ها به نقو اساسی از دست داد م عناصر نموینی بمه آنهما افزمد انمد .شمتوه م
آگاهی اجتااعی مردم افزایش یافته ،حیسقم کاه ،اشکال حواقد م مصرف کامال متقمول شمد
م جامته بشری هم از بابت سرمایه هم از جنبه فرهنگ ده حال ادغام شدن است .بر اساس
دگرگونیهای بنقادین صوهو گرفته ده حاام ابتاد م جوانب اقتصادی ،اجتااعی م سقاسمی
جوامع بشری ،دیگر نایحوان عنصر غااب حشخقص طبیاو ها صرفا منابع م امکاناو مادی
حلیی کرد ،بلکه مجاوعهای از عناصر فرهنگی ،اقتصادی ،قمدهو سقاسمی ،شمأن م منزامت
اجتااعی است که امکان شناخت م حفکقک گرم ها م اقشاه م طبیماو اجتاماعی ها بمه مما
میدهد (ازغندی .)914 :9385 ،بر هاقن اساس کشوه مما ایمران نقمز از ایمن حغقمراو دمه
نااند است م از فضای سنت خود کند شد م به سوی مدهن حرکت میکند .کمه ده ایمن
هاستا بسقاهی از مؤافههای سنتی خود ها حفظ کرد م بسقاهی از مؤافمههای ممدهن ها نقمز
فرا گرفته است م این ده حاای است که استان کرممان م بمه خصموص جنموب آن از ایمن
حغققراو دمه نااند است م نسبت به قبل از انیالب اسمالمی ایمران نقمز حغقمراو شمگرفی
داشته است .که میحوان به سقر عظقم مهاجرو از همسمتاها بمه شمهرها م هاینمقن ایجماد
شهرهای جدید ده این استان اشاه کرد؛ مای با هاه ایمن حفاسمقر هنموز ده جنموب اسمتان
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کرمان خقلی از سنتهای گذشته پابرجا است م هنوز ده خقلی مناطق سقسمتم پدهسماالهانه
م هیشسفقدی حکمفرمایی میکند.
برهسی اماقه ساختاههای طایفهای ده منلیه جنوب م شرق کرمان ،مما ها بمه ایمن نکتمه
ههناون میسمازد کمه ده گذشمته ،متتامدین طایفمهای ده سملح بسمقاه بماالیی قابلقمت م
حواناندی خود ها ده حمأمقن امنقمت دهمن م بمرمن طایفمهای نشمان داد انمد بگونمهای کمه
حوانستهاند نیش نهادهای جدید امنقتی -قضایی ها هارا با کاهایی ،م اثربخشی زیاد برعهد
گقرند .ده گذشته ،حوجه به پاسداهی از اهزشهای طایفهای م انسمانی ،نمه حنهما ممردم ها از
انجام حرکاو م هفتاههای نابهنجاه باز میداشت بلکه آنها ها ده میابل حرکاو ناشایسمت
دیگر افراد طایفه ،مسئول م موظف میکمرد .هاینمقن ،از سمویی دیگمر جنبمههمای منفمی
ساختاه طایفهای شامل حتصب ،نزاعگرایی ،م قابل برهسی اسمت؛ بگونمهای کمه بمه اعتیماد
برخی مقییان ،امرمز آثاه م جنبههای مثبت ساختاههای طایفهای هنگ باخته م حنها اثمراو
م جنبههای منفی ساختاههای طایفهای -قومی خودناایی میکند (پوهافکاهی .)3 :9383 ،با
این میدماو ،میحوان هدف کلی حقیقق حاضر ها برهسی جایگا بزهگان م هیشسفقدان ده
جنوب استان کرمان دانست .این پژمهش ضان برهسی حاهیخیمهای از سماختاه حکوممت
استبداد شرقی ده ایران م یا پاحریاونقااقسم با حاکقد بر دم جنبه حارکمز اداهی م برمکراسمی
مرکزی (پایتختی) م اهحش حرفهای م ملی به استناد آثماه اندیشماندان بزهگمی چمون دکتمر
مقادعلی کاحوزیان ،یرماند آبراهامقان م  ...اشاه شد است .الزم به ذکر اسمت کمه چنمقن
دیدگاهی ده فرهنگ سقاسی هاینان هایج است .سپس جایگا حیوق اقوام م اقلقمتهما ها
ده قانون اساسی جاهوهی اسالمی ایران ،گفتههای مسئوالن م به مبقث حیوق گمرم همای
اجتااعی م فرهنگی م سقاسی مختلف جهانی شدن ده قرن  29کمه اکنمون اهاقمت زیمادی
یافته ،اشاه شود.
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هاسو با این هدف کالن ،ستی بر این است ساختاه اجتااعی جنوب استان کرمان موهد
برهسی قراه گقرد م مشخص شمود سماختاه موجمود همسمتایی اسمت یما شمهری ،ماهقمت
ساختاههای فامقلی -طایفهای منلیه جنوب شمرق کرممان ده حمال حاضمر برهسمی شمود،
برهسی شود که اعضای طوایف حا چه انداز نگرشهای سمنتی خمود ها حفمظ کمرد انمد م
اینکه ساختاههای جدید پس از انیالب اسالمی نظقر شوهای شهر م همسمتا حما چمه انمداز
حوانسته انجام کاه میژ های بزهگان م هیشسفقدان ها ده سلح جامتمه بمه عهمد بگقرنمد م
اینکه ده این جوامع حا چه انداز هیشسفقدان حوانستهاند مشرمعقت خود ها حفظ کننمد یما
اینکه شوهاها ی همستا م شهر ده هاه مناطق داهای مشمرمعقت یکسمان هسمتند م ده آخمر
هدف ما پاسخ به این سؤال است که ده خلع مشمرمعقت بمقن بزهگمان م هیشسمفقدان بما
ساختاههای قدهو جدید چه گرم هایی حوانستهاند قدهو یابند.
پیشینه تحقیق
هویت :احساس حتلق فرد بمه کشموه ،جامتمه یما نهماد م مجاوعمهی خاصمی ها نشمان
میدهد .حاهیخ ،منافع ،سرنوشت م حصموه ذهنمی مشمترز از جالمه مجمو همویتی اسمت.
حتلیاو جغرافقای ،قومی ،نژادی زبانی م دینی هر کس بخشی از هویت ام بشااه ممیهمد.
این ده حاای است که سقاستهای فرهنگی حاکم بر یمک جامتمه ممیحوانمد نیمش حتقمقن
کنند ای ده مسقر هویتیابی افراد آن جامته ایفا کند م ایمن اممر برآممد از اهحبماط مقکمم
فرهنگ م هویت است .به عباهو دیگر ،از طریق فرهنگ اسمت کمه انسمانها هویمتیمابی
کرد م بر هویت خاصی حأکقد میکنند (میصودی.)21-92 :9381 ،
قوم و گروه قومی :مجاوعه افرادی با سنت فرهنگ م احساس هویتی مشمترز هسمتند
که این اشتراکاو ،آنان ها به عنوان یک گرم فرعی از جامتهی ملی م بزهگحر م هاینمقن
از دیگر گرم های عضو آن جامتمه متامایز میسمازد .همر قموم داهای سماختاه گسمترد ی
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خویشامندی است که ده دهمن آن عوامل هابستگی مادی م متنوی عامل پقوند م احساس
حتلق افراد به قوم است .این عوامل عباهحند از :زبان ،عرصهی جغرافقایی خاصی کمه مقمل
زیست افراد قوم بود م هست ،اهزشها ،آداب م هسوم ،بامه به یک نقماز مشمترز کمه ده
اکثر مواهد اسلوه ای است م نهایتا حصوه مشترکی که حتلق فرد ها به قوم خاصی مستقکم
میسازد (احادی.)9378 ،
طایفه و فامیل :ده سراسر کشوه هد بندیهای متفامحی برای حشکقالو م ساختاه سمنتی
جوامع مقلی حوس مقییان مختلف اهائه م استفاد شد است .اما بلوه کلی میحوان یمک
قانون هد بندی سنتی ها برای سراسر کشوه استفاد ناود (صفینمژاد :)243 ،9379 ،ده ایمن
مقان ،طایفه هد ای است که از ایل کوچکتر بود م داهای زیرهد هایی به نام حقر است؛ امذا
طایفه مقتی متنا مییابد که چندین حقر از یک عامل محدو بخش برخودهداه باشمند م بما
یکدیگر احساس حجانس کنند.
شکل -9حشکقالو سنتی جوامع مقلی

ریشسفید :حتریف جامع م کاملی از هیشسفقد مجود نداهد .اما ده اغت ناممه دهخمدا؛
هیشسفقد به متنای مرد متار م سااخوهد که آن ها به حرکی «آق سیّال» گویند( .آنندهاج).
پقرمرد م مسمن( .از نماظم االطبماء) .کنایمه از هئمقس م مهتمر ،م آن ها اهبماب همم گوینمد.
(آنندهاج) .مردی پقر که هیشسفقد داهد .پقر ایل م طایفه که به حکم ام عال کننمد .هئمقس
طایفه م قبقله  .پقرطرف شُوه ده اموه .مقترمحرین یا سااخوهد حرین مردان د یا ایل اسمت.
هاینقن ده فرهنگ فاهسی متقن هیشسفقد به متنای مرد سااخوهد داهای حجربه م آگاهی
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آمهد شد است .م ده فرهنگ اغت عاقد هیشسمفقد بمه متنمای ممرد پقمری کمه موهمای
صوهحش سفقد شد باشد .م ده متنای مجازی به نام کدخدا م بزهگحر مقل م د حتریمف
شد است.
جنوب استان کرمان :هاانلوه که از نام آن مشخص است این منلیمه قسمات جنموبی
استان کرمان ها ده بر میگقرد .استان کرمان بما مسماحت  4 .983916کقلمومتر مربمع بمقش
از 99/99دهصد از مساحت کشوه ها بمه خمود اختصماص داد اسمت م براسماس آخمرین
سرشااهی عاومی نفوس م مسکن ده آبان  9351جاتقت اسمتان کرممان برابمر 2538588
نفر است .این استان داهای 23شهرستان 98 ،بخش 79 ،شهر م 999دهسممتان اسمت کمه از
این حتداد به نوعی  92شهرستان ده جنوب استان ماقع شد اند .شهرستانهای جنموبی ایمن
استان ،شامل :اهزمئقه ،بم ،جقرفت ،همدباهجنوب ،هیگان ،عنبرآبماد ،فاهیماب ،فهمرج ،قلتمه
گنج ،کهنوج ،منوجان م نرماشقر است .بر هاقن اساس بر اساس جنموب اسمتان کرممان بما
مساحتی بااغ بر  69991/67کقلومتر مربه  39/48دهصد از خاز استان کرمان ها با جاتقتمی
بااغ بر  9995516نفر ها به خود اختصاص میدهد (سماانامه آمماهی اسمتان کرممان:9359 ،
.)25-912
پاتریمونیالیسم :از نظر ماکس مبر پاحریاونقااقسم حاکاقتی سقاسی است که یک خاندان
پادشاهی ،قدهو ها از طریق یک دستگا عریض م طویمل اداهی بمه صموهو اجبماه آمقمز
اعاال میکند .مبر پاحریاونقااقسم ها به طوه عاد برای حقلقل زندگی سقاسمی کشموههای
خامه مقانه حوصقه میکند .شکل ابتدایی این نوع از سقادو ،با اعامال قمدهو یمک هیمقس
قبقله که یک دستگا اداهی ها پیهیزی میکند ،به مجود میآید .ده سنخ شناسی هژیمهمای
سقاسی مبر ،باید مقان پاحریاونقااقسم م سللانقسم فرق گذاشت.
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سللانقسم اصلالحی است که بمرای حوصمقف نظمامهمای سمنتی ،بمویژ ده خامهمقانمه،
سللانقسم حاات افراطی پاحریاونقااقسم است که دهآن سملله بمر پایمه اهاد شمخص قمراه
گرفته است م باالحرین میام حکومتی (شا  ،حاکم ،هیقس )... ،از حاامی ققد م بندهای نظمام
سنتی آزاد است ،از این هم ،ام به جای اعاال قدهو هسای /قانونی ،شبکه هماب مفاداهانه
م چاکرمنشانه ،م مابستگیهمای خصوصمی شمبکه اصملی اهحباطماو ده ایمن نظمام اسمت.
میژگیهای اصلی پاحریاونقااقسم عباهحند از:
 .9دیوانساالهی سقاسی م اداهی به صوهو کامل به مثابه ابزاه خصوصی ده انقصاه شا
است م حاکم ده هأس هرم سقاسی اقتصادی قراه میگقرد.
 .2حاکاقت سقاسی یک جانبه شا حقت هژیم پاحریاونقمال ،زمقنمه هشمد نظمام سمرمایه
داهی ناقص دالل صفت است؛ از این هم ،هژیم پاحریاونقال بمرخالف فئودااقسمم ،حتهمدی
نسبت به حفظ مرزها م فتااقتهای اجتااعی نداهد .پاحریاونقااقسم بدمن منمازع ده صمقنه
اجتااعی حضوه داهد.
 .3حفامو نظام اداهی پاحریاونقال با دیوانساالهی عیالنی ده ابهام مرزهای حوز عاومی
م حوز خصوصی ده پاحریاونقااقسم است (اقنز م شهابی.)8-99 :9381 ،
ایران م شقو حواقد آسقایی ماهقت نظام اقتصادی م اجتااعی ایران م شکل دمات ایرانمی
ده گذشته یکی از اساسیحرین مباحث مربوط به جامتهشناسی سقاسی ایران بود است.
شقو ی حواقد آسقایی بههاان انداز که نظریهای ده مموهد شمقو ی حواقمد اسمت .نظریمه
دمات نقز هست .این بدان خاطر است که دمات ده این نظریه بهعنوان یمک متغقمر مسمتیل
ممموهد حأکقممد قممراه گرفتممه اسممت .احتامماال ده بقممث دماممت نظریممهی اسممتبداد از سمموی
نظریهپردازان گوناگونی ملرح شد است که میحوان آنها ها بههارا با آقمای کاحوزیمان ده
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یک طقف قراه داد .از جاله «میتفوگل» مشمهوهحرین متفکمر نظریمهی اسمتبداد اسمت .می
بقث استبداد شرقی ها ملرح کرد است.
«مونتسکقو» نظریهپرداز دیگری است که به طرح نظریهی استبداد پرداخته است.
«کاهل ماهکس» با طرح مسأاه شقو حواقمد آسمقائی ،نظریمهی اسمتبداد شمرقی ها ملمرح
میکند .هاینقن «ماکس مبِر» نظریه استبداد شرقی ها ملرح کرد است .بمهاقماظ حماهیخی
هرمدو میدمحرین فرد ده اینگونه مباحث اسمت .ام قسمات عامد ی کتماب خمود ها بمه
حاهیخ شرق اختصاص داد م آنچنان دققق م مفصل حاهیخ ایران ،مصر م سمکاها ها نوشمته
که نوشتهاش یکی از متتبرحرین منابع حاهیخ شرق م ایران است .با مجود کشفقاو بیشمااه
باستانشناسی ،کتاب هرمدمو مثل قبمل پایمهی عامد ی حماهیخنویسمی شمرق ها حشمکقل
میدهد.
می ده کتابش بر اهاقت آبقاهی مصنوعی ده مصر م ایران حأکقد ممیکنمد م هابلمهی آن
با حشکقالو سقاسی ها میبقند.
حاهیخنگاهان دیگر همم م یونان هم از شرق م ایران نوشتهاند؛ ده شرح جنگهمای ایمران
م یونان گاهگاهی به ایران م استبداد حکومتی آن اشاه کرد انمد .ممثال پلوحماهز حکوممت
ایران هخامنشی ها ده ققاس با نظام حکومتی ده یونان ،استبدادی میبقند.
از اماخر قرمن مسلی که هابلهی شرق م غرب افزایش یافمت م حوجمه اهمپما بمه آسمقا
بقشتر شد ،شبکههای مسقع آبقاهی م حکومتهای استبدادی شرقی حوجمه اهمپایقمان ها بمه
خود جلب کرد م حاهیخ شرق موهد بقث قمراه گرفمت .عامد حمرین پدیمد حماهیخ شمرق
استبداد م هابلهی آن با حواقد کشامهزی بود (پقرمز.)91-49 :9371 ،
منتسکقو ده کتاب همحاایوانقن دهبماه ی آسمقا م حکوممتهمای اسمتبدادی آن ملماابی
نوشت .ام ایران ،چقن ،هند م ژاپن ها جزم کشوههای استبدادی دانست .منتسکقو میگوید:
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ده استبداد شرقی هاگان برابرند ،م حسامیشان ده حرس م ناحوانی ده برابر قدهو حکوممت
است .ده نظام استبدادی هقچ قدهحی ده میابل حکومت مجود نمداهد فیم قمدهو مموقتی
مذهب است که گاهی ده میابل حکومت قراه میگقرد.
نظریهی «استبداد شرقی» که بهمسقلهی منتسکقو صوهو مدمن امرمزی بهخمود گرفمت،
به حأثقر از همحقه «اهمپای مرکزی» م نادید انگاشمتن نیمش م سمهم حامدنهمای کهمن ده
ساخت فرهنگی م اجتااعی جهان ،برای مشرقزمقن م به حبع آن ایران ،حتاهیف میژ ای ده
پی داشت .منتسکقو سازمان سقاسی آسقا ها براساس دم عامل طبقتی مشخص یتنی مجمود
دشتهای مسقع م عدم اعتدال آب م هوایی م استبداد شرقی میدانست (منتسمکقو:9362 ،
 .)494این نظریه زیرساخت پقشدامهانهی غااب نویسمندگان م صماحبنظمران اهمپمایی از
هگل حا جان استواهو مقل ها ده نگرش به جوامع آسقایی ده بر گرفت.
ماهیت دوگانه ساختارهای فامیلی -طایفهای
حاهیخ کشموه ایمران ده میاطع مختلف با نیش فتال قبایل م طوایف گر خوهد است م
این نیش عادحا با جنبههای مثبت م گاهی با جنبه منفی هامرا اسمت (هضمایی کلمواهی م
هاکاه .)935 ،9388 ،طی دهههای گذشته ،به بهانههمایی چمون حمذف نقرمهمای گریمز از
مرکز ،حقکقم پایههای دمات مرکزی ،کاهش قدهو سران قومی -طایفمهای ،م دموکراحقمک
ناودن ساختاه اجتااعی ،برنامههایی طراحمی م اجمرا شمد اسمت کمه بمه هممهیختگمی م
نابهنجاهی اجتااعی از پقامدهای مسمتیقم آن اسمت .ممیحموان گفمت اممرمز سماختاههای
فامقلی -طایفهای عالم بر جنبههای مثبت قوی داهای آثاه م جنبههای منفی است .اگر چمه
ده گذشته ،حکام داخلی ،دماتهای خاهجی م ...از ساختاههای اجتااعی به میژ متتادین
م سران بهر زیادی میبردند اما ده عصری که جامتمه مما پما بمه دمهان مدهنقتمه گذاشمت
اقداماو م برنامههایی پقاد شد که نه حنهما ده کماهش م مهماه پقاممدهای منفمی اجتاماعی
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ساختاه طایفهای موثر ماقع نشد بلکه مخقمحر اینکه امرمز جنبههای منفمی ایمن سماختاهها
هاممواه بممه چشممم مممیخمموهد .گاهی دهمن طوایممف ،برخوهدهایی شکل میگقرد که آثاه
حخریبی آن ،امنقت م آسایش مردم ها به خاطر قتل م کشتاههای بیامان ،سلب مینااید .بما
مجود حغققراو گسترد اجتااعی م فرهنگی ،باز هم ده اکثر مناطق کشوه آثاه ناگواه پدید-
ای به نام نزاعهای جاتی م دهگقریهای قومی م قبقلهای مشماهد میشود ،هنوز خشونت
م نزاع از جاله موضوعاحی است که ده فرهنگ بتضی از هاوطنان،

شاخص قدهو م یا

دفاع از منزات اجتااعی م فرهنگی م حقثقت خانوادگی مقسوب میشود (پوهافکاهی،
 .)3 ،9383ده گذشته ،متتادین م سران طایفهای بمه عنموان ااگوهمایی شخصمقتیاخالقمی
مقسوب میشدند که با کاتمرین هزینمه م بما نمرمحمرین م مموثرحرین همشهما ،ده چنمقن
شرایلی مظقفه حأمقن امنقت ها برعهد داشتند .حوسته پایداه اجتااعی زمانی هخ میدهد که
جنبههای مثبت (قووهای اجتااعی دهمن طایفهای م فرصتهایی که ساختاههای طایفمهای
بویژ ده بتد امنقتی ده اختقاه مسئوالن میگذاهد) کشف شوند ،م از طریق برناممههیمزی م
نهادسازی مناسب ،باافتل شوند .مزایای ساختاه طایفهای بویژ ده مناطیی از کشموه کمه از
مسائل ناامنی هنج میبرند ،بسقاه حائز اهاقت است زیرا امرمز با برگشت به گذشته ،یمک
حغققر همیکرد اساسی ده شقو های حأمقن امنقت همی داد است بدین حرحقب که شقو همای
مردمگرا ،حتاملی ،م نرم جایگزین همیکردهای باال به پایقن م شقو های سخت حأمقن امنقمت
شد اند  .احخاذ چنقن همیکردی؛ حقوای اساسی ده زمقنه مدیریت ناامنی ده کشوه به مجمود
آمهد است (پایداه.)31 :9353 ،
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تحول در مدیریت محلی در ایران
حقول ده زمقنه نیش بزهگان م هیشسفقدان ده جامتمه ،متناسمب بما مهمحمرین مراحمل
حقول ده مدیریت کالن جامته قابل حبققن است .مراحل چنقن حقوای ده پی میآید:
الف) مرحله پیش از تشکیل دولت -ملت

1

آبراهامقممان ده حشممریح سممازماندهی اجتامماعی ایممران ده دمه ی قاجاهیممه ،از جایگمما
کدخدایان م هیشسفقدان ده مناطق شهری ،همستایی م عشایری یاد نامود اسمت .ده ایمن
دمه اهحباط نهادهای مقلی م دمات مرکزی دمسویه بود است .با این شرای  ،سازماندهی
نهادهای مقلی (کدخدایان ،هیشسفقدان م اصناف) نشان دهند ی نامتارکز بمودن سماختاه
قدهو سقاسی به متنای امرمزی آن بود است (مقرفردی.)96 :9351 ،
ویژگیهای مدیریت محلی سنتی
 -9هاگونی جامته سنتی ،نقازهای هاگونی ها برای آنهما هقمم مقمزد .سمازمکاهها نقمز
ساد م هاگون بود.
 -2نداشتن حخصص م یا کابود حخصمص بمه متنمای اممرمزین آن ،ممدیریت عرفمی م
حجربی ها عهد داه اموهی میکرد کمه ده دمه ی حخصصمی شمدن مدهنقتمه بمر عهمد ی
مدیریتهای حخصصی شد م برمکراحقک قراه گرفت.
 -3احترام م نظاهو دهمنی ،منبع کنترل اجتااعی بود.
 -4دامنه اهحباط با عرصههای جهانی م کالنشهرها مقدمد بود.
 -9مسایل حبلقغی م هسانهای هاگانی هاانند ابزاههای نوین مجود نداشت که بتواند بمر
ایستاهها م ده نتقجه بر کرداهها حأثقرگذاه باشد.

- nation state

1
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 -6گرم مرجع ده اهزیابیها ،اهزشها م هنجاهها ده هفتاههای اجتااعی حاحمد زیمادی
ده هاان کانون مقلی قراه داشت م ده اختالفاو م نزاعها نقز مقانجیگمری م ممدیریت
آنها نیش اصلی ها ایفا میکرد.
در نتیجه :جامتهای هاگون با هماب مقلی ،نظاهو دهمنی م مقلی مسازمکاههای ساد
شکل گرفته بود که مدیریت جامته ها مابسته به شرای عرفی م مقلی میناود.
ب) مرحلهی استقرار دولت -ملت
با ابزاههای اجباه گونه م شرای نهادینمه نشمدن فرهنمگ ممدنی م شمهرمندی (شمرای
دمگانه ساختاه حاکاقتی مدهن م بدنهی اجتااعی سنتی که ناونهی آن دمامت پهلموی امل
بود است).
قدهو هؤسای عشایری ایران ده این دمه به چند عامل بستگی داشت :مظفقه هااهنگ
ساختن جابه جایی چادهنشقنان م دامهی ده مناقشاو شبانان م ایفای نیش مقانجیگری بما
جامته ایران م حکومت مرکزی (دیگاه م هاکاهان .)365 ،9377 ،به بقمان دیگمر ،ممدیریت
اختالفاو هم مجاای برای ملرح شدن هؤسای طوایف م ایالو نزد مردم منماطق عشمایری
م حتی همستایی م هاینقن نزد نهادهای حکومت مرکزی بود م هم این همئسما بمه عنموان
حاکاقن م متتادین مقلی نیش حتققن کنند ای ده مدیریت اختالفاو مقلی داشمتند ،ایمن
مدیریت ده اغلب مواهد به پایانبخشی م مصااقه م ده برخی ممواهد بمه حشمدید م حمدامم
دستهبندیها م مناقشاو مقلی منجر میشد.
ج) مرحله نیمه سنتی -نیمه مدرن (حاکمیت نوین با آمیزههایی از سنت و مدرنیته)
مدیریت مقلی ده این مرحلمه :ده دمه همای نخسمت م دمم ایمن مرحلمه (از  9321حما
 ،) 9342مالکقن م کالنتران مقلی حا حد قابل قبمول حموجهی نفموذ خمود ها ده اجتااعماو
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مقلی حفظ کرد بودند ،به میژ ده سالهای نخست به قدهو هسقدن پهلوی دمم ،بهخاطر
جوانی م کم حجربگی شا  ،سران ایالو قبمل از بمه قمدهو هسمقدن هضاشما ها حما حمدی
بازیابی کردند .به حدهیج این قدهو مقلی جای خود ها به نهادهای نوین داد« .عاد حمرین
پقامد اصالحاو اهضی آن بود که دمات قدهو سقاسی خود ها جایگزین قدهو زمقنداهان
ده همستاها کرد  .سپا بهداشت ،سپا دانش ،سپا حرمیج م آبادانی ،سازمان دماتی نهادهمای
همستایی (حتامنیها ،ماحدهای اعتباهی ،خانههای انصاف) ،کنترل ققاتها م قدهو اجبماه
کنند ژانداهمری نقز هر یک به نوعی پایههای قدهو دمات مرکزی ده همسمتاها ها حقکمقم
ناودند» (فوهان.)477 ،9378 ،
د) مرحله نهادینه شدن فرهنگ مدنی و شهروندی
با مجودی که ده این دمه زمانی ،ده کالنشهرها مضتقت مدنی م شهرمندی بهبود یافته
است ،ده اجتااعاو مقلی (شمهرهای کوچمک ،همسمتاها م منماطق عشمایری) بسمقاهی از
میژگیهای سنتی هاینان ده هفتاهها م مناسباو اجتااعی نیش داهند .با حوجه بمه دسمته-
بندی موه ،هنموز همقچ نشمانهای از مقمانجیهمای مسمتیل مجمود نمداهد .ممدیریت سمنتی
(هیشسفقدان م سران طوایف) نقز ده شرای کنمونی بمه دالیلمی نفموذ پقشمقن خمود ها ده
مدیریت جامته از دست داد است:
 -9جایگزینی نهادها م گرم های دیگری بجای هیشسفقدان م هؤسای طوایف،
 -2مهاجروها ،مسایل اهحباط جاتی ،افزایش سملح آمموزش بمه میمژ حقصمقالو
دانشگاهی م مهمد ساکنان اجتااعاو مقلی به سازمانهای اداهی م سکونت آنهما ده
مراکز شهری بزهگ،
 -3گسترش نهادهای انتظامی م قضایی ده مناطق مختلف م حضوه پلقس ده نمزاعهما
م دهگقریها متاوال موضوع موهد اختالف ها به مقاکم قضایی میکشاند.
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 -4برمز ناودهای شکاف نسلی بقن نسل جوان جامته– که عاوما نیش اصملی ها ده
شکلگقری م ادامه نزاعها ایفا میکند م نسل هیشسفقدان م متتادین مقلی ،پمذیرش
نیش مقانجیگرانهی هیشسفقدان از سوی جوانان ها با دشواهی مواجه ساخته است.
 -9حقول ده قشربندی اجتااعی م منزاتهای پایگاهی از دیگمر زمقنمههمای کماهش
نیشپذیری هیشسفقدان ده مدیریت نزاعهای جاتی است.
برهسی میژگیهای مدیریت مقلی ده هر یک از ادماه ذکر شد  ،حا حد زیادی سماز
م کاههای مدیریت مقلی حوس متتادین ها نشان ممیدهمد .ده دمه ی امل حقموالو
سقاسی م اجتااعی ،سه نقرمی اصلی ده ساختاه اجتااعاو مقلی به میمژ اجتااعماو
عشایری م همستایی نیش داشتهاند:
 -9مابستگی م شبکههای خویشامندی
 -2مابستگی م حتصباو طایفهای م مقلی
 -3حرمت مقلی (کاهکرد شرم برای نظاهو مقلی).
حتصممباو مقلممی م طایفممهای عامممل اصمملی انسممجام سمماختاه مقلممی م حرمممت مقلممی
(هیشسفقدان) ،عامل نظاهو م کنترل اجتااعی بمود .مابسمتگی خویشمامندی نقمز انسمجام
حقر ها م ماحدهایی چون «امالد» ،بنکو م حش ها ده سلح مقدمدحری از سماختاه طایفمهای
حضاقن میکرد.
ده دمه ی دمم م با ماهد شدن ساختاه مدهن حوس نهادهای حکومتی ،کماهکرد انسمجام
اجتااعی به میژ ده مناطق شهری حا حدی حوس نهادهای مدهن پقگقری شمد م نهادهمای
یاد شد به حدهیج نیش نظاهحی م کنترای هیشسفقدان م نهادهای سنتی ها بر عهد گرفتند.
حأسقس دادگستری ده دمه ی هضاشا به حدهیج نیش متتادین م هحانقون ده حل م فصل
اختالفاو مردم ها کمهنگ کرد .با این مجود ،مناطق عشایری م همستایی ده سلح موزمنی
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با مناطق شهری به سات نهادهای نوین نگرمیدند م دمگانگی ده سلح حوسته م دگرگونی
ده مناطق شهری م همستایی ،ده زمقنهی نوع مدیریت مقلی بمه میمژ ممدیرو اختالفماو
مقلی نقز خود ها ناایاند .به بقان دیگر ،مناطق همسمتایی ده ایمن دمه هاینمان ،بمه میمژ
اصالحاو اهضی -مابسته به مدیریت دماتی م مقلی بودند.
ده دمه ی سوم با حمذف نظمام اهبماب هعقتمی ،خمر ممدیریتی ده منماطق همسمتایی م
عشایری شکل گرفت که حأسقس برخمی نهادهما هایمون شمرکتهمای حتمامنی همسمتایی
نتوانست آنها پر کند  .مجود کدخدایان مقلی م حضوه نهادهای مدهن م نقاه مدهن شکلی
نقاه سنتی -نقاه مدهن به مدیریت مناطق همستایی م عشایری به میمژ ده زمقنمه ممدیریت
جامته داد بود .حشکقل خانههای انصاف از متتادین مقلمی کمه ممرحب م نااینمد ی غقمر
هسای نهادهای انتظامی م قضایی بودند ،شکلی از این سازماندهی بود.
ده دمه ی پس از انیالب م با کناه هفمتن کدخمدایان سماختاه ممدیریت مقلمی منماطق
همستایی م عشایری دچاه دگرگونی اساسی شد م نهادهمای انیالبمی م شموهاهای اسمالمی
جایگزین مناسباو پقش از انیالب شمدند .مجاوعمه عمواملی؛ ممدیریت هیمشسمفقدان ده
امنقت ها دستخوش دگرگونی ناود م حا حد زیادی از نفموذ آنهما ده ممدیریت نمزاعهمای
مقلی کاسته شد که از آن جاله میحوان بمه حفکقمک م حامایز ده سماختاههای اجتاماعی م
سقاسی ،جمایگزینی نهادهمای ممدهن بمه جمای نهادهمای مقلمی م سمنتی ،افمزایش سملح
حقصقالو ،حقول ده نظامهای بهر بمرداهی ،بمرمنگرایمی مکمانی م مهماجرو بمه منماطق
شهری ،گسترش فنامهیهای اهحباطی م حقول ده نظام قشربندی سنتی اشاه کرد .اابته ایمن
حقول ده هاهی مناطق کشوه یکسان نبود است (مقرفردی.)96-95 :9351 ،
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معضالت و مشکالت پیشروی جنوب استان کرمان
ده استان کرمان ایالو م طوایف بزهگی مجود داهد که از  9قومقت عربی ،حرکی ،امری،
فاهسی م بلوچی هستند  .ماهقت عشایری م کوچندگی زنمدگی ده ادماه گذشمته ده اسمتان
کرمان ،م هاینقن استتداد این استان برای حبتقد طوایف م ایمالو حوسم حاکامان مقمت،
باعث شد این استان پهنامه پذیرای اقوام ،طوایف م فامقلهای متتددی باشد .عاد عشایر
استان کرمان از طوایف مختلف م مهاجران ایرانی هستند که پس از حسل حازیمان از سموی
غرب ایران به نواحی شرقی م جنوبی مهاجرو ناودنمد م از اقموام مختلمف بلمور ،حمرز،
کرد ،عرب م بومقان قدیم بنقان گرفتند .ده مقدمد اسمتان حمدمد  41ایمل 311 ،طایفمه م
 231حقر کوچرم ده پقرامون شهرستانهای کهنوج ،بافت ،سقرجان ،جقرفمت م بمم بمه سمر
میبرند که عادحا از طریق دامداهی امراه متاش میناایند (هاهناای مدیریت انتظامی استان
کرمان .)23-49 ،9359 ،بر اساس آخرین برآمهدهمای اطالعماحی صموهو گرفتمه ده سمال
 9385حتداد کل جاتقت طوایف استان کرمان بمه صموهو حیریبمی  421همزاه نفمر اسمت.
طایفه شهلی بر (با  79هزاه نفر جاتقت) ،طایفه کوهشاهی (بما  99همزاه نفمر جاتقمت) م
طایفه سابکی با ( 39هزاه نفر جاتقت) پرجاتقتحرین طوایف استان کرمان هستند.
از مهمحرین ایلهای این استان میحوان ایلهمای جامیمدان ،گیقامی ،افشماه ،بیماقیی،
پشتکوهی ،هاقنی ،اری ،آیقنهای ،خراسانی ،ارد کوهقنجی ،غربما ،قرایمی ،کمودهی ،مهنمی،
آسقابر ،هاهیباهچی ،جبالباهزی ،جرجندی ،شهقکی ،جالای ،همدباهی ،حوو سمرحدی م
همشکی ،نوشادی ،بزسمفقد ،سمرحدی ،شمهریاهی ،پشماوکی ،طقماهی ،مماهزی ،نامدادی،
مجازی ،کااچی ،سلقاانی ،مالیی م حوهیکی ها نام برد.
از مشکالو اصلی پقشهمی حوسته جنوب اسمتان کرممان مسمئله نماامنی ،مسمقر عبموه
قاچاقیقان مواد مخده ،قاچاق انسان (احباع افغمانی م پاکسمتانی بمه داخمل کشموه ،قاچماق
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سوخت م دهگقریهمای طایفمهای -فمامقلی اسمت ،ضمان اینکمه مجمود سمالح (مجماز م
غقرمجاز) ده دست برخی از ساکنان شهرستانهای جنوبی (بم ،جقرفت ،کهنموج ،منوجمان،
قلتهگنج م )...م عشایر منلیه بر حساسقت مسئله میافزاید .از طرفی همز به همز بمر حتمداد
اهل حسنن این مناطق افزمد م گرایشاو مهابقت ده این مناطق شقوع پقدا کمرد اسمت کمه
مهمحرین زمقنهها م هیشههای دهگقری م ناامنی ده منلیه عباهحند از:
 -9پای قن بودن سلح سواد م آگاهی ،بقکاهی گسترد م یا اشتغال غقرهسای ،نامناسب
م کمبازد ؛
 -2حتصباو قومی ،طایفهای ،فامقلی م مذهبی م حقرکاو کشوههای خاهجی؛
 -3نزدیکی به مرزهای کشوههای ناامن ماننمد افغانسمتان م پاکسمتان؛ م عمدم کنتمرل
دققق مرزها؛
 -4فیدان بازاه کاه داخلی جهت جذب نقرمی انسانی منلیه م مجود اجناس قاچماق
م مواد مخده ده استانهای هاسایه؛
 -9ماقع شدن ده منلیه جنوب شرق م گذهگا بقناااللی حال مواد مخده؛ حضموه
قاچاقیقان بقناااللی م اشراه سرکش ده منلیه ،همحقه قانونگریزی م عدم حاایمل بمه
پذیرش حاکاقت قانون؛
 -6پراکندگی نامناسب اقلقامی (کمویری بمودن ،خشمک بمودن م کمم آبمی) حموام بما
پراکندگی نامناسب جاتقت؛
 -7عدم ساماندهی احباع بقگانمه (افاغنمه) م نداشمتن برناممه ممدمن بمرای ماانتمت از
دستیابی آنها به هویت ایرانی م انلباقپذیری نسل دمم آنها با جاتقت ایران؛
 -8مجود حتداد زیاد سالح غقرمجاز ده دست مردم؛
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اگر چه مسائل ناامنی ده جنوب کرمان علل م هیشههای متفامحی داهد ،ساختاهی پقیقد
داهد ،م مدیریت آن سخت م پرهزینه است اما با این مجود فرصتها م پتانسقلهای بسمقاه
مناسبی برای حل چنقن مسمائلی ده منلیمه مجمود داهد .یکمی از ایمن فرصمتهما مجمود
ساختاههای اجتااعی به نام ساختاه طایفهای -فامقلی م بیایای نظام هیشسفقدی ده منلیمه
است .نظام متتادی که حاکنون نیش زیادی ده کنتمرل امنقمت چنمقن فضماهای جغرافقمایی
داشته است امرمز ده مترض حقوالحی قراه گرفته است .یکمی از موضموعاحی کمه ده ایمن
زمقنه بسقاه مهم به نظر میهسد م برهسمی آن ضمرمهی اسمت نیمش متتامدین مقلمی ده
پقشگقری ،کنترل م حل این نزاعها است.
نتایج حقیقق آقای پایداه با عنوان «ماکامی ماهقت دهگقریهای طایفهای -فامقلی جنوب
شرق استان کرمان با حاکقد بر امنقت پایداه» نشان میدهد؛ سماختاه طوایمف م فامقملهما ده
حال باز حواقد است بگونهای که ده بخش زیادی از منلیه ساختاه طایفمهای کارنمگ شمد
ده حااقکه ده بخشی دیگر هاواه پرهنگ است .ده عقن حال حأثقراو ساختاه طایفمهای ده
ابتاد سقاسی م اجتااعی ده کل منلیه آشکاه است .نتایج حاصل از حقلقلهمای کامی نقمز
نشان داد عوامل مرحب با عالکرد نقرمی انتظامی م قضایی ،م ضتف اهزشهمای اجتاماعی
مهمحر ین عوامل موثر بر مقوع ناامنی م دهگقری ده منلیه هستند .احقای شمقو همای سمنتی
حأمقن امنقت ده قااب نهادسازی جدید ،موثرحرین همش کنترل دهگقرهای جاتی ده منلیمه
جنوب شرق کرمان است.
 اسفندیاه غفاهی نسب م علی اصغر میدسی ( ،)9383ده حقیقق خمود حقمت عنموان:«مدهنقته ،بازاندیشی م حغققر نظام اهزشی ده طایفه دهداه ده استان فاهس» ،مسئله اشماعه م
هابلهء بقن سنت م مدهنقته ده طایفه دهداه ها از دیدگا هایی هایمون مدهنقتمه پقونمدی م
باز اندیشانه ،م جهان-مقلی شدن موهد برهسی قراه گرفته دادند .یافتههمای حقیقمق نشمان
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داد اهزشهای متتلق به فرهنگ بومی نه حنها از مقان نرفتهاند ،بلکه هاینان به حقاو خمود
ادامه داد م بما اهزشهمای ممدهن دهآمقختمه م حرکقبمی پدیمد آمهد انمد کمه برخمی آن ها
فرافرهنگ نامقد اند.
 حسقنی سوق م هاکاهان ( )9387با پژمهشی حقت عنموان «برهسمی علمل م عوامملحضادها م نزاعهای دستهجاتی ده استان کهگقلویه م بویر احاد» ،عناصر ذی نفموذ فامقمل،
حقر یا طایفه م ایل ها حقت عنوان مقانجیگر؛ از مهمحرین عواممل ایجماد آهاممش م امنقمت
برشارد است.
 عادای م آبدهگا ( ،)9351ده حقیقق خود حقت عنوان «برهسی نیش هیشسمفقدان ممتتادین ده نزاعهای دستهجاتی از دیدگا مردم شهرستان گیسماهان» نشمان دادنمد کمه
مهمحرین ابزاههای حل م فصل نزاعهای دسمته جاتمی از دیمدگا پاسمخگویان شهرسمتان
گیساهان ،به حرحقب اماویت عباهو است از :قمانون ،عمرف م هیمشسمفقدان م متتامدین.
مهمحرین ضتفهای هیشسفقدان طوایف ده برخوهد با نزاعهای دسته جاتمی بمه حرحقمب
اماویت م با فاصلهی نزدیک به هم بمدین صموهو اسمت :سمواد پمایقن ،عالکمرد سمنتی،
حصاقااو خالف قانون م اعتیاداو دینی -مذهبی ضتقف .نتایج همچنقن نشان داد اسمت
که مقان مقزان اهاقت نظر مردان هیش سفقد م زنان بزهگ م جا افتماد ی فامقمل از دیمدگا
مردم شهرستان گیساهان ،حفامو متناداهی مجود داهد؛ به گونهای که ایمن مقمزان اهاقمت
نظر برای مردان هیشسفقد بقشتر از زنان است .عالم بر این؛ افراد جامته آماهی ده هنگمام
برمز نزاع دسته جاتی ده صوهو بیاحترامی به یکی از بزهگمان م هیمش سمفقدان طایفمه
خود ،ده میایسه با بیاحتراممی بمه یکمی از بزهگمان م هیشسمفقدان طایفمه میابمل ،حوجمه
بقشتری به هیشسفقدان طایفه خود داهنمد؛ نتمایج هممچنمقن حماکی از آن اسمت کمه اگمر
پاسخگو جزء خانواد قاحل باشد ،بقشحرین گرایش ها به هیشسمفقدان م متتامدین جهمت
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حل م فصل این مسئله داهد م اگر پاسخگو جزء خانواد میتمول باشمد ،ها حمل قمانونی ها
جهت حل م فصل مسأاه حرجقح میدهد.
 جفری .بی .نوژنت م نقکوالس سانیز )9555( 9ده حقیقق خود حقمت عنموان «حغققمرپذیری مقلی باهش م ساختاه نهادی طایفهای» دهیافتند مقزان بماهش ،مااکقمت منمابع آب،
خاز م ده نتقجه مقزان حواقداو کشامهزی حأثقر حتققن کنند ای همی ساختاه دهمن طایفه م
بقن طایفهای داهد؛ اذا پقشنهاد میکنند ده هاستای حتدیل م هاگنسازی سماختاه طایفمهای
ده کشوه سودان بر حوزیع منابع آب م خماز نظماهو بقشمتری حوسم مسمئواقن دماتمی م
مقلی صوهو گقرد.
مبانی نظری تحقیق
نظریات مدیریت محلی ،اجتماع محلی و میانجیگری ریشسفیدان
ده بافت سنتی جامتمه ایرانمی ،ممدیریتهمای سمنتی عهمد داه امموه مختلمف زنمدگی
اجتااعی ،اقتصادی ،فرهنگی م سقاسی بود است .نزاعهمای جاتمی از جالمه زمقنمههمایی
بودند که ده گذشته به شقو ی سمنتی حوسم متتامدین ممدیریت ممیشمدند .ایمن نموع از
مدیریت ،هاگام با دیگر بخشهای جامته دستخوش دگرگونی شد است .خقلی از جوامع
انسانی حقوالحی از بافت سنتی به بافت نو به خود پذیرفتهاند .اندیشاندان اجتاماعی حتمی
قرنها پقش از شکلگقری علم جامتهشناسی ،به حبققن حقوالو پرداختهاند .ده مقان جامته-
شناسان کالسقک ،کنت ،اسپنسر ،دمهکقم ،حونقس مهد فقلد این حقوالو ها مقوه ملااتماو
م نظریهپردازیهای خود ساختهاند .میژگیهای مشترز هاهی این دیدگا ها ،اهائه سمقاایی
دمگانه از جوامع انسانی است :سقاای سنتی م سقاای مدهن .ده بافت سنتی جامته ایرانمی،

- Jeffrey B. Nugent، Nicholas Sanchez
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مدیریتهای دماتی عهد داه اموه مختلف زندگی اجتااعی ،اقتصمادی ،سقاسمی م فرهنگمی
مردم بود است .با دگردیسیهایی که ده ساختاه کالن جامته هخ داد است ،سمازمکاههای
نظاهو اجتااعی نقز دستخوش دگرگونی شد اند .متتادین ده ساختاه ایلمی ،عشمایری م
همستایی به عنوان مدیریت مقلی از کاهکرد نسبتا جامتی برخوهداه بود اند ،به بقان دیگمر،
متتادین ده بقشتر اموه اجتااع مقل زندگیشمان -امموه خمرد ،گرمهمی م کمالن -نیمش
داشتند .متتادین به عنوان کمانونی مقلمی م غقرهسمای ده پقونمد مقمان ممردم م نهادهمای
حکومت نقز نیش آفرین بودند (مقرفردی.)99-92 ،9351 ،
نظریه حونقس مدوها به عنوان ااگوی پژمهش ده جامتهشناسی همستایی موهد اسمتفاد
بود است .طبق این نظریه؛ جوامع بر حسب نوع اهحباطاو مردم با هم م نوع اهحباط ممردم
با مسئواقن به دم دسته گااینشافت (جامته قمومی -طایفمهای بما یکپماهچگی مکمانقکی) م
گزااشافت (جامته فردگرا م شهری با یکپاهچگی اهگانقکی) حیسقمبندی شد انمد .هاینمقن
جامته گااینشافت به عنوان یک جامتهی آهمانی که سرشاه از حیدس ،هااهنگی م صلح م
صفا است حلیی میشد است .گااینشافت ده ماقع هاان اجتااع مقلی است .هدفقلد نقز به
شکل مشابهی جوامع ها به دم دسته جامتهی قومی م جامته شهری حیسقم ناود که ایمن دم
جامته از میژگیهایی هااننمد گااینشمافت م گزااشمافت ده دیمدگا حمونقس برخوهداهنمد
(حیوی .)99 ،9396 ،چنقن مقییانی اذعان داشتهاند که جواممع هامواه ده حمال حغققمر بمه
سات اهگمانقکی شمدن (گزااشمافت) هسمتند .ده اجتاماع مقلمی م جامتمه گااینشمافتی،
برخوهدها عادحا به صوهو همدهم صوهو میگقمرد ،م قراهدادهمای عرفمی م هسمای نقمز
برای حل م مدیریت اموه م مسئول مجود داهد .یکمی از بهتمرین هاهبردهما ده زمقنمه حمل
مسائل چنقن جوامتی «مقانجیگری» است .دیدگا های نظری پقرامون مفهوم «مقانجیگمری»
بر کاهآمدی این ساز م کاه غقرهسای ده زمقنه نظاهو اجتاماعی ده زمقنمه اجتاماع مقلمی
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حاکقد داهد .موه 9دیدگا خود ها حقت عنوان «مقانجیگری :هاهبردی عالی برای حل حضاد
م دهگقری» ملرح کرد م متتید است مقانجی طرف سومی هسمت کمه بمرای کنماه آممدن
طرفقن مناقشه حالش میکند .مقانجیها شامل :مقانجیهای شمبکه اجتاماعی ،مقمانجیهمای
مشرمع دماتی ،م مقانجیهای مستیل هستند .مقانجیهای شبکههای اجتااعی ،هامان افمراد
موهد احترام اجتااع هستند که با طرفقن دهگقری هابله داهند .اگر چه آنها از نظر جهمت-
گقری ،انسانهای خنثی نقستند اما به عنوان افرادی منصف مدنظر میباشمند .ایمن دسمته از
مقانجیها عاوما از طریق هماب اجتااعی پایداه م بلندممدو بما اجتاماع مقلمی خودشمان
شناخته میشوند .آنها متاوال حا زمان دستیابی به حوافق ،ده حاات مذاکر م چانهزنی بما
طرفقن نزاع مرحب هستند .مقانجیهای قانونی افرادی هستند که بخاطر موقتقت هسای کمه
داهند میحوانند بر طرفقن نزاع اعاال قدهو کنند .مقانجیهای مستیل نقز به خماطر میژگمی
بیطرفانه بودنشان نسبت به هر یک از طرفقن نزاع حتریف میشوند ).(Moore, 9556: 96
روششناسی تحقیق
همشبه کاه هفته ده این حقیقق از اقاظ ماهقت کاهبردی ،م به اقماظ همش حوصمقفی-
حقلقل است .همش گردآمهی داد ها؛ اسنادی م مصاحبه بمود  ،م از همشکقفمی م حرکقبمی
برای حقلقل داد ها استفاد شد است .جامته ناونه شامل  21نفر از افمراد آگما مقلمی ،د
نفر از سران طوایف 21،نفر از کاهکنان انتظامی جقرفت ،بم ،کهنوج ،قلتهگمنج م عنبرآبماد م
قضاو منلیه است.

- Moore

0
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یافتههای تحقیق
جنوب استان کرمان به نوعی شامل  92شهرستان اسمت .شهرسمتانهای کمه ده جنموب
استان قراه داهند ،شامل :اهزمئقه ،بم ،جقرفت ،همدباه جنموب ،هیگمان ،عنبرآبماد ،فاهیماب،
فهرج ،قلته گنج ،کهنوج ،منوجان م نرماشقر است.
جدول شماره  .1جمعیت شهرستانهای جنوب استان کرمان برحسب ساکن و غیر ساکن:
آبان 1120
شهرستان
کل استان

جمعيت

جمعيت ساکن

جمعيت ساکن

جمعيت

کل

در نقاط شهري

در نقاط روستایی

غير ساکن

2110100

1٢01032

1232133

٢082

ارزوئيه

31171

7٧٧٧

13323

8

بم

11٧٢81

12٧7٢3

٢1810

081

جيرفت

277730

121100

1٧٧7٢8

8

رودبارجنوب

183321

12221

12110

8

ریگان

٢٢11٧

1٢٢3

٧٢٢71

8

عنبرآباد

0٧132

2٧117

٢8٧3٧

8

فاریاب

13317

٢82٧

20112

8

فهرج

٢0810

11111

٧٧201

018

قلعه گنج

7٢17٢

12٢٢1

٢1711

8

کهنوج

0٢218

31177

32111

8

منوجان

٢3٧20

11٧78

331٧0

8

نرماشير

٧0221

021٢

٧8811

8

11٧118٢

383101

7٧1113

کل

یافتهها نشان میدهد؛ مردم ده موهد جایگا م عالکرد متتادین چنقن اعتیاداحی داشتند:
 -9ما هاانلوه که به متتاد خود احترام میگذاهیم به متتاد دیگر طوایف م فامقلهما نقمز
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احترام قائلقم -2 ،متتاد باید هاقشه ده منلیه ساکن باشد ،به زنمدگی ممردم آگما باشمد م
اهحباط قوی با هاه مردم داشته باشمد -3 ،اگمر متتامدین بما سمازمانهما م قموانقن دماتمی
هاکاهی کنند مسئله عادالنهحر م زمدحر حل میشود -4 ،متتادین م هیشسفقدان به کامک
قوانقن مقلی ستی میکنند مسائل ها با همش نرم حل کنند اذا قابلقت داهند امنقمت پایمداه
ها برای امرمز م فردا حأمقن ناایند -9 ،آموزش م آگاهی افراد ابمزاهی اسمت کمه ممیحوانمد
برای هاقشه به دهگقریها پایان دهد -6 ،همسای طوایف م فامقلها میحوانند به مثابمه پمل
اهحباطی قوی مقان مردم م دمات عال کنند م همابم دمامت م ممردم ها حسمهقل م حیویمت
کنند -7 ،همسای طوایف م فامقلها میحوانند احترام به قوانقن هسای م دماتمی ها ده ذهمن
خود بگنجانند -8 ،طرفقن چون احساس میکنند متتادین از جنس خودشان هستند نیمش
مقانجی آنها ها میپذیرند -5 ،بهتر است متتاد ،فردی با سن متوس به بماال ،م بما ممدهز
دانشگاهی باشد -91 ،چون مردم احساس میکننمد متتامدین خقرخواهانمه عامل میکننمد
آنها ها به عنوان مقانجی میپذیرند -99 ،بمرمز هفتماه خشمن م یما حنبقمه از سموی نقمرمی
انتظامی نسبت به یکی از طرفقن متاوال باعث ایجاد کقنه ،م از سرگقری نزاع میشود.
چون مردم احساس میکنند متتادین خقرخواهانمه عامل ممیکننمد آنهما ها بمه عنموان
مقانجی میپذیرند مخااف بود اند .ده حائقد نظراو مردم جنوب کرمان ،اسمفندیاه غفماهی-
نسب م علیاصغر میدسی ( ،)9383هابلمهء بمقن سمنت م مدهنقتمه ده طایفمه دهمداه ها از
دیدگا هایی هایون مدهنقته پقوندی م بازاندیشانه ،م جهان -مقلمی شمدن مموهد برهسمی
قراه دادند م ملرح کردند که اهزشهای متتلق به فرهنگ بومی نه حنهما از مقمان نرفتمهانمد،
بلکه هاینان به حقاو خود ادامه داد م بما اهزشهمای ممدهن دهآمقختمه م حرکقبمی پدیمد
آمهد اند که برخی آن ها فرافرهنگ مینامنمد ،عمادای م فمرزین ( )9385بقمان ممیداهد کمه
ساخت اجتااعی عشقر ای م قومگرایی ،م حتصباو طایفهای ده سملح اسمتان مجمود داهد،
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نظام کدخدامنشی که به طوه سنتی کاهکرد مهای ده حمل مسمایل اجتاماعی جامتمه ایمران
داشته است ،ده شرای فتلی نقز میحواند نظامی کاهکردی حلیی گردد م مبنای این شمقو ها
جلب مشاهکت اقشاه ذینفوذ مردم م گمرم همای مرجمع بمرای حمل م فصمل مرافتماو م
حتاهضهای اجتااعی میداند ،حسقنی سوق م هاکاهان ( )9387عناصمر ذی نفموذ فامقمل،
حقر یا طایفه م ایل ها حقت عنوان مقانجیگر؛ از مهمحرین عواممل ایجماد آهاممش م امنقمت
برشارد است ،حقدهی م هاکاهان ( ،)9386افراد متتاد م هیش سفقد طوایف ها یکمی از
مهمحرین عوامل مرحب با نزاعهای دستهجاتی دانسته است.
نتایج حقیقق نشان داد ساختاه طوایف م فامقلها ده حال باز حواقد است بگونهای که ده
بخش زیادی از منلیه ساختاه طایفهای کارنگ شد ده حااقکمه ده بخشمی دیگمر هامواه
پرهنگ است .ده عقن حال حأثقراو ساختاه طایفهای ده ابتماد سقاسمی م اجتاماعی ده کمل
منلیه آشکاه است .نتایج حاصل از حقلقلهای کقفی نقز نشان داد عوامل مرحب با عالکمرد
نقرمی انتظامی م قضایی ،م ضتف اهزشهای اجتااعی مهمحمرین عواممل مموثر بمر مقموع
ناامنی م دهگقری ده منلیه هستند .احقای شقو های سنتی حأمقن امنقت ده قااب نهادسمازی
جدید ،موثرحرین همش کنترل دهگقرهای جاتی ده منلیه جنوب شرق کرمان است.
بحث و نتیجه گیری
کشوه ما ایران از حغقراو گذه سنت به مدهنقته دمه نااند است م از فضای سنت خمود
کند شد م به سوی مدهن حرکت میکند .ده این هاستا بسقاهی از مؤافههای سمنتی خمود
ها حفظ کرد م بسقاهی از مؤافههای مدهن ها نقز فرا گرفته است م این ده حاای است کمه
استان کرمان م به خصوص جنوب آن از ایمن حغققمراو جمدا نقسمت م نسمبت بمه قبمل از
انیالب اسالمی ایران نقز حغقراو شگرفی داشته است .که میحوان به سقر عظقم مهاجرو از
همستاها به شهرها م هاینقن ایجاد شهرهای جدید ده این استان اشاه کرد؛ مامی بما هامه
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این حفاسقر هنوز ده جنوب استان کرمان خقلی از سنتهای گذشته پا برجما اسمت م هنموز
ده خقلی مناطق سقستم پدهساالهانه م هیشسفقدی حکمفرمایی میکند.
این پژمهش ضان برهسی حاهیخیهای از ساختاه حکومت استبداد شرقی ده ایران م یما
پاحریاونقااقسم با حاکقد بر دم جنبه حارکز اداهی م برمکراسی مرکمزی (پمایتختی) م اهحمش
حرفهای م ملی به استناد آثاه اندیشاندان بزهگی چون دکتر مقامدعلی کاحوزیمان ،حسمقن
بشقریه ،یرماند آبراهامقان م  ...اشاه شد است .الزم به ذکر است کمه چنمقن دیمدگاهی ده
فرهنگ سقاسی هاینان هایج است .سپس جایگما حیموق اقموام م اقلقمتهما ها ده قمانون
اساسی جاهوهی اسالمی ایران ،گفتههای مسئوالن م به مبقث حیوق گرم همای اجتاماعی
م فرهنگی م سقاسی مختلف جهانی شدن ده قرن  29که اکنون اهاقت زیادی یافته ،اشماه
شود.
برای دهز بهتر موضوع با نگاهی به جامته آماهی مموهد ملااتمه ایمن حقیقمق (جنموب
استان کرمان) ،بایستی بدانقم که ساختاه اجتااعی م طبیاو ده این ناحقمه از اسمتان کرممان
چگونه است .بر هاقن اساس بر اساس آخرین سرشااهی انجام شمد ده آبمان سمال9351
جنوب استان کرمان با مساحتی بااغ بمر  69991/67کقلمومتر مربمه  39/48دهصمد از خماز
استان کرمان ها با دمازد شهرستان به خود اختصاص میدهد .جنوب اسمتان کرممان بما 26
بخش نزدیک به  44/8دهصمد از بخمشهمای اسمتان کرممان م هاینمقن بما داها بمودن 69
دهستان نزدیک به  43دهصد از دهستانهای استان کرممان ها حشمکقل ممیدهمد .از طرفمی
جاتقت جنوب استان کرمان بااغ بر  9.995.516نفر است که از ایمن جاتقمت نزدیمک بمه
 414.589نفر ده شهرها م حتداد  793.394ده نیاط همستایی ساکن هستند .بما کامی دقمت
ده مییابقم که نزدیک به  64/5دهصد جاتقت جنموب اسمتان کرممان ده بخمش همسمتایی
زندگی میکنند .باالبع ده مناطیی که حتداد افراد همستا نشقن بقشتر باشد نظام سمنتی ده آن
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مناطق هنگ م بوی بقشتری داهد؛ مای به متنای مللق نقست .ده مقدمد استان حمدمد 41
ایل 311 ،طایفه م  231حقر کوچرم ده پقرامون شهرسمتانهمای کهنموج ،بافمت ،سمقرجان،
جقرفت م بم به سر میبرند که عادحا از طریق دامداهی امراه متاش ممینااینمد (هاهنامای
مدیریت انتظامی استان کرمان .)23-49 ،9359 ،بمر اسماس آخمرین برآمهدهمای اطالعماحی
صوهو گرفته ده سال  9385حتداد کل جاتقت طوایف استان کرممان بمه صموهو حیریبمی
 421هزاه نفر است .طایفه شهلی بر (با  79هزاه نفر جاتقمت) ،طایفمه کوهشماهی (بما 99
هزاه نفر جاتقت) م طایفه سابکی با ( 39هزاه نفر جاتقت) پرجاتقتحرین طوایف اسمتان
کرمان هستند.از مهمحرین ایلهای این استان میحوان ایلهمای جامیمدان ،گیقامی ،افشماه،
بیاقیی ،پشتکوهی ،هاقنی ،اری ،آیقنهای ،خراسانی ،ارد کوهقنجی ،غربا ،قرایی ،کمودهی،
مهنی ،آسقابر ،هاهیباهچی ،جبالبماهزی ،جرجنمدی ،شمهقکی ،جالامی ،همدبماهی ،حموو
سرحدی م همشکی ،نوشادی ،بزسفقد ،سمرحدی ،شمهریاهی ،پشماوکی ،طقماهی ،مماهزی،
نادادی ،مجازی ،کااچی ،سلقاانی ،مالیی م حوهیکی ها نام برد.
برهسی اماقه ساختاههای طایفهای ده منلیه جنوب کرمان ،ما ها بمه ایمن نکتمه ههنامون
میسازد که ده گذشته ،متتادین طایفهای ده سلح بسقاه باالیی قابلقت م حواناندی خود ها
ده حأمقن امنقت دهمن م برمن طایفهای نشان داد اند بگونهای که حوانستهاند نیمش نهادهمای
جدید امنقتی -قضایی ها هارا با کاهایی ،م اثربخشی زیاد برعهد گقرند .ده گذشته ،حوجمه
به پاسداهی از اهزشهای طایفهای م انسانی ،نه حنها مردم ها از انجام حرکماو م هفتاههمای
نابهنجاه باز میداشت بلکه آنها ها ده میابل حرکاو ناشایست دیگر افراد طایفه ،مسئول م
موظف میکرد .هاینقن ،از سویی دیگر جنبههای منفی سماختاه طایفمهای شمامل حتصمب،
نزاعگرایی ،م قابل برهسی است؛ بگونهای که به اعتیاد برخی مقییان ،امرمز آثاه م جنبمه-
های مثبت ساختاههای طایفهای هنگ باخته م حنها اثمراو م جنبمههمای منفمی سماختاههای
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طایفهای -قومی خود ناایی میکند .یافتههای عقنمی کمه از طریمق بزهگمان مقلمی م خمود
متتادین بدست آمد حکایت از احقای مجدد نظام متتادی ده منلیه داهد .طبق مصماحبه-
های انجام شد  ،مسئواقن دماتی م مقلی اذعان داشتند که احقای جایگما متتامدین اممری
ضرمهی است زیرا میحواند مسائل ها با کاترین هزینه م با بهترین نتقجه ماکن حمل کنمد.
ضان اینکه متتادین میحوانند هاکاهان موهد اعتااد ،با صداقت م فتماای بمرای مسمئواقن
دماتی باشند که هم منافع طرفقن دهگقریها ها دنبمال ممیکننمد م همم دمامت ها ده حمأمقن
امنقت پایداه هاکاهی میکنند .یافتههای ،نقز نشمان داد حصموهاو ممردم ده مموهد جایگما
متتادین مللوب است م عادحا موافق احقای نظام طایفهای هستند بشرطی کمه ده انتخماب
متتاممدین؛ متقاههممایی چممون ایاممان م صممداقت ،حوانانممدی م آگمماهی بممه قمموانقن جدیممد،
صالحقت ،جذبه ،حواضع ،نجابت م مردمداهی حا حد ماکن هعایت شود .مردم عادحا حاکقد
داشتند که فرزندان متتادین سابق به دالیلی چون حواناندی اقتصادی ،مردمداهی م آشنایی
به شرای مردم م منلیه ،نجابت م اصاات ،م مجهه مناسبحر بقن ممردم؛ بایمد ده اماویمت
انتخاب باشند .اابته عد ی کای از مردم نقز ،متتادین ها بدمن ققد م شمرط قبمول داشمتند.
عد کای نقز مخااف احقای نظام متتادی بودند م آن ها بما حوجمه بمه شمرای اقتصمادی-
اجتااعی امرمز امری منسوخ میدانستند که دیر یا زمد به حاهیخ سپرد میشود .اسمتدالل م
برداشت این گرم این بود که مسئوالن دماتی مانند آفتابی بر سر هاه مردم هستند که هامه
ها با یک چشم نگا میکنند م زمقنه حبتقض م جانبداهی مجمود نمداهد امما متتامدین بمقن
مردم حبتقض قائل میشوند .ده مجاوع ،حقیقق حاضر بمه ایمن نتقجمه هسمقد کمه نیمش م
عالکرد هر دم بخش دماتی (نقرمهای انتظامی م قضمایی) م مقلمی (متتامدین م بزهگمان
مقلی) ده زمقنه حأمقن امنقت منلیه بسقاه اساسی است م این دم بخش میحوانند به عنموان
دم بازمی مکال یکدیگر عال کنند.
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اگر چه مسائل ناامنی ده جنوب کرمان علل م هیشههای متفامحی داهد ،ساختاهی پقیقد
داهد ،م مدیریت آن سخت م پرهزینه است اما با این مجود فرصتها م پتانسقلهای بسمقاه
مناسبی برای حل چنقن مسمائلی ده منلیمه مجمود داهد .یکمی از ایمن فرصمتهما مجمود
ساختاههای اجتااعی به نام ساختاه طایفهای -فامقلی م بیایای نظام هیشسفقدی ده منلیمه
است .نظام متتادی که حاکنون نیش زیادی ده کنتمرل امنقمت چنمقن فضماهای جغرافقمایی
داشته است امرمز ده مترض حقوالحی قراه گرفته است .یکمی از موضموعاحی کمه ده ایمن
زمقنه بسقاه مهم به نظر میهسد م برهسمی آن ضمرمهی اسمت نیمش متتامدین مقلمی ده
پقشگقری ،کنترل م حل این نزاعها است.
ده دمه ی پس از انیالب م با کناه هفمتن کدخمدایان سماختاه ممدیریت مقلمی منماطق
همستایی م عشایری دچاه دگرگونی اساسی شد م نهادهمای انیالبمی م شموهاهای اسمالمی
جایگزین مناسباو پقش از انیالب شمدند .مجاوعمه عمواملی؛ ممدیریت هیمشسمفقدان ده
امنقت ها دستخوش دگرگونی ناود م حا حد زیادی از نفموذ آنهما ده ممدیریت نمزاعهمای
مقلی کاسته شد که از آن جاله میحوان بمه حفکقمک م حامایز ده سماختاههای اجتاماعی م
سقاسی ،جمایگزینی نهادهمای ممدهن بمه جمای نهادهمای مقلمی م سمنتی ،افمزایش سملح
حقصقالو ،حقول ده نظامهای بهر بمرداهی ،بمرمنگرایمی مکمانی م مهماجرو بمه منماطق
شهری ،گسترش فنامهیهای اهحباطی م حقول ده نظام قشربندی سنتی اشاه کرد .اابته ایمن
حقول ده هاهی مناطق کشوه یکسان نبود است.
بر هاقن اساس با حوجه به کارنگ شدن جایگما بزهگمان م هیمش سمفقدان ده جنموب
استان کرمان نسبت به قبل از پقرمزی انیالب اسالمی ایران م جایگزین کردن نظام شموهاها
به جای جایگا بزهگان م هیشسفقدان میحوان به این نتقجه دست یافت کمه نظمام شموهاها
ده ه اه مناطق جوابگو نقست م احتقاج به یکسری اصالحاو ده قانون داهد به طموهی کمه
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مشرمعقت بزهگان م هیش سفقدان نسبت به قبل از انیالب کمهنمگحر شمد م ده کنماه آن
نقز نظام شوهاها ده مناطق همستای م قومی م قبقلهای نتوانست آن گونه مشمرمعقت کسمب
کند م ده این خالء بیمشرمعقتی بقن هیشسفقدان م نظام شوهاها ده جنوب اسمتان کرممان
به خصوص ده مناطیی که اهل حسنن حضموه داهنمد همز بمه همز بمر جایگما موامویهما
(بزهگان اهل حسنن) افزمد شود م دیدگا امنقتی آنها با بزهگان م هیشسفقدان بمه مراحمب
متفاموحر م ده برخی مواهد حاضر به هاکاهی با دستگا های قضمایی م امنقتمی نقسمتند م
این امر به خودی خود ده دهازمدو باعث برمز ناامنی به مراحب از مضع کنونی میشمود م
بهتممرین پقشممنهاد بممرای جلمموگقری از ایممن مضممتقت بازسممازی مجممدد جایگمما بزهگممان م
هیشسفقدان ده این گونه مناطق است.
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