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چکيده
مردم ايالم در گذشته زندگی عشايري داشتتهانتد هته نمتام سلستلهمراتبتی ايلتی و هنرارهتاي
خويشاوندي ،بر آن حاهم بوده است .اين مردم بهتتدري استکان داده شتدهانتد و زنتدگیشتان
صورتی شهري به خود گرفته است .پرسش آن است هه آيا بعد از ايتن استکان ،نۀتوة زنتدگی
مردم به طور هامل تغيير هرده و اهنون شهر با حاهميت نمام ديوانساالر اداره میشتود يتا هنتوز
نمام خويشاوندي بر زندگی و روابط اجتماعی افراد حاهميت دارد .زنتدگی اجتمتاعی در شتهر
ايالم ،تا چه حد مبتنتیبتر وواعتد شتهروندي استت و تتا چته حتد نمتام خويشتاوندي در آن
تعيين هننده است؟ براساس نتاي اين تۀقيق ،در شهر  -عشيرة ايالم ،مفهتوم شتهروندي شتکل
نگرفته است و افراد ،بيش از آنکه خود را يک شهروند ايالمی تلقی هنند ،خود را متعلق به يک
ايل يا طايفه میدانند .در ايالم ،افراد هنوز بتيش از آنکته تۀتت حمايتتهتاي اجتمتاعی نمتام
ديوانساالرِ شهري باشند ،از حمايتتهتاي ستاختار ختانوادگی بهتره متیبرنتد .درصتدب بتاالي
ازدواجهاي درون همسري ،نۀوة پراهندگی ووميتی در فضاي شهري ،انتختا

اعضتاي شتوراي

شهر به شکلی ووميتی ،نۀوة گذرانِ اووات فراغت بهصورت دستهجمعی و خانوادگی و حضور
ودرتمند هنرارهاي خانوادگی در مراسم مختلف مانند عروسی ،عزاداري ،خونبس و لتويرات،
نشانههايی از حاهميت هنرارهاي وبيلهاي و خانوادگی در شهر ايالم است.
کليدواژگان :نظام خويشاوندي ايلي ،نظام ديوانساالر شهري ،شهروندي ،شهر -عشيره

 .1پست الکترونيک نويسنده رابط:

maghsudi@ut.ac.ir
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مقدمه
شهرنشينی يکی از انواع زندگی انسان از ابتدا تاهنون بوده است .هماهنون شهرنشينی نتوع غالت
شيوة زندگی در دنيا مۀسو

میشود .اهثر افراد بتهعلتت وجتود امکانتات رفتاهی و اجتمتاعی

ترجيح می دهند در شهر زندگی هنند و بههمين دليل ،مهاجرت ازجملته پديتدههتايی استت هته
شهرها با آن مواجهاند .بعضی مکانها نيز بعد از مهاجرت و اسکان افراد ،به شهر تبديل شدهانتد
و بعد از ساهنشدن وبايل و هوچروانی هه نوع زندگی متفاوتی داشتهاند ،ماهيت خود را بهعنوان
شهر بهدست آوردهاند .بنابراين در اين نوع شهرها ،افراد با حفظ بعضی سنتهاي زنتدگی ستابق
خود ،ازيک سو بر فرهنت

زنتدگی جديتد رشهرنشتينی تتأثير گذاشتته و ازستويی از آن تتأثير

می پذيرند رفکوهی۳9 :1۳8۳ ،تا . ۴2اين امر ،تا چندين نسل متوالی ادامه میيابد؛ بتهطتوريهته
روند اين تغييرات ،وابل مشاهده و بررسی است .ازجمله عوامل وابل بررسی در اينگونه شهرها،
نمام خويشاوندي است هه در زندگی سابق هوچروان ،تأثير بسزايی داشته و بنيان نمتام سياستی
زندگی ايلی را تشکيل میداده است .نمام خويشاوندي در چنين شهرهايی هه برپايۀ نمام سياسی
ديوانساالر اداره میشوند ،در مقابلِ نمام ديوانساالر ،تضادآميز بهنمر میرستد رباالنديته:1۳7۴ ،
. 7۴
در اين تۀقيتق ،پتس از اراهته و بررستی تعتاريف شتهر ،شتهروندي و نمتام ايلتی از نگتاه
نمريهپردازان مختلف و اراهۀ روش تۀقيق مورد استتفاده در ايتن تۀقيتق ،بتا استتفاده از وتوانين
حاهمبر نمام خويشاوندي هه شامل ازدواج ،ختانواده و خويشتاوندي استت رمقصتودي:1۳8۶ ،
81تا 90و مناسک و آيينهايی ماننتد عتزاداري و انتواع ازدواج هته متیتتوان در آن ،حضتور و
حمايتهاي نمام خويشاوندي را بهوضوح مشاهده هرد ،به بررسی نمتام خويشتاوندي و تۀتو
آن بعد از شهريشدن چند ايل منطقۀ ايالم پرداخته شده است .در مقابل ،با بررسی حمايتهتاي
نمام ديوانساالر مانند انواع بيمه و خدمات درمانی و آموزشی و اجتماعی در شتهر ايتالم ،تتأثير
هرهدام از اين دو نمام بر زندگی افراد ،بعد از شهريشدن بررسی شده است.

ادبيات نظري
درميان تعريفهاي متعددي هه از شهر شده ،خصوصيتهتاي مختلفتی درنمتر گرفتته شتده هته
بهوسيلۀ آن ،شهر را از ديگر جوامع متمايز میهنند .اين خصوصيات عبارتانتد از :بتازار ،ولعته،
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تراهم جمعيت ناآشنا ،دولت و وانون ،استقال نستبی و شتهروندي و ...روبتر9۵ :1۳8۴ ،تتا120؛
فيالکوف2۴ :1۳8۳ ،تا2۵؛ ممتاز . 10 :1۳79 ،درميان موارد يادشده ،دو خصوصيت نسبتبه بقيته
براي تمايز جامعۀ شهري از بقيۀ جوامع ،وابل توجهترند :دولت يتا نمتام ديتوانستاالر و حقتو
شهروندي .اين دو خصوصيت ،شهر را از ديگر جوامع ازجمله جامعۀ عشايري و زندگی ايلی هه
براساس نمام خويشاوندي اداره میشود ،جدا میهند .بنابراين در اينرا ،ما با چهار مفهوم روبهرو
میشويم هه براساس آن ،دو جامعۀ شهري و ايلی مقايسه میشوند :نمتام خويشتاوندي ايلتی در
مقابل نمام ديوانساالر و شهروندي در مقابل عضويت ايلی.

تعريف شهر و نظام ديوانساالر
منمور از نمام ديوانساالر ،ساختار سياسی  -اداري شهر است .توسعۀ شهر مقارن است با توسعۀ
ودرت عقالنی ت وانونی هه در دستگاه ديوانساالري ترلی پيدا میهند .در نمام ديوانساالر ،وجه
جديدي از مشروعيت ودرت ،جانشين مشروعيت هاي ناشی از سنت يا ناشی از هاريزمتاي يتک
رهبر میشود روبر . 109 :1۳8۴ ،نمام ديوانستاالر شتهري ،از چنتدين نهتاد تشتکيل شتده هته
هرهدام در پيشبرد اهداف شهر نقش خاصی ايفا میهنند .وظايف اين نهادها شامل ايراد سازمان
حملونقل شهري ،برنامه ريزي ترهيزات و تأسيسات شتهري ،حفاظتت از ستايتهتاي طبيعتی،
حمايت در برابر آسي رسانی ها و دفاع از حقو و منافع عمومی است هه وواعد هتارِ هريتک از
نهادهاي مربوطه را وانون تعيين میهند .اين ووانين شتامل وراردادهتايی استت هته توستط نمتام
ديوانساالر در شهر ابعما میشود.
در اين نمام هه عقالنيت و وانون جانشين سنت و تعص

شده ،شهروندي مفهومی است هته

در آن ،به هر فردب جامعه حق میدهد هه بر روابط ميان نمام ديوانی و اعضاي جامعه نمارت هند.
شهروندي پيوندهاي ميان فرد و جامعته را در والت

حقتو تعهتدات و مستئوليتهتا متنعکس

میسازد و چارچوبی براي تعامل افراد ،گروهها و نهادها اراهه میهند .بااينکته شتهروندي اعتبتار
فرد را در جامعه مشخص میهند ،همزمان بر بسترهاي اجتماعی هه فرد در آن رفتار میهنتد نيتز
تأهيد دارد .هارهرد اصلی شهروندي ،ادارة جامعه مطابق با اصو رعايت حقو ديگران و تعهتد
به انرام امور در جهت حفظ نهادهاي مشترهی استت هته ايتن حقتو را بروترار و پايتدار نگته
می دارند .حقو و وظايف ،عناصر اصلی تشکيلدهندة شهروندي هستند هه در آن ،هتر فترد در
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رابطهاي دوجانبه ورار میگيرد .شهروند ازيکسو داراي حقووی است و ازسويديگر وظيفته دارد
حقووی را رعايت هند .اين حقو و وظايف در ابعتاد متدنی ،اجتمتاعی ،اوتصتادي ،فرهنگتی و
سياسی وابل شناسايیاند.
در حکومتهاي دمکراتيک ،هر شهروند عضو برابر و هامل اجتماعی است هه به او حقو و
مسئوليتهايی اعطا شده است .هم حکومت و هم شتهروندان ،مستئو حمايتت از ايتن حقتو
جهت ارتقاي منافع مشترک هستند .شهروندي نيازمند منتابع بتراي شتناخت و آگتاهی و هست
ترار

و مهارتهاي فکري و مشارهتی و برخورداري از رفتاه نستبی استت .اگتر جامعتهاي در

اراهۀ منابع ضروري ،شکست بخورد يا به نفع گروههتايی ختاع عمتل هنتد ،شتهروندي دچتار
نقصان میشود .پس افراد در هر جامعه ،نيازمند توانمندي ازطريق مناسبات مختلتف هستتند هته
شرطی الزم براي تۀقق شهروندي است.
«عناصر مهم شهروندي تأمين نيازها و خواستهها ،آگاهی و آموزش ،فعاليتهاي داوطلبانته و
مشارهت اجتماعی و سياسی است» رشيانی . 77 :1۳81 ،در شهر وبل از ايراد مفهوم شتهروندي،
ابتدا حقو مدنی شکل گرفته است هه عبارتاند از :حفظ آزاديهاي فردي ،آزادي بيان انديشته
و عقيده ،حق انعقاد وراردادهتاي معتبتر و حتق برختورداري از عتدالت .حقتو متدنی در وترن
هردهم ،بهخاطر ايراد نهادهاي مدرن دادگاههاي مدنی و جزايی ،شروع به توسعه نمتود و ايتن
حقو در ورن بيستم ،با گسترش حقّ رأي عمومی براي همۀ افراد بتال ،،بته حقتو شتهروندي
تبديل شد .بعضی مانند هامپري مارشا  ،معتقد بودند با ايراد نهادهاي دولت رفتاه شتامل نمتام
آموزش همگانی و خدمات بهداشتی و اجتماعی ،حقو اجتماعی در شتکل متدرن ختود شتکل
میگيرد رنش . 19۳ :19۵8 ،هرچند مفهتوم شتهروندي ماننتد آنمته مارشتا متیگفتت ،نتوعی
آرمانگرايانه بوده و حداول میتوان گفت در همهجا بهوووع نپيوسته است ،میتوان از آن اصتو
اصلی شهروندي را استخراج هرد هه بر حقو مدنی ،سياسی و اجتماعی مبتنی است .درنهايتت،
می توان نتيره گرفت هه شهروندي را میتوان در جوامعی مشاهده هرد هه در آن ،هويت افراد نه
براساس شبکههاي وومی ،وبيلهاي و طايفهاي ،بلکه بر مۀتور ارزشهتا و معيارهتاي عتام تعيتين
شود« .اين نگرش بهمعناي رفع تفاوتها نبوده؛ بلکه شناخت و حمايت از تنوعهتا بتا توجته بته
حقو همۀ افراد و بدون مۀوريت هويتهاي خاع ،مدنمر ورار میگيرد» رشيانی. 78 :1۳81 ،
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تعريف نظام ايلي
نمام ديوانساالر با تعريف فو  ،در مقابل نمام سياسی ايلی ورار میگيرد .جامعهاي هه بيشتر بته
شيوة پرورش دام بيشتر از هشاورزي زندگی میهنند و بتهدليتل ستاختار معيشتتی شهرشتده ،بتا
خويشاوندان و گروههاي همخون بهمنمور حفظ مووعيت اجتماعی ،فرهنگتی و اوتصتادي ختود،
در برابر گروههاي خارجی متۀد میشوند رطبيبی . 2۵ :1۳7۴ ،ايتل دربرگيرنتدة چنتدين طايفته
است هه به داليل خونی و خويشاوندي يا داليل اجتماعی ،در يک ولمرو جغرافيايی باهم متۀتد
هستند و بهوسيلۀ گروهی از ريشسپيدان يا رهيس ايتل اداره متیشتوند .در ايتل ،نمتام سياستیِ
سلسلهمراتبی حکمفرماست؛ چنانکه در رأس اين هرم ،رهيس ايل و در پايين هترم ،افتراد عتادي
ورار دارند رفکوهی۳۵۴ :1۳8۳ ،؛ بلوهباشتی . ۵8 :1۳8۳ ،همتانطورهته بتنخلتدون نيتز اشتاره
میهند ،نمام حاهمبر ايل ،عصبيت ناشی از پيوند نسبی و صلهرحتم و وابستتگی خانتدانهتا بته
يکديگر است .اين عصبيت به اعضاي يک وبيله ،ووتی همه از يک خانتدان و يتک پشتت و نيتا
باشند ،شکوه و نيرو می بخشد .نقش نمام خويشاوندي در جامعۀ ايلی ،در همبستگی شاخههتاي
ايلی با يکديگر بسيار مهم است و باعت

دوام و انسترام و يکپتارچگی ستازمان اجتمتاعی ايتل

میشود ربلوهباشی. ۴۵ :1۳8۳ ،
درميان تعاريفی هه از ايل شده ،ويژگیهاي متعددي برشمرده میشود هه از مهمتترين آنهتا
میتوان به خصوصيت ساختار سياسی ايل اشاره هرد هته از نمتام خويشتاوندي در ايتل نشتئت
گرفته است رطبيبی۳۵ :1۳7۴ ،؛ بلوهباشی۵۵ :1۳8۳ ،؛ عسکري« . ۶7 :1۳77 ،ايتل بتزر تترين
واحد ساختار يا نمام سياسی جامعۀ هوچرو است هه از شکلگيري روابط ميان گروههتاي متۀتد
با يکديگر بهوجود آمده است؛ ازاينرو ،ايل يک واحد سياستی از جمعيتت عشتايري استت هته
برپايۀ روابط ساختی و هارهردي ميان طايفهها و تيرههاي به هم وابسته زير نمر گروهی از ستران
و رهبران ايل سازمان يافته و بهخوديخود ،مستعد ايراد ساخت ويژهاي از ودرت شده است هه
مبانی مادي آن ،در زندگی عشايري و سازمان اجتماعی وبيلهاي نهفته است .نقش و هتارهرد ايتن
دستتتگاه ،نگهتتداري از چراگتتاه ،دام و امتتوا و جتتان افتتراد ايتتل در برابتتر تهتتاجم همستتايگان و
حکومتهتا و دولتت ،حکميتت در منازعتات درون ايتل ،شترهت در گفتتوگوهتا و مبتادالت
اوتصادي و سياسی با ايالت ،همسايهها و حکومتها و دولتهاست» رپير ديگار. 1۴7 :1۳8۴ ،
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نمام سياسی ايل چيزي خارج از نمام خويشاوندي نيست و میتوان گفت هه نمتام سياستی،
يکی از زيرمرموعه هاي نمام خويشاوندي در ايتل استت .نمتام خويشتاوندي استت هته بتراي
نممدادن به خود و سروساماندادن به امور و دفاع از حقووش در برابر بيگانگان ،ايتن ستاختار را
طراحی هرده تا همۀ افراد متعلق به خود را هه همگی بهنوعی باهم خويشاوند هستند ،به تبعيتت
از خود وادار هند و ودرتمند شود .هر عضو جامعۀ عشايري ،ختود را بته يتک گتروه اجتمتاعی
بزر تر متعلق و خويشاوند میدانتد .بنتابراين ستاختار اجتمتاعی و سياستی ،مهتمتترين عامتل
هويتدهنده به جامعۀ ايلی است و به اعضاي وابسته به خود ودرت میدهد؛ چون بتراي هريتک
از آنها ،جايگاه خاع خودشان را تعريف میهند .براي هرهس هه در ايل بهدنيتا متیآيتد ،ايتن
جايگاه و وظايف او و نۀوة معيشتش از وبل تعريف شده و مشخص است.
ازسويی ،اين ساختار از افراد زيرمرموعۀ خود حمايت میهند و امنيت آنان را تأمين میهند.
همه میدانند هه اگر آسيبی به آنها وارد شود ،گتروه تبتاريشتان و ايتل و طايفتهشتان از آنهتا
پشتيبانی میهنند .ازسويديگر ،همۀ افراد ،خود را در خدمت ايل و طايفهشان میدانند و از آنها
بهعنوان فاميل خود ياد میهنند .اگر از هر فرد هه در اين ساختار زندگی میهنتد ،بپرستيد فاميتل
ازنمر او چه معنايی دارد ،از تمام ايل يا طايفۀ خود بهعنوان فاميلش ياد میهند .مفهوم ختودي و
غيرخودي براي يک ايلياتی ،بهمعناي ايل و طايفۀ خود و ديگران استت .او حاضتر استت بتراي
دفاع از ايل ،جان خود را بدهد و درواوع ،از ايل خود با تعص
از خانوادة خود با تعص

ياد میهند؛ هممنانهه هر فردي

ياد میهند و از خانوادة خود در برابر هر آسيبی دفاع میهند« .دفتاع از

ثروت ،حيثيت ،مووعيت و اموا و افراد خانواده ،بهعهدة افراد است و چنين احستاس مستئوليت
يا عصبيت خانوادگی ،باودرت بر اعضاي خانواده مسلط است و اعضا مربور به پيتروي از آننتد»
رعسکري . 128 :1۳77 ،همانطورهه صفینژاد نيز در تعريف خود از ايل ،تأهيد بيشتري بر نمام
خويشاوندي دارد و معتقد است عشتاير ،آن دستته از افرادنتد هته بته ستاختار اجتمتاعی ايلتی و
تقسيمات سنتی طايفۀ خود آگاهی داشته باشند رفکوهی. ۳۵۵ :1۳8۳ ،

تقابل نظام ديوانساالر با نظام خويشاوندي در شهر
با توجه به تعاريف فو  ،مهمترين تفاوت شهروند و فرد ايلياتی ،در نقتش هرهتدام از آنهتا در
مرموعهاي است هه در آن زندگی میهنند .شهروند در حقووی هه برايش تعيين شده ،نقش فعا
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دارد و خود اوست هه ووانين حاهمبر خود را تعيين میهند؛ ولی فرد ايلياتی نقشی در ووانينی هه
بر او مستولی است ،ندارد و بهصورت نَسبی ،اين نقش بته او بتهارث رستيده استت .هستی هته
خانزاده نيست ،هيچگاه خان نمیشود و نمام سلسلهمراتبی تعيين میهند هه هر فرد در ايل چته
وظيفهاي دارد و تفاوت طبقاتی و جنسيتی تأثير بسزايی در تقسيم وظايف ايلی دارد.
با توجه به مقايسهاي هه در باال صورت گرفت ،فرض هنيد يک جامعۀ ايلی با ووانين ختاع
خود هه از نمام خويشاوندي در آن نشئت گرفته ،استکان يافتته و از استکان چنتد ايتل از چنتد
خاندان مختلف ،يک شهر بهوجود بيايد .نمير اين شهرها در جهان زياد ديده شتده استت هته در
فصل وبل به چند نمونۀ آن پرداختيم« .اين نوع شهر را شهر  -عشيره ناميدهاند» رفکوهی:1۳8۳ ،
 . ۳۵۳در شهرهاي يادشده ،ما با پديدههايی روبهرو میشويم هه اين نوع شهر را از ديگر شتهرها
متمايز میهنتد .همتانطورهته باالنديته رباالنديته 1۵7 :1۳7۴ ،نيتز اشتاره متیهنتد ،در جوامتع
عشيرهاي ،خويشاوندي براي امر سياسی الگو اراهه میهند و دخل و تصترفهتاي خويشتاوندي،
يکی از وسايل استراتژي سياسی است و چنين است هه در چارچو

جوامع داراي دولتت ،ايتن

دو رده غالباً مکمل و تضادآميز بهنمر میآيند .ازجملۀ اين مساهل ،تقابل و تعارضهايی است هته
چهار مفهوم فو را در مقابل هم ورار میدهند؛ بهعنوان مثا  ،افرادي هه هنوز خود را متعلتق بته
ايل و طايفۀ خود میدانند و تۀت فشار آدا ورسوم و وراردادهاي حاهمبر ايل خود هستند و بتا
انتخابات عمومی ،در مقام يکی از مسئولين شهري ورار میگيرند ،چگونه متیتواننتد بتراي همتۀ
افراد شهر تصميم گيري هنند و همه را به يک چشم ببينند و از حق همۀ افراد شهر بهطور يکسان
حمايت هنند؟ در اين نمام دوسويه هه مفاهيم در تعارض باهم ورار گرفتهاند ،پديدههتايی ماننتد
«پارتیبازي» شکل میگيرد هه بهنوعی تعهد افراد را نسبتبه خاندانشان برآورده میهند و باعت
بيمارشدن نمام سياسی حاهمبر شهر میشود .هارها بهخوبی پتيش نمتیرود و متديريت شتهري
دچار نقصان و بینممی است .افراد به حقو ديگر شهروندان درصورتیهه از ووم و طايفۀ ختود
نباشند ،احترام نمیگذارند و خودي و غيرخوديبودن ،در روابط اجتماعی افراد تأثير میگذارد و
خالصه اينکه مفهوم شهروندي در چنين شهرهايی با اشکا روبهرو میشود.
اين مساهل در اين نوع شهرها باع

شده هه نمريهپردازانی چون وبر ،ايتن نتوع مکتانهتا را

شهر ولمداد نمیهنند .شهر در نمر وبر ،شهر اروپايی است و شهر آسيايی بهختاطر ويژگتیهتايی
هه در فو برشمرده شد ،شهر مۀسو

نمیشود .همانطورهه وبر نيز اشتاره متیهنتد ،شتايد از
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ديگر عواملی هه بتوان در اين نوع شهرها مطرح هرد ،نۀوة ادارة شهر است .وبر معتقد است هته
«در شتتهر آستتيايی ،ادارة شتتهر بتتهدستتت شتتهروندان نيستتت» رممتتتاز . 112 :1۳7۳ ،ازستتويی
همانطورهه وبر در مورد شهر آسيايی میگويد ،میتوان گفت شهروندي مفهتومی وابتل بررستی
در شهر  -عشيره است؛ زيرا افراد در يک ساختار وومیوبيلهاي زندگی میهنند هه حتی با آمتدن
به شهر ،رابطۀ خود را با ايل و وبيلۀ خود وطع نکردهاند.
در اروپا ،شهر يک سازمان سياسی مۀسو

میشود؛ اما شهر آسيايی به يک سازمان وبيلتهاي

شبيه است .وبر اين ساختار وبيلهاي در شهر آسيايی را مانعی براي رشد و توسعۀ روابط شهري و
شهر آسيايی میبيند؛ بهطوريهه اين ساختار يا نمام هه میتواند دينی يا هالنی يتا هاستتی باشتد،
مانعی براي رسيدن به مفهوم شهروندي و توسعۀ آن مۀسو
شهر  -عشيره ،با زندگی وبلی است هته وابتل بۀت

میشود .ازطرفتی رابطتۀ افتراد در

استت و همتانطورهته وبتر معتقتد استت

«شهروندان در شهر اروپايی ،از اصناف و بازرگانان تشکيل شدهاند؛ ولی ستاهنين شتهر آستيايی،
اغل

زمينداران يا رؤساي وبايل اند هه هنوز با روستا يا ايل خود در ارتباطانتد .بنتابراين پيونتد

بين شهر و روستا يا ايل از بين نرفته است» رممتاز. 112 :1۳7۳ ،
تأهيد وبر ،بر ايراد جامعۀ مدنی است هه در آن ،دمکراسی شکل میگيرد و او معتقتد استت
به داليل فو  ،اين امر در شهر آسيايی رخ نداده است .هممنين در بررسی نمام ديوانساالر شهر
 عشيره ،بايد به بررسی نمام وضايی پرداخت .وبر اين عامل را نيز در تمايز شهر آسيايی با شهراروپايی مطرح میهند هه «در شهر آسيايی ،دستگاه وضايی حاهمبر امور شهروندان ،وانون جتزا و
دادگاههايی هه اهالی شهر با استقال هامل ،اعضاي آنرا برمیگزيدند ،پديتدار نمتیشتود» روبتر،
 . 122 :1۳8۴افراد نمیتوانند بیطرفانه وضاوت هنند؛ زيرا در درون ساختار و نمام خويشاوندي
ورار دارند و اگر برخالف نمر طايفۀ خود عمل هنند ،مورد بازخواست خانوادة خود ورار گرفتته
و از خاندان خود طرد میشوند.
اما در اينرا ،بۀ

ديگري را میتوان مطرح نمود هه عمل فرهن پذيري را هه بهوسيلۀ نهتاد

آموزش و وسايل ارتباط جمعی و افزايش ميزان تۀصيالت در شهر بر افتراد تتأثير متیگذارنتد،
نمیتوان درنمر نگرفت و بنابراين نمیتوان بهراحتی پديدة شهر  -عشيره را مانند وبتر از مفهتوم
شهر هه ازنمر او پديدهاي منۀصر به اروپاست ،جدا هرد؛ زيرا اين مکان نيتز ماننتد شتهر وبتري
راروپايی بهوسيلۀ نمام ديوانساالر اداره میشود و افراد از شتاخصهتاي حمتايتی ماننتد بيمته،
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امکانات آموزشی و بهداشتی و وامهاي اوتصادي و هليۀ امکاناتی هه در حقو شهروندي مطترح
است ،برخوردارند و داهم در معرض عتواملی هستتند هته باعت

افتزايش فرهنت پتذيري آنتان

بهسمت شاخصهاي شهري میشود .بنابراين نمیتوان بهعلتت اينکته ايتن شتهرها خصوصتيت
شهرهاي اروپايی را ندارند ،آنها را شهر مۀسو

نکرد .همانطورهته نتش رنتش197 :19۵8 ،

نيز اشاره میهند ،مفهوم شهروندي و دولت رفاه ،تعريفهايی آرمانگرايانهاند و هيچگاه بتهطتور
هامل بهوووع نپيوستهاند .بنابراين طبق تعريف مورگان میتوان گفت هه «نمم خويشاوندي ،نمتم
سياسی را هنار نمیزند؛ بلکه مووعيت جامعه را تنميم میهند» رباالنديه. ۶۳ :1۳7۴ ،
ازسويی در جوامعی مشابه جامعۀ مورد نمر ما ،تۀقيقاتی صورت گرفته و در تقريباً اهثر ايتن
تۀقيقات ،به اين نتيره رسيدهاند هه انسرام و پيوند نمام خويشاوندي ،با فرهن پذيري تعارضی
نداشته و باع

عدم توسعه در اين شهرها نشده است .بنابراين میتوان گفتت هته متا بتا پديتدة

جديدي مواجهايم هه در يک طيف بايد به بررسی آن پرداخت .يک سرِ اين طيف ،شهر اروپتايی
وبري يا گزلشافت رجامعه تونيس ورار دارد هه بر آن ،نمام ديوانساالر حتاهم استت و افتراد از
حقو شهروندي برخوردار بوده و خود را مسئو در برابر ووانين تصوي شده میدانند و ازنمتر
زيمتتل و ويتترث رممتتتاز 11۵ :1۳7۳ ،و 1۴0؛ فکتتوهی ، 17۶ :1۳8۳ ،ايتتن فضتتا يتتک فضتتاي
ناآشناست هه افراد در آن باهم غريبهاند و در آن احساس آزادي هرده و با استقال هامتل ،مستير
زندگی خود را انتخا

میهننتد .ازستويديگتر ،بتا ايتل و نمتام خويشتاوندي حتاهمبتر آن ،بتا

ويژگی هاي خاع خود يا گماينشافت راجتمتاع تتونيس رممتتاز1۳۵ :1۳7۳ ،؛ فکتوهی:1۳8۳ ،
 17۵روبهرو هستيم هه افراد در آن ،خود را متعلق به يک ستاختار خويشتاوندي متیداننتد و از
ووانين حاهم و آدا ورسوم خاع خود تبعيت میهنند.
درميان اين دو سر طيف ،ما با جامعۀ شهر -عشيره روبهرو هستيم هه از خصوصتيت هتر دو
سر طيف بهرهمند است .بنابراين با انتخا

شتاخصهتاي مختلتف مربتوط بته دو ستر طيتف و

وراردادن آنها در مقابل هم و ارزيابی آن در جامعۀ مربوطه هه در اينرتا شتهر  -عشتيره استت،
می توان به بررسی ميزان حضور هريک از اين شاخصها در آن بپردازيم و درواوتع ،مشخصتات
شهر -عشيره را از اين طريق بتهتصتوير بکشتيم و خصوصتيات اصتلی و ويتژة ايتن جامعته را
مشخص هنيم.

 170مطالعات جامعهشناختی 161-186 :)1(19

براي بررسی مفاهيم فو  ،بهترين شيوه ،بررستی ميتزان انسترام نمتام خويشتاوندي بعتد از
اسکانيافتن و شهريشدن ايل است؛ زيرا نمام حاهمبر زندگی ايلی ،نمام خويشتاوندي استت و
با اسکانيافتن و شهريشدن ايل ،اين نمام است هه دستخوش تغيير شتده و ظتاهراً طبتق نمريتۀ
پارسونز بايد مسئوليتهاي خود را به ديگر نهادهاي موجود در نمام ديوانیِ شهر واگتذار هنتد و
دچار تغيير و تۀو شود راعزازي . ۵۳ :1۳8۵ ،هاهش ميزان انسرام نمام خويشاوندي ،بهمعناي
افزايش ميزان پذيرش ساختار ديتوانی و مفهتوم شتهروندي يتا بتهعبتارتی شتهريشتدن استت.
همانطورهه «لوي استروس اعتقاد دارد آنمه ضروري است ،نه خانوادة اوليه ،بلکته روابتط بتين
آن هاست» روايزمن . 28 :1۳79 ،خانواده در نمام ايلی نيز خانوادهاي گسترده است هته افتراد در
آن ،با يکديگر رابطۀ نسبی ،سببی يا آرمانی دارند؛ درحالیهه خانواده در شهر اروپتايی ،ختانوادة
هستهاي است هه اگر بخواهيم از ديد افرادي مانند پارستونز ،دورهتيم و رنتههونينت

راعتزازي،

۶7 :1۳8۵؛ دورهيم 1۳81 ،به آن بنگريم ،هارهردهاي خود را به هارهرد عتاطفی و توليتد نستل
هاهش داده است.
حا  ،آيا میتوان در شهر ت عشيره نيز خانوادة هستهاي با ويژگی اروپتايی را مشتاهده هترد؟
بنابراين ،همانطورهه شهر ت عشيره درميان طيفتی از شتهر و ايتل وترار متیگيترد و بايتد ميتزان
شهري شدن افراد را در آن بررسی هرد ،خانواده نيز در گسترهاي از خانوادة گسترده بته هستتهاي
ورار دارد هه بايد ميزان هستهايشدن را در آن مورد ارزيابی ورار داد .البته در اينرا بايتد بته ايتن
نکته نيز اشاره هرد هه تمايل به هستهايشدن درميان افراد شهر -عشيره ،نمیتوانتد بتراي اثبتات
شهريشدن بهتنهايی هافی باشد؛ زيرا هستهايشدن بهتنهايی ،فقط شامل نومکانشدن و تمايل بته
زندگی زن و شوهري با يک تا دو فرزند نيست.
در اينرا منمور از هستهايشدن ختانواده ،جتداشتدن از ستاختار نمتام خويشتاوندي استت.
درغيراينصورت ،همانطورهه در اهثر هتت
میبينيم ،خانواده در ايل نيز برحس

مربتوط بته انستانشناستی ايتالت و عشتاير ايتران

اينکه در زير يک چادر ،چند خانواده زندگی میهننتد و بتر

سر يک سفره چه هسانی غذا میخورند يا همخرجاند ،به خانوادة هستهاي و گسترده تقسيم شده
است رطبيبی۶2 :1۳7۴ ،؛ بلوهباشی78 :1۳8۳ ،؛ عسکري . 88 :1۳77 ،ولتی آيتا متیتتوان عتدم
پيوند خويشاوندي را درميان افراد يک خانوار ،يک تيره و طايفه ثابت هترد؟ بنتابراين منمتور از
ختتانوادة گستتترده در ايتتن تۀقيتتق ،ختتانوادههتتايی هستتتند هتته در بتتين آنهتتا انستترام و پيونتتد
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خويشاوندي ،باوجود نومکانشدن و بهشکل مستقل زندگی هردن وجتود دارد و افتراد در آن ،از
حمايتهاي خويشاوندي و فاميلی بهرهمند شده و ديگران را نيز از اين نيازها بهرهمند متیهننتد؛
هرچند در خانههاي جداگانه زندگی میهنند.
همانطورهه گراهام ر 2001نيز مدعی است ،نمیتوانيم بتهراحتتی در متورد شتکل ختانوادة
هستهاي ،آنطور هه پارسونز بيان میهند ،صۀبت هنيم و بگتوييم ابتتدا زن و مترد بتاهم ازدواج
میهنند و در يک خانه باهم زندگی میهنند ،بمهدار میشوند ،بمتههايشتان بتزر

متیشتوند و

سرانرام يکی از والدين میميرد و مطمئناً اين خانواده تۀت ووانين اوتصادي و اجتماعی حمايت
میشود .اين روشی است هه تعداد همی از مردم از آن پيروي میهنند .با بررسی و درک مووعيت
خانواده در شهر  -عشيره ،ميزان واگذاري هارهردهاي خانواده به ديگر نهادها مشخص میشود و
میتوان دريافت هه افراد هنوز ترجيح میدهند تۀت حمايت ختانواده باشتند يتا از تستهيالت و
حمايتهاي نمام ديوانساالر بهرهمند شوند.

روش تحقيق
همانطورهه گفته شد ،در اين تۀقيق ما با دو مفهوم روبهرو هستيم :نمتام خويشتاوندي و نمتام
ديوانساالر .براي بررسی ميزان ودرت نمام خويشاوندي ،به بررستی ميتزان حمايتتهتاي نمتام
خويشاوندي از اعضاي ختود و بتراي بررستی ميتزان شتهريشتدن ،بته شتاخصهتاي ختاع
شهريشدن مانند بهرهمندي از حمايتهاي نمام ديوانی میپردازيم .براي اين هتار ،ازآنرتايیهته
فرد در سنين مختلف به حمايتهاي متفاوتی نياز دارد ،نمونههتاي ختود را از سته گتروه ستنی
مختلف انتخا

میهنيم .هرهدام از اين سه گروه سنی ،ميزان متفاوتی از عمتر ختود را در شتهر

گذراندهاند و درنتيره ،ترربۀ متفاوتی از شهر دارند:
 .1گروه سنی پدربزر ها و مادربزر هتا هته تقريبتاً بيشتترِ عمتر ختود را در ايتل زنتدگی
هردهاند .اين گروه ،درک هاملی از زندگی ايلی دارند و ساختار ايلی را بهخوبی میشناسند؛
 .2گروه سنی پدر و مادرهايی هه فرزندان متأهل دارند .اين گروه ،دوران هوتاهی از زنتدگی
خود را در ايل گذراندهاند و در هودهی به شهر آمدهاند؛
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 .۳گروه سنی سوم را جوانانی تشکيل متیدهنتد هته بتهتتازگی تشتکيل ختانواده دادهانتد و
می توانند فرزندان خردسالی نيز داشته باشند .اين گروه در شهر متولد شدهانتد و ترربتۀ زنتدگی
ايلی را نداشتهاند.
نۀوة نمونهگيري در اين تۀقيق ،بهشکل تصادفی است .بهطتور هلتی ،ستی مصتاحبۀ عميتق
انرام شده هه از اين سی مصاحبه ،تقريباً به تعداد مساوي از هتر گتروه ستنی ،زن و مترد متورد
پرسش ورار گرفتهاند .در اين تۀقيق ،رسوخ به عمق شهنيات افتراد و درک معتانی شهنتیاي هته
آنان به مووعيتها و مفاهيم نستبت متیدهنتد ،اهميتت اساستی دارد؛ بنتابراين بتا افتراد نمونته،
گفتتتوگتتو و مصتتاحبۀ مستتتقيم انرتتام شتتده تتتا آنتتان نمراتشتتان را بتتدون واستتطه و ختتارج از
چارچو هاي ازپيشتعيينشده مطرح هنند و درهشان را از مفاهيم مورد نمتر ،مستتقيماً توضتيح
دهند.
سعی شده با طرح سؤاالت بهصورت مناس  ،عمق شهن افراد هاويتده شتود .بنتابراين روش
مورد استفاده در اين تۀقيق هه بتهشتکل هيفتی انرتام شتده ،مصتاحبۀ عميتق و روش ارزيتابی
مشارهتی اجتماعی است .شهر ايالم بهصورت موردي بهعنوان شهر  -عشتيره انتختا

شتده هته

جزء شهرهايی است هه ازلۀاظ شهري ،ودمت چندانی ندارد و از اسکان چند ايل تشتکيل يافتته
است و میتوان تقريباً سه نسل را در اين شهر ،بعد از ايرادش مشاهده هرد .تعتدادي از افترادي
هه از ابتدا وارد اين شهر شده و در اين شهر اسکان يافتهاند ،هنوز در ويتد حيتاتانتد؛ بنتابراين،
بهخوبی میتوان سير تغييرات بهسمت فرهن پذيري و شهريشدن را در سته نستل او از پتن
نسل يادشده مطالعه هرد.
هممنين ،دو مصاحبۀ هانونی با حضور اهالی شهر ايالم انرام شد .ازجمله هارهاي انرامشده
در اين مصاحبههاي هانونی ،هشيدن نقشه و هروهی شهر ايالم با همک روش ارزيتابی مشتارهتی
اجتماعی است هه در آن ،مۀلههاي مختلف شهر ايالم براساس پراهندگی وتومی مشتخص شتده
است.

تحليل يافتههاي ميداني
براساس مصاحبههاي هانونی انرامشده در اين تۀقيق و روش ارزيابی مشارهتی ،برروي هروهتی
شهر ايالم توسط نمونهها ،مووعيت و پراهندگی ايلها و طوايف مختلتف مشتخص شتده استت
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رنقشۀ  . 1-1اين هروهی نشان میدهد هه پس از اجراي طرح يکجانشينهردن عشاير و تشکيل
شهر ايالم ،هرهدام از ايالت پس از ورود به شهر ،تقريباً در نقطۀ خاصی از شهر ساهن شدهانتد.
بهطوريهه اين تمرهز در نقاط خاصی از شهر ،هماهنون نيتز تاحتد مۀسوستی در شتکلگيتري
فضاي شهري و ايراد مۀلههايی با خصوصيت ايلی تأثير بسزايی داشتهاند.
طبق گفتۀ نمونهها ،افراد بعد از ورود به شهر بهعنوان فضايی غريبه و ناآشتنا ،ابتتدا بتهدنبتا
آشنايان و همطايفهايهاي خود میگردند و سعی متیهننتد در هنتار خويشتاوندان ختود ستکنی
گزينند .ازسويی ،فرزندان بعد از ازدواج ترجيح میدهند در هنار خويشاوندان خود سکنی گزينند
و اغل ِ افراد ،در فاصلۀ خيلی همی از خانوادة پدريشان زندگی میهننتد .حتتی ايتن مستئله در
شکلگيري فضاي اشتغا نيز تأثير گذاشته و میتوان هوچههايی را مشاهده هرد هته مغتازههتاي
آن ،متعلق به يک خاندان است و غريبهاي بين آنها وجود ندارد رمصاحبۀ هانونی  1و . 2

روابط خويشاوندي
خويشاوندي را مرموعهاي از پيوندها تعريف میهننتد هته بتهصتورت انتستابی يتا بتهصتورت
اهتسابی ،تعدادي از افراد جامعه را به يکديگر پيوند میدهد .نمام خويشاوندي ،شبکهاي پيميتده
از پيوندهاي بیشمار است هه میتوان آنرا به سه رابطۀ اصلی والدين  -فرزندان ،خواهر  -برادر
و زن  -شوهر خالصه هرد و براساس آن ،درخت خويشاوندي هر فرد را هه نشاندهنتدة روابتط
فرد با ديگران است ،نشان داد و به انواع روابط خويشاوندي او پی برد رريوير. 1۵۶ :1۳8۳ ،
با بررسی درخت خويشاوندي نمونهها ،به اين نتيره رسيديم هه همۀ نمونههاي ما از هر سه
گروه سنی ،حداول تا سه نسل وبل از خود را بهياد دارند .اين موضوع ،هم در متورد خويشتاوند
مادري و هم در مورد خويشاوند پتدري صتاد استت .آنتان همگتی پدرتبارنتد؛ يعنتی حقتو
اجتماعی ،نام ،دين و اموا  ،از خال والدين پدري يا درواوع ،خط همزادان پدري انتقا میيابد.
هودهان به دودمان پدري تعلق دارند و تنها ،هودهان پستر هستتند هته تعلتق دودمتانی را انتقتا
میدهند .اين امر پس از شهريشدن تغييري نيافتته و در جامعتۀ شتهري نيتز وتوانين بتر مۀتور
پدرتباري استوار است؛ زيرا در ووانين شهري نيز نام خانوادگی فرزندان ،براساس نام ختانوادگی
پدر ثبت میشود و درصورت فوت پدر ،سرپرستی فرزندان بهعهدة خاندان پتدري استت .آنمته
الگوي خويشاوندي در ايالم را از الگوي ديگر نقاط متمايز میهند ،شهنيت ايتن افتراد نستبتبته
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خويشاوندانشان است .درميان نمونههاي ما ،پدر و مادر ،خواهر و برادر و فرزنتدان آنتان ،عمتو،
عمه ،خاله ،دايی و فرزندان و نوادگان آنان را خويشتاوند درجتهيتک ختود متیداننتد .بنتابراين
خويشاوند درجهدوم در نزد آنان ،تمام ايل منهاي خويشاوند درجهيک هستند.
اگر براساس تۀقيقات انرامشده ،در ايالم ساختار سلسلهمراتبی اهثر ايتلهتاي منطقته را هته
اسکان يافتهاند ،به ترتي

زير فرض هنيم :ايل ،طايفه ،تيره ،هتوز ،بنته متا ربتا توجته بته اينکته

نمیتوان در تمام ايلهاي ساهن ايالم ،اين سلسهمرات

را به دوت فو تقسيمبندي هرد  ،تقريبتاً

همۀ افراد مورد مصاحبۀ ما میدانستند هه به چه ايل و طايفهاي تعلتق دارنتد .ايتن مستئله حتتی
درميان گروه سوم هه جواناند و ترربۀ زندگی در ايل را نداشتهاند نيتز صتاد استت .در متورد
تيره ،تقريباً نيمی از نمونهها تيرة خود را میدانستند و به آن اشاره میهردند .البته گتروه او هته
ترربۀ زندگی ايلی بيشتري داشتند ،بيشترِ اين افراد را تشکيل میدهند؛ ولی نيمی از نمونتههتاي
گروه سوم و نيمی از گروه دوم نيز تيرة خود را میدانستند .در مورد هوز نيز مانند تيره ،نيمتی از
نمونهها آنرا جزء سلسلهمرات

ايلی خود ورار دادند .اين نمونهها میدانستند هته تعريتف هتوز

چيست و اشاره میهردند هه نام هوز از نام بزرگی نشئت میگيرد هه سرپرستی و ريتشستپيدي
خانوارها را بهعهده داشته است .گروه او  ،بهطور هامتل آن بتزر

را متیشتناختند و از او يتاد

میهردند .در مورد هوز ،درميان گروه سوم همتر از تيره بته آن اشتاره شتده استت و گتروه دوم
بيشتر از گروه سوم ،بزرگی را هه نام هوز از او گرفته شده است ،میشناختند .نام بنه متا بيشتتر
از هوز شناخته شده بود؛ زيرا نام خانوادگی افراد از بنه ما آنان گرفتته شتده استت .نتيمِ بيشتتر
نمونهها ،از بنه ما خود اطالع داشتند .در هنگام مصاحبه ،اهثتر افتراد از تقستيم سلستلهمراتبتی
اطالع داشتند؛ ولی بعضی نمونهها نيز به داليل مختلف نمیتوانستند بهترتي

اين سلستلهمراتت

را عنوان هنند.
ازسويی تقريباً درصد بااليی از زمان افراد ،به ارتباط با ديگرانی صرف متیشتود هته همگتی
خويشاوندان فرد هستند .مووعيتهاي مختلفی هه افراد را در ارتباط بتا ديگتران وترار متیدهتد،
شامل رفتوآمد و رسيدگی به پدر و مادر و فرزندان ،مهمانیهاي خانوادگی ،عيادت از بيمتاران،
مراسمهايی مانند عروسی ،عزا و مهمانیهاي مذهبی است .در مورد رسيدگی بته پتدر و متادر و
فرزندان ،ميزان اين رفتوآمد بسيار باالست و تقريباً افراد ،بيشترين ارتباط را بتا ختانوادة پتدري
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سپري میهنند .اهثر افرادب يک خويشاوند ،با فاصلۀ بسيار همی از هم زندگی میهنند و داهم باهم
در ارتباطاند.
همۀ نمونههاي ما ،از ش نشينی هه نوعی مراسم ديدوبازديد خويشتاوندي استت ،بتهعنتوان
جايگاهی براي ارتباط با خويشاوند درجهاو خود ياد هردهاند .عالوهبراين ،اهثر ايالمیها در ايام
عيد نوروز با خويشاوندان خود به مراتع خود رفته و چادرهاي خود را بنتا هترده و بتهمتدت دو
هفته ،به سبک گذشته زندگی میهنند .از ديگر مراسمی هته در آن ،خويشتاوندان بتاهم روبتهرو
می شوند ،مراسم عروسی و عزاست .در مراسم عروسی ايالمتیهتا ،بتراي مرحلتۀ خواستتگاري،
خويشاوندان درجهاو داماد به خانۀ عروس میروند .در هنگام برگزاري مراسم ش

عروسی در

شهر ايالم ،حداول هفتصد و حداهثر بيش از هزار نفر از خويشاوندان دعوت میشتوند .افترادي
هه به مراسم خواستگاري دعوت میشوند ،خويشاوند درجهاو عروس و دامادند؛ ولتی افترادي
هه به مراسم ش

عروسی دعوت میشتوند ،عتالوهبتر خويشتاوندان درجتهاو  ،از تمتام ايتل و

طايفهاند و فاميل درجهدوم نيز درميان آنان ديده میشود .تقريبتاً تمتام نمونتههتاي متا ،بته تمتام
دعوتهايی هه براي عروسی از آنان شده بود ،جوا

مثبت میدادند.

مراسم عزاداري هه در ايالم ،بيشتر از مراستم عروستی و ديگتر مراستم بته آن اهميتت داده
میشود ،بهمدت چندين روز برگزار شده و بهميزان شهرت خانوادة داغدار ،تمام ايتل و طايفته و
تمامی خويشاوندان درجهاو و درجهدوم شرهت میهنند .درواوع ،در مراسم عروسی و عزاداري
است هه میتوان حضور خويشاوندان درجهدوم را بهخوبی احساس هرد .ميزان مشارهت در ايتن
مراسم ،درميان سه نسل مختلف تاحدودي متفاوت استت .درميتان نستل او  ،ميتزان پاستب بته
دعوت ها بيشتر از نسل سوم است و عموماً در مراسم عروستی و عتزاداري خويشتاوندان دور و
درجهدوم ،بيشترِ بزر ترهاي خانواده شرهت میهنند.

ازدواج
در تعريف لوي اشتروس ،ازدواج پديدهاي اصلی در تشتکيل ستاختهتاي خويشتاوندي استت
رريوير . 187 :1۳8۳ ،هممنين ازدواج دربرگيرندة عواملی است هه بهوسيلۀ آن ،متیتتوان ميتزان
نمارت و بازتوليد نمام خويشاوندي را در يک جامعته متورد ارزيتابی وترار داد .ايتن عوامتل را
میتوان در وال

مناسک ،انواع ووانين و مبادالت و حمايتها مشاهده هرد.
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انتخاب همسر
با توجه به مصاحبههاي انرامشده مخصوصاً گروه سنی او  ،در زمان گذشته در ايتالم ،ختانواده
براي پسرشان دختري را درنمر میگرفتند .در مورد دختران نيز در گذشته پدر اختيار تتام داشتته
است .عالوهبر پدرِ دختر و پسر ،ديگر اعضاي خانواده نيز در اين انتخا

دخالت داشتهاند هه در

مراسم خواستگاري از آنان دعوت میشده است .هماهنون در شهر ايالم ،به انتخا

دختر و پسر

تاحدودي بيشتر از گذشته اهميت میدهند .البته اين مسئله درميتان ختانوادههتا متفتاوت استت؛
بهطوريهه بعضی اجازه میدهند دختر عنوان هند هه خواستگاري دارد ،بعضی به دختر اجازة رد
يا وبو خواستگارانش را میدهند و بعضی نيز مانند گذشته ،اختياري به دختتر نمتیدهنتد و بته
شيوة گذشته ،پدر اختيار تام دختر را بهعهده دارد .بااينکه هنوز نمر بزر ترهتاي فاميتل ،بستيار
بااهميت است؛ بيشترِ خانوادهها بتراي احتترام ،بتزر ترهتا را بته مراستم خواستتگاري دعتوت
میهنند .اين درحالی است هه پدر و مادر و خودب دختر و پسر ،تصميمگيرندة نهايی هستند.

درونهمسري ،برونهمسري
«درونهمسري عبارت است از آنکه افراد بته ازدواج در درون گتروه ختود مربتور شتوند و در
مقابل ،برونهمسري هه در آن ،افراد بايد با هسانی هه بيرون از گروه خود هستند ،ازدواج هننتد»
رمقصودي . 1۴2 :1۳8۶ ،نمونه هاي ما معتقدند در گذشته بهجز در مواردي مانند پيونتد بتين دو
ايل در شرايط خاع ،افراد بهشکل درونهمسري با ايتل و طايفتۀ ختود وصتلت متیهتردهانتد.
درحا حاضر نيز ايالمیها هنوز مايلاند با ايل و طايفۀ خود ازدواج هنند؛ ولتی در نستل جديتد،
بعضی پسرها خود دختري را انتخا

میهنند و به اطالع خانواده میرسانند هه ممکتن استت از

ايل خودشان نباشد و درصورتیهه خانواده موافق باشد ،به خواستگاري دختر میروند.

انواع ازدواج در گذشته و حال
راي ترين الگوي ازدواج درميان ايالمیها ،چه در گذشته و چه درحا حاضر ،تکهمستري بتوده
است .در گذشته ،چندزنی فقط درميان خوانين و ثروتمندان رواج داشته و درميتان متردم عتادي،
درصورتیهه زن او بمهدار نمی شده يا اينکه تمام فرزنتدان او دختتر بودنتد ،مترد زن ديگتري
میگرفته است .گاهی زن او بهعلت نداشتن فرزند پسر ،خود اودام به خواستگاري از زنی براي
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شوهرش میهرده است .اين امر درحا حاضر هاهش يافته و مخصوصاً درميان نسل جديد اتفتا
نمی افتد و الگوي ازدواج در شهر ايالم ،تقريباً تکهمستري استت .لتويرات يتا ازدواج زن بيتوة
جوان با يکی از برادرشوهرهايش ،شيوهاي بوده هه درميان طوايف ايالمی نيز رواج داشته استت؛
با اين تفاوت هه اين امر فقط درميان بعضی از ايلها بهشتکل اجبتاري برگتزار متیشتده استت.
هماهنون در شهر ايالم ،اين رسم درميان بعضی خانوادهها ،ولی نته بتهصتورت اجبتاري ،وجتود
دارد.
در گذشته درصورتیهه درميان دو طايفه يا ايل ،دعوايی اتفا میافتاده هه منرر به وتل يکتی
از افراد میشده ،بزرگان و ريشسپيدان دو ايل ،با تعيتين شترايطی بته ادامتۀ دعتوا و ختونريزي
خاتمه میدادند رماسوري . ۶۳ :1۳82 ،در بعضی وبايل يکی از شرايط ،دادن يک يا چند دختر به
خانوادة فرد مقتو بوده است .در ايالم براساس گفتههاي نمونههاي ما ،اين رستم وجتود داشتته
است؛ ولی بعضی ،دادن دختر را امري بدشگون متیدانستتند و بتا دادن مبلغتی پتو يتا دام هته
ازطرف ريشسپيدان تعيين میشده ،وضيه را خاتمه میدادند .درحا حاضر ،اين رسم با تغييراتتی
در شهر ايالم اجرا میشود؛ ولی دختري براي اتمام خونريزي ،به خانوادة مقتو داده نمیشتود و
ازدواجی صورت نمیگيرد.

طالق
وبالً در ايل ،طال بسيار هم اتفا میافتاده است و بعضی از نمونههاي ما ،معتقدند اصالً وجتود
نداشته و خويشاوندان و ريشسفيدان درصورت بروز مشکل ،مساهل را حتلوفصتل متیهردنتد.
طال درميان ايالمیها پديدهاي نو و جديد است هه پس از استکانيتافتن و شتهريشتدن ،بتين
زوجين اتفا میافتد .بهگفتۀ نمونههاي اين تۀقيق ،هنوز هم در شهر ايالم بتاوجود دادگتاههتاي
خانواده ،بزرگان فاميل مساهل آنان را حل میهنند و نهايتاً اگر مسئله خيلی حاد شتد ،بته دادگتاه
مراجعه میهنند؛ زيرا طبق آيين خويشاوندي و وومی ،طال امري ناپسنديده شتمرده متیشتود و
باع

ازبينرفتن پيوند خويشاوندي و ايراد نزاع و دعواهاي خويشاوندي میشود.
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خانواده
الگوهاي اقامت خانواده در گذشته و حال
در زمان گذشته ،در هريک از ايلهاي ايالم ،عروس بعد از ازدواج به چادر مادرشوهر میرفتته و
در آنرا زندگی میهرده است تا هنگامیهه تعداد ما و گوسفندان بهحدي میرسيده هته پستران
میتوانستند براي خودشان سياهچادر جداگانهاي ،در هنار سياهچادر پدر برپتا هترده و در هنگتام
هوچ ،باهم حرهت هنند رزن ،گروه سنی  . 1بعد از شهريشدن ،هرهدام از دختران بتا ازدواج از
خانۀ پدري جدا میشوند؛ ولی پسران با خانوادة پدر میمانند تا هنگامیهه بترادر بعتدي ازدواج
هند و بهعلت همبودن مکان زندگی ،از خانۀ پدري جدا شده و از پتدرمکانی بته نومکتانی روي
میآورند و نهايتاً تنها ،پسر آخر با پدر و مادر زندگی میهند رمرد ،گروه سنی . 2

الگوي خانواده در گذشته و حال
در گذشته و در ايل ،همانطورهه ديده شد ،خانواده بهشتکل گستترده زنتدگی متیهردنتد؛ ولتی
درحا حاضر درميان نسل جديد ،تمايل به تشکيل خانوادة مستقل هستهاي وجود دارد .در ايتالم
نيز مانند ديگر شهرهاي ايران ،الگوي خانواده در سرشتماري هشتوري ،بتهشتکل هستتهاي شهتر
میشود .ولی باوجود تمايل جوانان براي زندگی مستقل ،نمیتوان گفت هه اين استقال بهشتکل
هامل حتی با نومکانشدن ،در شهر ايالم شکل گرفته است؛ زيرا ميزان باالي رفتوآمد ،نزديکتی
خانههاي افراد به يکديگر ،نۀوة جداشدن پسران و باویماندن پسر آخر با خانواده و نۀوة نگاه و
تفکر افراد به خانواده ،باوجود نومکانشدن از انسرام خويشاوندي نکاسته و «تمايل به استتقال
فردي هه از مشخصات خانوادة هستهاي است» رمقصودي ، 192 :1۳8۶ ،بهشکل جوامتع متدرن
ديده نمیشود .بنابراين شايد بتوان شکلگيري نتوع خاصتی از ختانوادة هستتهاي را در ايتالم و
شهرهاي شبيه آن هه درحا گذار از يک سيستم خويشاوندي به سيستم جديد هستتند ،مشتاهده
هرد هه شامل خانوادههايی نومکان با حفظ ارتباط ووي با شبکۀ خويشاوندان هستند.

الگوي قدرت در خانواده
الگوي ودرت در گذشته و حا در ايالم ،مردساالري است .رياست خانواده بهعهده مردان است.
زنان نيز به اين مسئله واوفاند و اين امر در آنان نهادينه شده است .البته اين نکته نيز وابل توجه
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است هه درميان مردان گروه سوم و بعضی از زنان گروه ستوم ،ستخن از همفکتري و تفتاهم در
تصميمگيري ،نشانۀ تغيير در رويکرد نسل جديد به زن است.

نقش زن و مرد در خانواده
در گذشته ،زنان هارهاي هشاورزي و دوشيدن حيوانات و نگهتداري از بمته هتا و خانتهداري و
هممنين پختن نان و آوردن آ

و تهيۀ مواد لبنی را بهعهده داشتند .مردان امنيتت ايتل را بروترار

میهردند و به چوپانی و دامداري میپرداختند و مسئوليت هوچ را بهعهده داشتند .درحا حاضر،
اهثر زنان در شهر ايالم خانهدارند رمرهز آمار ايران  .همۀ متردان در ايتالم ،مستئوليت اوتصتادي
خانواده را بهعهده دارند و هارهاي مختلفی انرام میدهند .در نسل جديد ،تاحدود بستيار همتی،
مردان به زنان در امور خانه همک میهنند؛ ولی اين ميزان را نمیتوان بهعنتوان وبتو مستئوليت
خانهداري دانست و هماهنون نيز مانند گذشته ،زنان مسئوليت خانه و تربيت بمههتا را بتهعهتده
دارند.

ترجيح جنسيتي (تفاوت دختر و پسر)
در ايالم گذشته ،درميان ايلها و طوايف مختلف ،داشتن پسر يک ضترورت مۀستو

متیشتده

است؛ زيرا پسر هارهرد ايراد ودرت و امنيت در ايل را بهعهده داشته است .ازلۀتاظ وتانون ارث
و ميراث ،اموا گروه در دست پدر خانواده يا پدربزر
مۀسو

بوده و جانشين اصلی او ،پستر بتزرگش

میشده است .هممنين درميان ايالمیها ،همانطورهه گفته شد ،حمايتت و مراوبتت از

پدر و مادر پير بهعهدة پسر بوده و هست .بنابراين براي حفتظ ختانوار بعتد از پتدر ،پسرداشتتن
امري ضروري در ايل بهنمر میرسيده است .درحا حاضر نيز بااينکه نۀوة معيشتت افتراد تغييتر
هرده و نياز به امنيتبرورارهردن توسط مردان ،در شهر بهاندازة ايل نيست؛ ولی مراوبت از پتدر و
مادر بهعهدة پسر آخر است.
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نقش حمايتي نظام خويشاوندي در مقابل حمايتهاي ديواني
حمايتهاي نظام خويشاوندي
در گذشته در زندگی ايلی ،افراد تۀت حمايت نمتام ايلتی و خويشتاوندي زنتدگی متیهردنتد.
ازجمله حمايتهاي ايل ،ايراد ووانينی بوده رخونبس ،لويرات و ...هته بتهشتکل آدا ورستوم
خاصی ،بين افراد در ايل خود و ديگر ايلها و طايفهها نمم برورار میهترده استت .همته از ايتن
ووانين با برگزاري مراسم رانواع ازدواج ،عتزاداري و ...تبعيتت متیهردنتد .حمايتتهتاي نمتام
خويشاوندي را میتوان به حمايتهاي مراوبتی ،معنوي ،تأمين امنيت فردي ،مالی و شغلی تقسيم
هرد .عالوهبر بعضی از اين ووانين و مراسم هه در فصل وبل به آنها اشاره شد ،به بررسی ميتزان
حمايت خويشاوندان براي يافتن شغل در ادارات دولتی پرداختهايم.
در ابتدا هه افراد در ايالم ساهن شدهاند ،تقريباً تمامی افراد برحس

نياز ادارات بتر ستر هتار

رفته اند .با افزايش تۀصيالت افتراد و همبتود تصتديهتاي دولتتی در ستا هتاي اخيتر ،تقريبتاً
نمونههاي شاغل دولت در گروه سوم ما ،همگی با سفارش اوتوام و خويشتان ،در ادارات دولتتی
مشغو به هار هستند .هممنين در ايالم ،همانطورهه همۀ نمونتههتاي متا اشتاره هردنتد ،بتدون
داشتن آشنا و فاميل ،هاري هه به سيستم اداري واگذار شده ،بهراحتی پتيش نمتیرود .در متوارد
ديگري مانند رفع مشکالت مالی ،درصد بااليی از نمونتههتاي تۀقيتق متا تترجيح متیدهنتد از
خانواده و خويشاوندان خود پو ورض هنند .بيش از نيمی از نمونههاي ما ترجيح میدادند براي
نگهداري از فرزندانشان ،درصورتیهه مادر شاغل باشد ،خانواده از فرزندانشان مراوبت هند يا در
هنگام واردشدن خسارتهايی مانند دزدي اموا يا آتتشستوزي يتا تصتادف اتومبيتل ،ازطريتق
همکهاي خانواده مورد حمايت ورار میگيرند.
شهر اين نکته نيز الزم است هه در هنگام پيدا هردن شغل يا رفع جترم در مووتع خطتا يتا در
هنگام نياز به حل مشکالت اداري يا هنگام مشتکالتی ماننتد واردشتدن خستارت متالی شتديد،
حمايتها شامل تمام ايل میشود؛ بهطوريهه تمام ايل ،خود را در وبا مسئلۀ پيشآمده مستئو
میدانند .ولی در حمايت هايی مانند نگهداري از پدر و متادر يتا رفتع نيازهتاي اوليته يتا هنگتام
ورضگرفتن مووتی پتو  ،هنگتام خريتد خانته و ماشتين و ،...حمايتتهتا توستط خويشتاوندان
درجهاو صورت میگيرد.
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تمايل افراد در انتخاب همسر ،دوست و کانديداي شوراي شهر
تقريباً تمام نمونه هاي گروه او و دوم تمايل دارند هه فرزندانشان با افرادي از ايل ختود ازدواج
هنند .اما درميان نمونههاي گروه سوم ،تاحتدودي ايتن وضتيه تغييتر هترده و حاضترند از ديگتر
طوايف و ايلها نيز زن بگيرند .درعينحا  ،چون هنوز خانواده است هه بيشتترين نمتر را بتراي
انتخا

همسر دارد و براي جوانان نيز نمر خانواده مهم است ،اهثر ازدواجها درونگروهی استت

و تاحدودي آزادي عمل براي پسران ،بيشتر از دختران است هه با طايفۀ ديگتر ازدواج هننتد .در
مورد تمايل افراد براي جايگزينهردن گروه دوستی بهجاي شبکۀ فاميلی ،اين جايگزينی صتورت
نگرفته است و تقريباً همۀ نمونههاي ما ،ارتباط با خويشاوندان را به ارتباط با دوستان ،مخصوصاً
بعد از ازدواج ترجيح میدهند.
در مورد انتخا

افراد در انتخابات شوراي اسالمی شهر و معيارهاي افراد در شتهر ايتالم در

اين انتخابات ،تقريباً نوددرصد نمونههاي ما ،اصلیتترين معيتار ختود را ووميتت اعتالم هردنتد.
درميان هسانی هم هه به اولويت معيار ووميت در انتخا

هانديدايشان معتقد نبودند و صتالحيت

آنان را مهمتر میدانستند ،اينچنين عنوان میشد هه ما اين شيوه را وبو نداريم؛ ولتی مربتوريم
از اين شيوه تبعيت هنيم .يکی از علل اين گرايش و تمايل به معيار وومی و وبيلهاي در انتخابات،
بازتوليد نمام خويشاوندي است؛ زيرا افراد معتقدند هه اگر يتک نفتر از خويشتاوندان آنتان و از
طايفه و ايلشان رأي بياورد ،راهگشاي مشکالتشان خواهد شد و بيشتر میتوانند از مزاياي دولتی
استفاده هنند و چون حمايت شغلی و حمايت در پيشرفت هار ،آنچنانهه وبالً گفتتيم ،در دستت
نمام خويشاوندي است ،بنابراين افراد ترجيح میدهند هه به ايل و طايفۀ خود رأي بدهند و بعتد
از انتخا شدن فرد ،همگی افراد ايل تووع دارند هه هارشان توسط اين فرد انرام شود.

حمايتهاي دولتي و نظام ديوانساالر
حمايتهاي مالي
تقريباً نيمی از نمونهها ،خويشاوندان خود را به گرفتن وام در هنگام نياز مالی ترجيح متیدادنتد.
اين افراد هممنين به گرفتن وام دولتی تمايل داشتند؛ ولی به اين دليتل خويشتاوندان را تترجيح
میدادند هه دسترسی به وام براي آنان سخت بود.
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تأمين امنيت اجتماعي ،مانند انواع بيمه
در مورد انواع بيمه ،درميان نمونههاي ما تقريباً اهثر افراد از بيمۀ خدمات درمانی استفاده میهنند.
هممنين افرادي هه هارمند دولت هستند ،بهاجبار براي بعضی مواردي ماننتد زمتان بازنشستتگی
بيمه شده و از حقو آنان مبلغی هسر میشود .ولی درميان هسانی هته هتار آزاد دارنتد ،همترنتد
هسانی هه خودشان اودام به بيمۀ بازنشستگی هرده باشند .در مورد بيمههايی مانند آتشسوزي يتا
دزدي منز نيز بعضی از آن استفاده میهردند و اين بيمهها برايشان جاافتاده بود ،بعضتی هتم از
آن استفاده نمیهنند .در موارد ديگر خدمات و حمايتهاي دولت در هنگام بروز خستارتهتاي
طبيعی مانند سيل يا آتشسوزي ،نيمی از نمونههاي ما معتقدند چه در گذشته و چه زمتان حتا ،
مووع ايراد خسارت ،خويشاوندان از فرد حمايت میهنند .نيمتی هتم معتقدنتد هته در گذشتته،
خويشاوندان به فرد همک میهردند؛ ولی االن ،دولت به افتراد در هنگتام بتروز حتوادث همتک
میهند.

حمايتهاي مراقبتي
در جوا

به مواردي مانند حمايت از زنان بیسرپرست ،ووتی شوهر خود را از دست میدهنتد،

اگرچه تعدادي از نمونههاي ما از حمايتهاي هميتۀ امداد امامخمينی و بهزيستی نتام متیبردنتد؛
ولی بنابر عرف و سنتی هه در ايالم در گذشته وجود داشته و تا به حا ادامه دارد ،اهثراً معتقدند
زن هنگام ازدستدادن شوهر خود ،اگر داراي فرزند بال ،باشد ،تۀت حمايت پسران ختود وترار
میگيرد .درصورتیهه جوان باشد ،درصورت موافقتت ،بتا يکتی از برادرشتوهران ختود ازدواج
میهند .درصورت عدم تمايل يا نداشتن برادرشوهر و گاهی پسرعموي شوهر ،بته خانتۀ پتدري
خود بازمیگردد .بنابراين ،يکی از داليلی هه باع

ترجيح افراد به استفاده از حمايتهتاي نمتام

خويشاوندي بهجاي حمايتهاي دولتی شده ،ضعف سيستم دولتی استت هته نتوانستته خواستتۀ
مردم را درحد مطلوبی برآورده هند و باع

شده هه افراد به حفظ گروه خود ادامه دهند.

نتيجهگيري
ايالم شهري است هه هشت دهه از عمر شهريشدنش میگذرد و تقريباً بين سه الی چهار نستل
به مقدار نامساوي ،شهريشدن را در آن ترربه هردهاند .افرادي هه ختود يتا اجدادشتان ،وبتل از
شهريشدن بهشکل هتوچرو زنتدگی متیگذراندنتد و سيستتم حتاهمبتر زنتدگی آنتان ،سيستتم
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سلسلهمراتبی در عشاير بوده است .سيستمی هه از نمام خويشاوندي نشئت گرفتته و بتراي ادارة
افراد تۀت حاهميت خود ،ووانين خاع خود را داشته و بهشکل آدا ورسوم مختلتف ،درميتان
افراد بهاجرا درمی آمده است .بتا توجته بته تۀقيتق انرتامشتده ،بتا ورود ايتن افتراد در شتهر و
ساهنشدن ايشان ،ما با سه نوع شيوة زندگی در شهر ايالم روبهرو هستيم:
 .1گروهی هه هنوز بهطور هامل ساهن نشدهانتد و بيشتتر در ايتل و همتتر در شتهر زنتدگی
میهنند؛
 .2گروهی هه ساهن شهرند؛ ولی هنوز مراتع خود يا اجدادشتان را حفتظ هترده و بتهعنتوان
شغل دوم در هنار هار اداري ،به مراتع خود سر میزنند؛
 .۳گروهی هه ساهن شهرند و بيشتر براي گذراندن اووات فراغت يا سرزدن بته آشتنايان ،بته
مراتع خود سر میزنند.
بنابراين میتوان گفت هه تقريباً همۀ ساهنين شهر ،بهنوعی با شتيوة زنتدگی ستابق ختود در
ارتباطاند .اين ارتباط فقط ازلۀاظ فيزيکی نيست؛ بلکه افراد در شهتن ختود نيتز هنتوز ختود را
متعلق به ايل میدانند .اين مسئله در سه گروه سنی ،تفاوت خاصی نداشت و گروه سوم نيتز هته
ترربۀ عملی زندگی ايلی نداشتهاند ،خود را بيشتر از آنکه يک شهروند شتهري مۀستو
يک فرد عضو طايفه میدانند .همۀ افراد از سلسلهمرات

هننتد،

ايلی خود مطلعاند و نام ايل و طايفته و

بنه ما مربوط به خود را میدانند .تعداد بسيار همی از نمونههاي ما هنگام معرفی خود ،در هنتار
سلسلهمرات

ايلی خود ،نام شهرستان و استان خود را نيز عنوان هردند و بقيۀ نمونتههتا ،هويتت

خود را با نام ايل و طايفۀ خود بيان هردند.
عالوهبر شهنيت افراد در مورد تعلقشان به ايل ،نۀوة پراهندگی افراد در شهر و ايراد فضتاي
شهري با نۀوة پراهنش وومی است هه بهخوبی میتتوان بعتد از گذشتت تقريبتاً هشتتاد ستا از
شهريشدن اين جامعه مشاهده هرد رنقشۀ  . 1-1بنابراين با توجه به موارد فو  ،يک فرد ايالمی
بيشتر از اينکه خود را متعلق به شهر بداند ،خود را عضوي از ايل تلقی میهند .چنانکته در بيتان
هويت خود و در نۀوة پراهنش در شهر و ميزان ارتباط با ايل و متراتعش ،متیتتوان ايتن امتر را
بهخوبی مشاهده هرد.
باوجود اثبات نوع تعلق فرد به عشيره و پررن بودن نتوع معيشتت وبلتی ،افتراد در شتهر در
معرض دو نوع حمايت ورار میگيرنتد :حمايتت ازستوي نمتام ايلتی و حمايتت ازستوي نمتام

 184مطالعات جامعهشناختی 161-186 :)1(19

ديوانساالر .حمايتهاي نمام خويشاوندي شامل انواع مراوبت در هنگام ههنسالی يا بيماري يتا
نگهداري از فرزندان ،حمايت شغلی ،حمايت در پيشبرد هارهاي اداري ،حمايت مالی در هنگتام
نيازمندي و حمايتهاي غيرمادي است .حمايتهاي مدنی شامل نهادهتاي آموزشتی ،بهداشتتی،
خدماتی ،انواع وام و بيمه ،بهزيستی و توانبخشی است.
بااينکه افراد در شهر ايالم تمايل دارند هه از حمايتهاي دولتی استفاده هنند؛ ولتی بتهعلتت
دسترسی راحت نداشتن به امکانات دولتی ازجمله انواع وام ،انواع بيمه ،خدمات بهزيستی ماننتد
مهدهودک يا مراهز توانبخشی با هيفيت مطلو  ،در بيشتر مواوع ترجيح میدهند در هنگام نيتاز،
ابتدا به خويشاوندان خود مراجعه هنند .در ايتن متورد بتا توجته بته تۀقيتق انرتامشتده ،نمتام
خويشاوندي نسبتبه نمام مدنی ،افراد را بيشتر تۀت حمايت خود دارد و فردي هه مووتع نيتاز،
به خانواده مراجعه میهند ،حتماً نيازش برآورده میشود .هنگام مراجعه به ادارات دولتی و بتراي
انرام هارهايی هه به سيستم دولتی مانند شهرداري ،ادارة ماليات و ...مربوط است نيز ابتتدا افتراد
بهجاي مراجعه به مۀل مربوطه ،به خويشاوندان ختود هته در سيستتم دولتتی هستتند ،مراجعته
میهنند هه اين امر باع

بازتوليد نمام خويشاوندي در نمام مدنی شده است.

افراد بهعلت پايبندي به نمام خويشاوندي و ايلی ،در انتخابات شوراي شهر بهشکل وبيلتهاي
بهجاي شيوة حزبی رأي میدهند و درنتيره با اين شيوه ،نمام مدنی را نيز به شيوة ايلی بازتوليتد
و اداره می هنند .هممنين با ورود سيستم خويشاوندي به سيستم مدنی ،باع

ايراد مفهتومی بته

نام پتارتیبتازي متیشتوند هته بتدون آن ،هتاري از پتيش نمتیرود .ازستويی بتا ورود سيستتم
خويشاوندي به نمام وضايی و وانونی نيز نمیتوان اميدوار بود هه مررمين به سزاي اعما ختود
برسند و مرازات شوند؛ زيرا خويشاوندانی در اين سيستم نيز هستتند هته از مرترمين حمايتت
میهنند.
هممنين ،عدم شکل گيري مفهوم شهروندي درميان افراد جامعه و تمايل به درونگرايی هه از
انسرام نمام خويشاوندي ناشی میشود ،باعت

شتده هته فترد عتدهاي را ختودي و عتدهاي را

غيرخودي يا ديگري بداند و همۀ افراد در شهر ،به يک چشم درنمتر افتراد ديتده نمتیشتوند و
ازنمر افراد ،آنهايی هه خويشاوندان آنان مۀسو

میشوند ،خودي و بقيه ديگتري هستتند هته

ازنمر آنان اهميت چندانی ندارند .عدم شکلگيري اين مفهوم ،باع

شده هه افراد خود را ملتزم

به تبعيت از ووانين شهروندي نمیدانند و در مقابل ،از اين ووانين نيز حمايت نمیهنند.
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ازسويی نمیتوان تأثير شتهريشتدن بتر ختانواده هتاي ايالمتی را درنمتر نگرفتت .افتزايش
تۀصيالت در اثر ورود به دانشگاه هه براي دختران و پسران در شهر ايالم امکانپذير است ،يکی
از تغييرات اساسی در شهر ايالم نسبتبه گذشته استت .براستاس آمارهتاي رستمی و هممنتين
بهگفتۀ نمونههاي ما ،در گذشته دختران از اين امتياز برخوردار نبودند و ميزان سواد درميان زنان،
بسيار همتر از مردان بود .افزايش ستن ازدواج دختتران و افتزايش اختيتار دختتران و پستران در
انتخا

همسر نسبتبه وبل نيز ازجمله اين تغييرات است .هاهش نسبی تبعيض ميتان دختتران و

پسران ازطرف خانواده نيز از اين تغييرات است؛ بهطوريهه نگرش نسبتبه داشتن پستر درميتان
آنان تاحدودي تغيير يافته است .تغيير ميزان مردساالري ،البته بهميزان بستيار هتم وابتل مشتاهده
است .بااينکه هنوز مردان رهيس خانوادهاند ،تاحدودي مخصوصاً نستل ستوم نمونتههتاي متا ،از
همفکري زنان در ادارة زندگی استفاده میهنند .هممنين تمايل بته استتقال و نومکتانی بعتد از
ازدواج ،درميان نسل دوم و سوم بعد از شهرنشينی افزايش يافته است؛ با اين توضيح هه بهعلتت
رفتوآمد زياد با خانوادهها و نزديکبودن مۀل سکونت با والدين ،نمیتوان گفتت هته ختانواده
بهشکل هامالً هستهايِ استقال يافته شکل گرفته است.
باوجود تغييرات فو هه در اثر شهريشدن اتفا افتاده و بيشترِ اين تغييترات را نيتز درميتان
نسل جوان ايالمی میتوان مشاهده هرد ،در آخر ،ضمن مقايسۀ حمايتهاي نمام خويشاوندي و
نمام ديوانساالر و ميزان تمايل افراد نسبتبه اين دو نوع حمايت ،به اين نتيره دست يتافتيم هته
ميزان انسرام نمام خويشاوندي و حمايتهاي آن از افراد ،باع

حضور پررن تر ايتن نمتام در

زندگی نمونههاي ما نسبتبه نمام مدنی است؛ بهطوريهه سيستم حاهمبر زندگی ايتن افتراد در
شهر ايالم نمام خويشاوندي است ،نه نمام ديوانساالر مدنی.
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