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چكیده
واگرايي قومي مساله اي اجتماعي است که اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود ميتواند ناخواسته باعث عدم رشد و
توسعه نيافتگي جامعه شود؛ و در دراز مدت به صورت غير آشکار ،امنيت ،انسجام ملي ،تماميت ارضي و يکپارچگي ملتي را
در معرض تهديد و تجزيه قرار دهد .واگرايي قومي در استان ايالم به عنوان يکي از استان هاي غربي کشورکه از ترکيب
قوميتهاي مختلفي تشکيل و با مسائل اجتماعي عديده اي مواجه ميباشد مورد توجه است .هدف اين مقاله مطالعه و بررسي
وضعيت موجود استان ،علل و عوامل اجتماعي موثر بر واگرايي ،پيامدهاي وضعيت اجتماعي موجود ناشي از آن و ارايه
راهکارهاي راهبردي و کاربردي در بين گروههاي قومي در جامعه مورد مطالعه از نظر واگرايي است؛ روش بکار رفته از
نوع پيمايش ،مطالعه ميداني و اسنادي با استفاده از تکنيکهاي تحليل محتوا ،پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده مشارکتي صورت
گرفتهاست .يافتههاي تحقيق نيز نشان ميدهد مولفه هايي همچون تداخل ،پيچيدگي ،شدت و ضعف عوامل جغرافيايي در
حدود  65/ 3درصد  ،عوامل اقتصادي در حدود  61/1درصد و عوامل فرهنگي در حدود  64/3درصد به عنوان موثرترين
عوامل اجتماعي شناخته شدند .در پايان نيز از عدم هماهنگي در ماهيت و کارکرد مجموعه عناصر و مولفه هاي جغرافيايي،
جمعيتي ،معيشتي ،فرهنگي و مديريتي بعنوان عوامل بروز واگرايي در استان ايالم ياد شده است .همچنين راهکارهاي
راهبردي و کاربردي نيز در جهت کاهش يا از ميان برداشتن مساله ارائه گرديده است.
واژههاي کليدي :گروههاي قومي ،واگرايي ،ايالم ،دره شهر

 -1هيات علمي گروه جامعه شناسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران .نويسنده اصلي.
-2دانشجوي دکتري جامعه شناسي ،دانشگاه علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران ،مسئول مکاتياتeisa.bastami@yahoo.com
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 .9مقدمه
مفسران در بسياري مواقع تصريح کرده اند که مطالعه و بررسي روابط قومي در جامعه شناسي کالسيک جايي نداشته و آن
نظريه پردازان نيز اعتنايي به اين بحث نکرده و به دنبال فهم آن نيز نبوده اند (ملشويچ ،سينيشا .)31:1390 ،در ادبيات
علوم اجتماعي تفاسير و تعاريف مختلفي از مفهوم قو ميت و يا گروههاي قومي به عمل آمده است که عمدتا با شرايط
خاص اجتماعي ايران انطباق کامل ندارد ،لذا نمي توانند کامال گوياي وضعيت اقوام و تنوع قومي در ايران باشند (احمدي
 .) 51:1323،صرف نظر از مناقشات نظري که در تعريف اين مفهوم وجود دارد آنچه واقعيت دارد و قابل اطمينان است،
آن است که ما ايرانيان با گروههاي قومي و مناطق مختلف جغرافيايي -فرهنگي روبرو هستيم که داراي سنت هاي فرهنگي
و احساسات هويتي خاصي (بر پايه مشترکات نژادي ،زباني ادبيات و يا حداقل محل سکونت يا سرزمين) هستند که آنها را
به عنوان يک گروه فرعي از يک جامعه بزرگ تر مشخص مي کند .به نحوي که اعضاي هر گروه قومي خود را از لحاظ
ويژ گي هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه متمايز تلقي مي کنند .بنابراين وجود گروهها و مناطق فرهنگي مختلف
در کشور که بر اساس تمايزات نژادي ،زباني خاص شکل گرفته و قابل شناسايي هستند امري غير قابل انکار به نظر
مي رسد .به سخن ديگر " تنوع وجود هويتي و نوع قومي آن در ايران بايستي مفروض گرفته شود "(ايوبي .)1322،
تنوع اقوام ايراني در مناطقي همچون آذربايجان ،گيالن ،خراسان و خوزستان ،ايالم ،سيستان و بلوچستان و مناطق کويري
حاکي از اين تفاوت ها است .هر کدام از استان هاي ياد شده داراي مختصات و ويژگي هاي خاص خود است .استان ايالم
 به عنوان جامعه ي هدف مورد بررسي -چنين ترکيب ناموزوني را داراست .ترکيب جمعيتي و قومي از مولفه هايبنيادين اين جامعه از يکسو و شرايط ناهمگون جغرافيايي و اقليمي از سوي ديگر همواره اين استان را با فراز و نشيب هايي
همراه نموده و باعث برو ز مشکالت و مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي گرديده است .وجود گروهاي قومي
باخرده فرهنگ هاي خاص خود ،نزديکي و گاهي تداخل مرزهاي جغرافياي باعث بروز نوعي اختالفات قومي و قوم گرايي و
در ادامه جدايي طلبي گروههاي مذکور گرديده و اين استان را با چالش هايي روبرو ساخته است که به جرات مي توان آنرا
يکي از موانع توسعه يافتگي در اين منطقه برشمرد.
معموالً در ميان افراد و گروههاي يک قلمرو جغرافيايي که داراي نژاد ،زبان ،آداب و رسوم مشترک باشند ،نوعي همبستگي
قومي شکل مي گيرد .اين همبستگي قومي ويژگي اي است که نسبت به خودي احساس همدردي و نسبت به ديگران
احساس بيگانگي ايجاد مي کند که از ديدگاه علوم اجتماعي احساس همدردي را ميتوان همگرايي1و احساس بيگانگي را
واگرايي 2تلقي نمود .اين اصطالحات معموال درپژوهش هاي علوم انساني بيشتر در حوزه علوم سياسي و بين المللي است اما
منظور ما در اينجا کامال جنبه اجتماعي دارد .گسترش روابط اجتماعي ،افراد جامعه را به گروه هاي گوناگون تقسيم
مي کند .بر اثر گذشت زمان همساني و همگوني گروه ها سبب نزديکي افراد گروه ها به يکديگر مي شود .از طرفي،
پراکندگي اختياري و يا اجباري انسانها در مناطق مختلف کره زمين نيز گروه هاي اجتماعي متعددي را به وجود مي آورد
که با دخالت عواملي چون آب و هوا  ،شرايط زندگي ،محيط طبيعي و موقعيت اجتماعي -اقتصادي ويژگي هاي متفاوت از
ساير گروه ها پيدا مي کنند .اين گروه ها را در جامعه شناسي ،گروه هاي قومي مي نامند (سيف اللهي.)131:1333،
روابط گروه هاي قومي در سيستم اجتماعي ،با توجه به شرايط اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي دسته بندي هايي را به وجود
مي آورد که در جامعه شناسي اصطالحاً اکثريتها و اقليتهاي قومي ناميده مي شوند .گروه هاي قومي ،ويژگي ساير گروه هاي
اجتماعي را دارند .گاهي بين اقليته ا و اکثريتهاي قومي تعاون و همکاري به وجود مي آيد .گاهي در بين آنها تنشها  ،تضادها
1.convergence
2.divergence
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و اختالفاتي ايجاد مي شود .معموالً روابط گروه هاي قومي در اغلب جوامع با ستيز و تنش همراه است .گاهي منافع
گروه هاي قومي ،منافع طبقاتي افراد طبقه 1را تحت الشعاع قرار مي دهد .تا زماني که در يک جامعه روابط گروهي در
وضعي عادي قرار دارد مسئله و مشکلي براي نظام اجتماعي به وجود نمي آيد .اما وقتي گروه هاي اجتماعي ،مثالً گروه هاي
قومي ،از نظر منافع اجتماعي -اقتصادي 2و منافع فرهنگي -3سياسي 4مورد تعرض قرار گيرند سيستم اجتماعي 5متشنج شده
و در جامعه ناسازگاري اجتماعي پديد مي آيد (همان.)132:
ايران به عنوان سرزميني که در مقوله تنوع زباني و قومي در جهان با  24درصد همانندي ،در رتبه شانزدهم است ،شناخته
مي شود .در ايران اگر چه فارسي زبانان با بيش از  60درصد جمعيت ،اکثريت دارند ،ليکن وجود شش قوميت ترک،کرد،
عرب ،بلوچ ،ترکمن و لر در آن به چشم ميخورد .کيفيت و ماهيت چنين آميختگي  -که گاه مسائل و مشکالت اجتماعي،
اقتصادي گوناگوني را براي جامعه ايران به همراه آورده  -به گونه اي بوده که جامعه از انسجام و حرکت هاي موزون
اقتصادي ،اجتماعي باز مانده است (سيف االلهي .)162:1324،حملههاي اقوام گوناگون با شيوه هاي معيشتي و توليدي
متفاوت و متباين به ايران در طول تاريخ ،يکي از عوامل اثر گذار در از هم گسيختگي فرهنگي ،جغرافيايي ،اقتصادي و
اجتماعي بوده است (سيف اللهي .)192:1390،
استان ايالم بدليل موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي و قرار گرفتن در بين  3استان خوزستان ،لرستان و کرمانشاه و
از طرفي همسايگي و ارتباط مرزي  400کيلومتري با کشور عراق ،در حال حاضر بطور طبيعي از اقوام 6مختلفي تشکيل
گرديده است که عمده آن را کرد ،لر ،لک و عرب تشکيل مي دهند .کردها  ،جمعيت اصلي و عمده استان ايالم هستند.
آنان در شهرهاي ايالم ،ايوان ،مهران ،شيروان ،چرداول ،بدره ،بخشهايي از درهشهر ،آبدانان و دهلران ساکن هستند .جز
کردها ،لرها در بخش هايي از شهرهاي درهشهر ،آبدانان و دهلران به سر ميبرند .درصدي از جمعيت استان را در مناطق
موسيان و دشت عباس شهرستان دهلران را نيز عرب ها تشکيل ميدهند .به طور کلي نسبت لرها و عرب ها به کردهاي
استان ايالم کمتر مي باشد لذا اين اقوام در استان ايالم در اقليت هستند (حق پناه.)62 :1322،ترکيب ناموزون جمعيتي
ايالم به عنوان يکي از مولفه هاي بنيادين اين جامعه از يکسو و شرايط ناهمگون جغرافيايي و اقليمي از سوي ديگر همواره
اين جامعه را با فراز و نشيب هايي همراه نموده و باعث بروز مشکالت و مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي
گرديده است .وجود گروهاي قومي باخرده فرهنگ هاي خاص خود ،نزديکي و گاها تداخل مرزهاي جغرافياي باعث بروز
نوعي اختالفات قومي و قوم گرايي و در ادامه جدايي طلبي گروههاي مذکور گرديده و جامعه را چه در سطح منطقه اي و
چه در سطح ملي و بين المللي دچار چالش هاي جدي گردانيده است که اين چالشها در ابعاد اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي،
اقتصادي خودنمايي کرده اند .در بعد سياسي با بحرانهايي چون برخورد سياسي با انتخابات (مشارکت يا عدم مشارکت) به
عنوان ابزاري براي اعمال بر دولت و کاستن از مشروعيت سياسي آن ،تحريک و تبليغ افکار قوم گرايانه و ايجاد تشنج و
دودستگي و آسيب پذير ساختن همبستگي ملي و منطقه اي ،در بعد اجتماعي با بحرانهايي چون گسترش ناهنجاري هاي
اجتماعي مثل توزيع و مصرف مواد مخدر ،سرقت ،قتل ،منازعات و درگيري هاي قومي ،در بعد فرهنگي با بحرانهايي چون
ايجاد تشکلهاي فرهنگي به منظور مقابله با فرهنگ ملي،گسترش رسانه ها و استفاده از ظرفيتهاي رسانه اي کشورهاي
بيگانه در جهت تحريک افکار قوم گرايانه و در بعد اقتصادي با بحرانهايي چون عدم تمايل به مشارکت فعال سرمايه داران
1.stratum
2.social economic
3.cultura
4.politic
5.social system
6.kinfolk
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قومي در سرمايه گذاري ملي و محلي (توسعه اقتصادي) ،گسترش روزافزون قاچاق در مناطق مرزي و خروج سرمايه هاي
اقتصادي به کشورهاي همسايه روبرو خواهيم بود (صالحي اميري .)109:1333،با توجه به مطالب گفته شده به نظر
مي رسد مساله اصلي پژوهش را مي توان اينگونه عنوان داشت که مهمترين علل و عوامل اجتماعي موثر در واگرايي
گروه هاي قومي ساکن در استان ايالم کدامند؟ که بر اين اساس در ادامه به نظريه هاي مرتبط با بحران هاي قومي
پرداخته شده است:
نظريه های جامعه شناختي در مورد بحرانهای قومي

ديدگاههاي انديشمندان
اجتماعي درمورد
بحرانهاي قومي
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تمامي نظريات جامعه شناختي در خصوص بحران هاي قومي که در جستار پيشين بدآن ها اشاره گرديد غالبا ،بحران ها،
تعارضات ،تفاوتها و تعارضات قومي را از زواياي مختلف جامعه شناختي مورد بررسي قرار داده اند .برخي از آنها منشا اين
تعارضات را به خارج از مرزهاي بين المللي و با رويکردي سياسي و با دخالت عامل خارجي مورد بحث قرارداده اند و
برخي ديگر علت آنرا در سطوح فردي و گروهي و تعدادي نيز بر عدم توزيع نامناسب منابع مختلف انگشت گذاشته اند،
تعدادي هم بر احساسات قوم مدارانه و نژادي توجه کرده اند .در اينجا ما با توجه به خاستگاه اصلي اين پژوهش که بررسي
عوامل صرفا اجتماعي مساله مي باشد سعي نمودهايم با بهره گيري از نظرياتي که نزديکي بيشتري با وضعيت جامعه مورد
مطالعه دارد در جهت تعيين مسيري بر آن اساس پژوهشمان را دقيق و منسجم انجام دهيم ،نظرياتي را که مورد استفاده
ما قرار گرفته است تشريح مي نماييم :
 .1تئوري «هشتر» 1تحت عنوان استعمار داخلي که عناصر اصلي آن عبارتند از :تقسيم کار فرهنگي و الگوي تبعيض آميز
ساختار اجتماعي حاکم  -محکوم و يا مسلط و زير سلطه (واکنش مناطق محروم نسبت به مناطق بهره مند)؛
 .2تئوري «تد رابرت گر» 2تحت عنوان محروميت نسبي عنصر اصلي آن اختالف ميان انتظارات ارزشي و توانايي ارزشي
است؛
 .3تئوري «گوبو گلو» 3که بر غصب موقعيت ها و فرصت هاي ممتاز توسط اعضاي گروه مسلط قومي در درون يک جامعه
تاکيد دارد؛
 .4نظريه هويت جويي اسميت 4که بر اساس آن تمايل و نياز جامعه قومي به کسب هويت قومي خود و رسميت بخشيدن
به آن عامل اصلي نهضت جدايي طلبي و مرکز گريزي قومي است (هويت؛ اسطوره ها  -خاطرات تاريخي  -فرهنگ
قومي)؛
 .5نظريه تعصب و پيش داوري «ديويد ماير» 5که بر اساس آن تعصب ،پيشداوري بر اساس سه عامل نابرابري اجتماعي-
مذهب  -درون و برون گروه و تفکيک هاي نمادي باعث بروز خشونت هاي قومي مي گردد؛
 .6نظريه سيف اللهي که در واقع مسايل اجتماعي را در درون يک جامعه به دليل عدم انطباق مولفه ها و عناصر پنجگانه،
جغرافيايي ،جمعيتي ،معيشتي ،اقتصادي و فرهنگي مي داند.
با پذيرش اصل تنوع قومي درايران شايسته است تا با بکار بردن نظريه هاي جامعه شناختي مرتبط با بحران قومي الگويي
جهت پيشبرد پژوهش حاضر ارائه دهيم .عوامل رشد واگرايي متعدد است و تئوري هاي مختلفي براي توضيح آن مطرح
شده است .عمده ترين اين نظريات که ناظر بر چگونگي تعارضات و بحران هاي قومي هستند عبارتند از"، :استعمار داخلي
هشتر"" ،احساس محروميت نسبي« تد رابرت گر»" " ،نظريه گوبوگلو"" ،نظريه هويت جويي«اسميت»" و" نظريه تعصب
و پيش داوري «ديويد ماير»" و " نظريه مولفه ها و عناصر نظام اجتماعي سيف اللهي " لذا با بهره بردن از اين نظريه ها
چارچوب نظري پژوهش تدوين شده است.
براساس نظريه هشتر متغير استعمار داخلي درواگرايي مورد توجه است ،بر اين اساس نابرابري و توزيع ناهمگون منابع ميان
مناطق مختلف يک واحد ملي که داراي گوناگوني قومي و فرهنگي است مورد تاکيد است ،تاکيد اصلي اين نظريه بر اين
نکته است که همبستگي قومي ممکن است در داخل يک جامعهي ملي در حال ظهور در نتيجهي تشديد نابرابريهاي
1.M.Hechter 1975
2.Robert gur 1970
3.Guboglo1991
4.Smith 1971
5.David Meyer 1993
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ناحيه ي ميان يک مرکز فرهنگي متمايز و جمعيت پيرامون آن تقويت شود .چالش هاي ساختاري گروه تابع پيراموني ،به
ويژه هنگامي که گروه از نظر جغرافيايي در ناحيهي خاص متمرکز باشد ،ممکن است شکل خواست هاي تجزيه طلبانه ،چه به
عنوان يک هدف استراتژيک و چه به عنوان يک موضع مناسب براي چانه زني به خود بگيرد.
نظريه ديگري که مورد توجه مي باشد محروميت نسبي «رابرت تدگر» است« ،گر» محروميت نسبي را ناشي از اختالف
ميان انتظارات ارزشي و توانايي ارزشي ميداند؛ بدين معنا که شکافي عميق بين کاال و شرايط زندگي که مردم خود را
مستحق آن ميدانند و شرايطي که مردم در صورت دارا بودن ابزار جمعي قادر خواهند بود ،آنها را به دست آورند ،وجود
دارد ،ميتوان چنين گفت؛ هويت قومي زماني اهميت مييابد که با افراد يک گروه قومي به واسطه تعلقشان به آن گروه
رفتار تبعيض آميزي صورت گيرد ،بنابراين هر چه احساس محروميت بيشتر ،گرايش به حفظ فرهنگ بيشتر و اين گرايش
به قوم مداري و واگرايي قومي ميانجامد .متغير مورد نظر در نظريه گوبوگلو موضوع عدم تناسب و عدم ارتباط ميان
ساختارهاي قومي و اجتماعي مي باشد،
متغير ديگري که در اين پژوهش مورد بررسي است؛ هويت قومي است ،نظريه ديگر در زمينه واگرايي قومي ديدگاه
هويت جويي «اسميت» است؛ بحث اصلي اين نظريه تمايل و نياز جامعه قومي به کسب هويت قومي خود و مرکز گريزي
است .چنين به نظر مي رسد که منشا اين نظريه قوم مداري است.ديگر متغير مورد بررسي در اين تحقيق ،تعصب و پيش
داوري است؛ « ديويد ماير» چهار دسته از عوامل را منشا تعصب ميداند:
اول ،نابرابري اجتماعي بواسطه تعصب و تبعيض ،دوم ،مذهب از آن سو که بخشي از تعصبات از آموزه هاي ديني مي باشد،
سوم درون گروه و برون گروه حکايت از احساس تعلق به خودي و عدم احساس تعلق به ديگري و باالخره چهارم تفکيک
نهادي نيز باعث بروز خشونت هاي قومي ميگردد.
وفاداري به گروه خودي ميتواند سبب تنزل ارزش هاي گروه ديگر در نزد اعضاي گروه خودي شود ،هر چه احساس
هويت و معاشرت درون گروهي تقويت شود ،پيش داوري افراد نسبت به برون گروه افزايش مييابد .پيش فرض ما در اين
پژوهش اين است که احساس محروميت نسبي ،تعصب و پيش داوري قومي و کسب هويت قومي از عواملي است که سبب
واگرايي قومي مي گردد .از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که استفاده از نظريات احساس محروميت نسبي
« تد رابرت گر» ،نظريه هويت جويي «اسميت» و نظريه تعصب و پيش داوري «ديويد ماير» ميتواند راهگشاي ما در اين
پژوهش باشد.
در يک جمع بندي کلي ميتوان گفت يکي از مسايل اجتماعي اصلي در ايران واگرايي گرو ههاي قومي است .توصيف اين
وضعيت نبايد به معناي اهميت ناچيز آن تلقي شود بلکه اين موضوع از موانع جدي در شرايط فعلي است و نياز به تحليل
و تبيين جامعه شناسي دارد .لذا نظريه کامل و جامع سيف اللهي از ميان نظريه پردازان داخلي به عنوان پارادايم خاص در
بررسي اين مساله عالوه برآنکه از قدرت تبييني بااليي برخوردار است به لحاظ جامعيت آن توان پوشش دادن به
نظريه هاي ساير صاحب نظران خارجي در خصوص بررسي مسايل اجتماعي ايران را دارا مي باشد .الگوي زير به عنوان
مشخص کننده اين موضوع و معرفي نظريه هاي مورد استفاده و همچنين چگونگي تطبيق و تفريق و نتيجه نهايي براي
انتخاب چارچوب اين پژوهش بر گرفته از پارادايم مذکو ر معرفي مي شود.
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شکل شماره ( : )1مدل چارچوب نظري تحقيق
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شکل شماره ( : )2مدل تحليل پژوهش واگرايي قومي

 .6روش
اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي به بررسي مجموعه اي از ويژگي ها پرداخته است و به دليل گستردگي و
حساسيت موضوع و به منظور گردآوري داده هاي تکميلي و نيل به نتايج دقيق تر ،از روش مطالعه ميداني و روش اسنادي
که غالبا در همه پژوهش ها به عنوان يکي از روشهاي ثابت در کنار ساير روش هاست نيز بهره گرفته شده است .لذا
ترکيب و تلفيق از سه روش پيمايشي ،ميداني و اسنادي تواما ديده مي شود.
در اين پژوهش نيز با توجه به گستردگي جامعه مورد مطالعه وهمچنين با توجه به ترکيب روشهاي مورد استفاده ناگزير به
انتخاب دو نوع نمونه گيري کمي و ديگري نمونه گيري کيفي مي باشيم ،براي انتخاب حجم نمونه از ميان  14391خانوار با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  325نفر از کل جامعه آماري انتخاب گرديد که با استفاده از نمونه گيري خوشه اي نسبت
به انتخاب خوشه هاي مورد نظر در سطح جامعه آماري و پخش پرسشنامه اقدام شد.
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در انتخاب حجم نمونه به روش کيفي نيز ضمن تقسيم جامعه به تيپ هاي ايده آل اقشار گوناگون ،روش نمونه گيري
اشباع شده يا هدفمند را مورد انتخاب قرار ميدهيم .در روش کيفي غالبا نمونه گيري را تا آنجا ادامه مي دهند که
پاسخهاي دريافتي محقق را به اين نتيجه برساند که ادامه جمع آوري اطالعات ،اطالعات تازه اي را در بر ندارد يعني نمونه
گيري به حد اشباع مي رسد .واحد تحليل در اين تحقيق گروه قومي و واحد آماري افراد سرپرست خانوار مي باشد .ابزار
جمع آوري وسيله اي براي دريافت اطالعات و داده ها از جامعه مورد مطالعه مي باشد ،لذا تکنيکهاي مورد استفاده در اين
پژوهش ،پرسشنامه با طراحي سواالت بسته ،استاندارد يا محقق ساخته و همچنين مصاحبه ،مشاهده مشارکتي و تحليل
محتواي متون مي باشد.
همچنين براي سنجش ميزان پايايي پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش از الفاي کرونباخ استفاده شده است ،که نتايج نشان
مي دهد ضريب آلفاي واگرايي قومي برابر  %22و ...اينقدر است که بر اساس اين الفا مي توان گفت آلفاي به دست آمده
داراي پايايي مناسبي است .پايايي ( )reliabilityيکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است .اين مفهوم با اين امر سروکار
دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني بدست مي دهد .براي محاسبه ضريب پايايي
شيوههاي مختلفي وجود دارد که در مطالعه حاضر از روش آلفاي کرونباخ ( ) Cronbach Alphaاستفاده شده است.
همچنين در اين پژوهش ،داده هاي کمي بر اساس آمارهاي توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار spssوداده هاي
کيفي بر اساس تحليل محتوي ،مقوله بندي و کشف عوامل اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند .در آزمون فرضيه ها
در سطح دو متغيره از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و در سطح چند متغيره از رگرسيون خطي استفاده گرديد.
جدول شماره ( : )1نتايج آزمون کرونباخ آلفا
شاخص

شماره و تعداد گويه

ضريب آلفا

واگرايي گروههاي قومي

36-30-29-13

0/221

عناصر جغرافيايي و اقليمي

20-19-12-16

0/205

عناصر معيشتي

23-22-26-25-24-23-22-21

0/331

عناصر فرهنگي

32-35-34-33-32-31

0/205

 .3یافته ها
به منظور بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته از رگرسيون چندمتغيره استفاده مي شود .متغير
وابسته در اين مطالعه به صورت شبه فاصله اي است .الزم به يادآوري است که روش بکار گرفته شده جهت تحليل
داده ها در رگرسيون خطي ،روش  . Forwardبوده است .در روش مذکور ،ابتدا آن متغير مستقلي که همبستگي اش با
متغير وابسته از همه قوي تر است وارد تحليل مي گردد .سپس دومين متغير ،متغيري است که بعد از متغير اول ،بيشترين
افزايش در ضريب تعيين را موجب مي شود .به عبارتي پس از متغير اول باالترين مجذور همبستگي را با متغير وابسته
داراست .سومين متغير آن است که پس از تفکيک دو متغير مقدم بر آن ،باالترين مجذور همبستگي را با متغير وابسته
داراست .به همين ترتيب متغيرهاي ديگر که مجذور همبستگي هر يک از آنها با متغير وابسته بزرگترين است ،وارد معادله
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مي شوند .البته در اين مدل رگرسيوني صرفاً متغيرهايي وارد مي شوند که رابطه معني داري با متغير وابسته در تحليل دو
متغيره داشته اند و متغيرهايي که رابطه معني داري با متغير وابسته نداشته اند ،وارد نشده اند.
پس از ورود متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني ،بر اساس روش پيش رونده ،طي سه مرحله متغيرهاي عنصر معيشتي،
عنصر جغرافيايي ،و عنصر فرهنگي معني دار بوده اند.
جدول شماره  -2متغيرهاي مستقل باقيمانده در مدل رگرسيوني براي توسعه فرهنگي
ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

 tمقدار

سطح معني داري

مقدار ثابت

B
4/021

Beta
-----

6/229

0/000

عنصر معيشتي

0/365

0/215

19/513

0/000

مقدار ثابت

2/323

-----

4/622

0/000

عنصر معيشتي

0/220

0/430

9/125

0/000

عنصر جغرافيايي

0/492

0/406

3/652

0/000

مقدار ثابت

2/050

-----

2/954

0/003

عنصر معيشتي

0/122

0/336

5/324

0/000

عنصر جغرافيايي

0/462

0/335

3/091

0/000

عنصر فرهنگي

0/103

0/132

2/242

0/026

انواع مدل

مدل()1

مدل()2

مدل()3

پس از ورود متغيرها و استفاده از روش پيش رونده ،سه مدل به صورت مرحله به مرحله ايجاد شده اند .در مدل شماره
يک ،متغير مستقل عنصر معيشتي معني دار بوده است .در مدل دوم ،متغيرهاي عنصر معيشتي و عنصر جغرافيايي
معني دار بوده اند .در مدل سوم ،متغيرهاي عنصر معيشتي ،عنصر جغرافيايي و عنصر فرهنگي معني دار بوده اند .0مدل
سوم توانسته است  60درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايد.
معادله استاندارد شده با سه متغير به صورت زير است:
واگرايي= عنصر معيشتي( + )0/336عنصر جغرافيايي( + )0/335عنصر فرهنگي()0/132
با توجه به تجزيه و تحليل داده ها و همچنين آزمون فرضيات بر اساس آن چه که در جستار فوق آمد فرضيات مطرح
شده هم در سطح جزئي و هم در سه سطح کلي مورد تاييد قرار گرفتند و نتيجه اين که عوامل زير در بروز مساله واگرايي
از از اولويت بيشتري برخوردارند :
.1کارکرد و ماهيت مجموعه ارکان ،عناصر و مولفه هاي جغرافيايي و اقليمي ؛
.2کارکرد و ماهيت مجموعه عناصر و مولفه هاي اقتصادي و معيشتي؛
.3کارکرد و ماهيت مجموعه عناصر و مولفه هاي فرهنگي
در پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل اجتماعي موثر بر واگرايي قومي در استان ايالم پرداختيم .با استفاده از روشهاي
ترکيبي و تلفيقي اسنادي ،پيمايشي و ميداني با تکنيک هاي مرتبط به هر کدام با حجم وسيعي از اطالعات روبرو شديم .لذا
الزم به تذکر است دستاوردهاي خود را که از روشهاي نامبرده فوق بدست آمده است به همراه تکنيک مربوطه به صورت
مجزا آورده ايم.
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در مطالعات اسنادي در خصوص ،وضعيت کلي شهرستان دره شهر ،وضعيت اقليمي ،موقعيت جغرافيايي ،پيشينه تاريخي
وضعيت اقتصادي و معيشتي دستاوردهايي به شرح ذيل بدست آمد :اين استان در جنوب غربي ايران واقع شده و از شمال
با استان کرمانشاه ،از شرق با استان لرستان ،از جنوب با استان خوزستان و از غرب با کشور عراق هم مرز است« .دره
شهر» امروز از توابع استان ايالم در عرض و طول جغرافيايي  33درجه و  2دقيقه و  42درجه و  21دقيقه در 142
کيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايالم و  35کيلومتري غرب شهرستان پل دختر ،و در جوار ويرانه هاي شهر قديم و در
غرب آن بنا شده است (لک پور )11:1339،جمعيت درهشهر طبق برآورد مرکز آمار ايران در سال 53961 ،1339نفربوده
است است (دفتر آمارهاي کاروسرشماري،کد)39-03-02:؛ وضعيت معيشتي و اقتصادي شهرستان دره شهر به دليل
داشتن زمينهاي مسطح و حاصل خيز ووجود تعداد زياد رودخانه ها و بارندگي هاي فصل سرد زمين هاي حاصلخيز آن از
گذشته هاي دور تا به امروز براي کاشت انواع محصوالت کشاورزي مناسب بوده و طي طول تاريخ يکي از قطب هاي
کشاورزي ايران بوده است .متون تاريخي به اتفاق همواره از باغات و نخلستان هاي آباد و پربار منطقه در روزگاران گذشته،
ياد کرده اند (ابن حوقل .)112:1345 ،در متون آمده است «زماني که ابو موسي اشعري ،دينور و سيمره را تصرف مي کند،
مدت هاي مديدي آذوقه پادگان از سيمره تامين مي شده است» (اشپولر .)19:1323 ،همچنين در سده سوم هجري به
علت پيشرفت اقتصاد پولي و شبکه حمل و نقل  ،مراکز بزرگ تجاري و انبارهاي عمده که تا حدي در دوران پيش از اسالم
از اهميت شان کاسته شده بود ،مجدداً ايجاد شد از جمله شهر «سيمره» در کوه هاي زاگرس که در آن خرما و گردو و ...
انبار مي شد (همان .)223:امروزه کشت اصلي منطقه را عموماً گندم و جو به ندرت برنج تشکيل مي دهد و در کنار آن
حبوبات ،ذرت ،کنجد ،گردو ،انار ،انگور ،سيب ،و انجير صيفي جات کاشته مي شود .افزون بر اين رستني هاي اين منطقه
شامل درختان بلوط ،بنه ،بادام کوهي ،گيالس وحشي ،انار ،انجير کوهي مي باشد .زمين هاي اين منطقه نيز داراي مراتع و
چراگاه هاي سرسبز و پر علف است .اين شرايط اقليمي و وجود مراتع ،موقعيت مناسبي براي اطراق عشاير و کوچ نشينان
وچراي احشام آنها فراهم آورده است و در فصل زمستان حضور سياه چادرها در جاي جاي اين منطقه مشهود است .بقاياي
«دره شهر کهن» در مجاورت شهر جديد التاسيس ،که مدت مديدي از تاريخ ساخت آن نمي گذرد قرار دارد
(لک پور) 10:1339،؛ تمامي سطح شهر تاريخي با اليه ضخيمي خاک سياه متشکل از کود حيواني و گياه خاک پوشيده شده
است .ضخامت اين اليه در نقاط مختلف شهر متفاوت بوده و گاه به بيش از  60سانتي متر مي رسد و در البه الي قطعات
سنگ هاي الشه به مقدار فراوان ديده مي شود که اين سنگ ها متعلق به بناهاي شهر تاريخي مي باشد که در سطح
محوطه پراکنده شده اند .همچنين در سطح شهر و در ميان ويرانه هاي شهر و در البه الي خاک سياه سطحي قطعات
سفالينه هاي لعابدار و بي لعاب جلب نظر مي نمايد .با برداشتن اين اليه خاک سياه و پاکسازي آن ،آثار معماري مشخص
مي شوند ( ..لک پور .) 11:1339،وضعيت فرهنگي و تاريخ در اين شهر حاکي ازآمار باالي افراد تحصيل کرده است و
حدود 35درصد جمعيت شهر را در برمي گيرد (لک پور )11:1339،گويش مردمان شهرستان دره شهر لري و لکي است
(گزارش اقتصادي ،اجتماعي استان ايالم )25:وغالبا از نژاد لر و لک هستند .دره شهر داراي سابقه تاريخي زيادي است و
آثار تاريخي انبوهي را در خود جاي داده است از جمله :تنگه بهرام چوبين ،تنگه ماژين از توابع دره شهر؛ شهر باستاني
ماداکتو ،شهر باستاني سيمره (ماژين) ،ويرانه هاي شهر سامرا ،شهر باستاني مهرجان قذق،آتشکده ساسانيان ،پل تاريخي
گاوميشان مربوط به ساسانيان (:1335گزارش اقتصادي ،اجتماعي استان ايالم).
دستاورد ديگر برگرفنه از روش پيمايشي است که پس از بررسي ،تجزيه و تحليل فرضيات نتايج آنها به اين شرح حاصل
شد:
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فرضيه يکم :به نظر مي رسد بين مورفولوژي شهرستان دره شهريا نحوه قرارگرفتن موقعيت جغرافياي اين شهرستان
نسبت به اقوامي که در همسايگي آنها قراردارد با واگرايي ساکنين آن با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم
رابطه معني داري وجود داشته باشد؛ با توجه به شبه فاصله اي بودن متغير واگرايي و موقعيت جغرافيايي و شکل هندسي،
براي بررسي معني داربودن رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود.
بر اساس ضريب همبستگي بدست آمده ( )0/623و سطح معني داري ( ،)0/000مي توان نتيجه گرفت که بين شکل
هندسي شهرستان دره شهر يا نحوه قرار گرفتن موقعيت جغرافيايي اين شهرستان نسبت به اقوامي که در همسايگي آنها
قرار دارد با واگرايي ساکنين آن با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه مثبتي وجود دارد .به اين معنا
که متفاوت بودن وضعيت اقليمي جامعه مورد مطالعه با ساير شهرستانهاي استان از عوامل ايجاد واگرايي آنان محسوب
مي شود.
فرضيه دوم :به نظر مي رسد بين وضعيت اقليمي شهرستان دره شهر با واگرايي ساکنين آن با ساير گروه هاي قومي ساکن
در مرکز استان ايالم رابطه معني داري وجود داشته باشد؛ براي بررسي معني داربودن رابطه از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده است ،بر اساس ضريب همبستگي بدست آمده ( )0/635و سطح معني داري ( ،)0/000مي توان نتيجه گرفت
که بين وضعيت اقليمي شهرستان دره شهر با واگرايي ساکنين آن با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان رابطه
مثبتي وجود دارد و بين ميزان واگرايي و وضعيت اقليمي رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد.لذا يکي از عوامل ايجاد کننده
واگرايي در جامعه مورد مطالعه وضعيت اقليمي و جغرافيايي مي باشد.
فرضيه سوم :به نظر مي رسد بين شيوه معيشت ساکنين شهرستان دره شهر(کشاورزي،صنعتي،دامداري) با واگرايي آنها با
ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه رابطه معني داري وجود داشته باشد.
براي بررسي معني داربودن رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است ،بر اساس ضريب همبستگي بدست
آمده ( )0/215و سطح معني داري ( ،)0/000مي توان نتيجه گرفت که بين شيوه معيشت ساکنين شهرستان دره شهر با
واگرايي آنها با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .از اين رو مي توان
گفت که بين ميزان واگرايي و شيوه معيشت ساکنين رابطهي معني دار و مثبتي وجود دارد .به عبارت ديگر تفاوت در نوع
شيوه معيشت با ساير اقوام باعث ايجاد واگرايي گرديده است.
فرضيه چهارم :به نظر مي رسد بين زبان ونژاد ساکنين شهرستان دره شهر با واگرايي آنها با ساير گروه هاي قومي ساکن
در مرکز استان ايالم رابطه معني داري وجود داشته باشد.
براي بررسي معني دار بودن رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است ،بر اساس ضريب همبستگي بدست
آمده ( )0/529و سطح معني داري ( ،)0/000مي توان نتيجه گرفت که بين زبان و نژاد ساکنين شهرستان دره شهر با
واگرايي آنها با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد .نتايج ضريب
همبستگي بين ميزان واگرايي و نژاد و زبان ساکنين است .و مي توان گفت که بين ميزان واگرايي و نژاد و زبان ساکنين
رابطه ي معني دار و مثبتي وجود دارد .بدين معنا که با توجه به اختالف در نوع زبان وگويش و نژاد ساکنين دره شهر با
ساير قوميتهاي استان نوعي واگرايي اجتماعي در بين آنها پديد آمده است.
فرضيه پنجم :به نظر مي رسد بين تعصبات و تعلقات و باورهاي قومي ساکنين دره شهر با واگرايي آنها با ساير گروه هاي
قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه معني داري وجود داشته باشد؛
براي بررسي معني داربودن رابطه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است ،بر اساس ضريب همبستگي بدست آمده
( )0/605و سطح معني داري ( ،)0/000مي توان نتيجه گرفت که بين تعصبات و تعلقات و باورهاي قومي ساکنين دره
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شهر با واگرايي آنها با ساير گروه هاي قومي ساکن در مرکز استان ايالم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد نتايج ضريب
همبستگي بين ميزان واگرايي و تعصبات و تعلقات و باورهاي قومي را نشان مي دهد و بين ميزان واگرايي و تعصبات و
تعلقات و باورهاي قومي رابطه ي معني دار و مثبتي وجود دارد و اين امر باعث ايجاد واگرايي بين قومي گرديده است.
در پي انجام مطالعه ميداني ضمن استفاده از تکنيک هاي مصاحبه ومشاهده مشارکتي دستاوردهايي از قرار زير حاصل
گشت:
در انجام مصاحبه ،با طراحي چهارفقره سوال باز بر اساس فرضيه هاي در نظر گرفته شده ،جامعه مورد مطالعه را به دو
تيپ هاي ايده آل اقشار گوناگون تقسيم کرديم و از روش نمونه گيري اشباع شده يا هدفمند به اجراي مصاحبه به روش
کتبي پرداختيم .پس از جمع آوري داده هاي مورد نظر و بررسي آنها سعي نموديم عناصر مشترک در پاسخ به هر سوال را
جمع آوري و نسبت به انتخاب عوامل اصلي اقدام نماييم.
 )1بعضي اعتقاد دارند که قرار گرفتن هم جواري دره شهر با لرستان و فاصله ي مکاني آن از مرکز استان يکي از عوامل
واگرايي به شمار مي رود نظر شما در اين باره چيست؟
پاسخ دهندگان معتقد بودند که موقعيت جغرافيايي هر جامعه انساني تاثير بسيار زيادي در همگرايي دارد به اين صورت
که هر اندازه گروه هاي انساني از نظر فيزيکي به هم نزديک باشند به همان ميزان از نظر ذهني و خلق و خوي نيز به هم
احساس نزديکي ارتباط عاطفي دارند .همچنين به هر اندازه که بين جوامع انساني موانع طبيعي از قبيل کوهستانها وجود
داشته باشد توسعه راههاي ارتباطي نيز به سختي انجام مي گيرد و اين امر خود مي تواند بصورت طبيعي در عدم برقراري
ارتباط و تعامل بيشتر بين اقوام ساکن در دره شهر با ساير قوميتها موثر باشد و از طرفي چون در ارتباط با دسترسي افراد
جامعه مذکور به برخي از شهرستانهاي تحت پوشش استان لرستان و از آن ميان شهرستان پلدختر چنين موانعي موجود
نمي باشد و دسترسي به آساني انجام مي گيرد لذا تمايل و گرايش ما به سمت آنها بيشتر است.
 ) 2بعضي اعتقاد دارند شهرستان دره شهر از نظر آب و هوايي و کميت و کيفيت محصوالت کشاورزي به لحاظ اقتصادي و
معيشتي برتر از ساير نقاط استان است لذا سيادت و برتري دره شهري ها بر ساير مناطق استان امري طبيعي و بايسته
است .تا چه اندازه با اين اظهار نظر موافقيد؟ لطفاً توضيح دهيد؛
پاسخ هايي ارائه شده افراد نشان از اين اعتقاد بود که به واسطه آنکه شهرستان دره شهر از نظر آب و هوايي و کميت و
کيفيت محصوالت کشاورزي به لحاظ اقتصادي و معيشتي برتر از ساير نقاط استان است .لذا سيادت و برتري دره شهري
ها بر ساير مناطق استان امري طبيعي و بايسته است .چنانچه افراد و گروه هاي استقرار يافته در يک مکان جغرافيايي که
داراي يک اقليم واحدي باشند و مصرف مواد غذايي نشات گرفته از آن اقليم و تاثير آن بر روي ارگانيسم انساني سبب
مي گردد که تا حد زيادي داراي يک سري ويژگي هاي مشترک باشند .اين اشتراکات خود باعث همبستگي در بين افراد و
گروههاي موجود خواهد شد و با همين مقياس در اقليمهاي متفاوت الزاما ويژگيها متفاوت خواهند بود .لذا شهرستان دره
شهر با توجه به دارا بودن اراضي حاصلخيز کشاورزي وبا وسعت زياد داراي نوعي اقتصاد معيشتي بر پايه کشاورزي است
و به همين دليل با ساير مناطق استان ايالم اساسا متفاوت بوده چرا که در ساير شهرستانهاي استان کمتر چنين وضعيت
مناسب اقتصادي حاکم است که اين امر ما را به طور کلي متمايز گردانيده است
وضعيت مطلوب اقتصادي در دره شهر موجب شده تا ساکنين آن منطقه نسبت به ساير مناطقي که از وضعيت اقتصادي
مناسبي برخوردار نيستند احساس آرامش بيشتري داشته باشند و به همين علت داراي آگاهي و توانمندي بيشتري در اداره
امور مي باشند .ساکنين در اين شهر معتقد بودند عليرغم آنکه دره شهر از منابع و استعدادهاي بالقوه اقتصادي خداداي
برخوردار است اما در تصميم گيري ها و سياستگزاري هاي استاني موثر نيستندو تاکنون در خصوص سرمايه گذاريهاي
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کالن اقتصادي در اين شهرستان اقدامي صورت نگرفته است .اين امر به دليل در حاشيه بوده اين مرکز اقتصادي مهم
نسبت به مرکز استان و عامل مهمي در ايجاد تعارض با برخي از ساير قوميتها که داراي نفوذ بيشتري در امر جذب
سرمايه ها و سوق دادن اعتبارات استاني به سمت و سوي خود مي باشند مي تواند باشد؛ سطح باالي درآمد ساکنين دره
شهر باعث گرديده در ديگر قوميتها نوعي حس حسادت نسبت به آنها بوجود آيد و يکسري صفتهاي ناروا به آنها نسبت
دهند که خود به خود باعث ايجاد نوعي واگرايي گرديده است.
 )3بعضي اعتقاد دارند پيشينه ي تاريخ و تمدن در دره شهر بيشتر از ساير مناطق استان است لذا .تا چه اندازه با اين نظر
موافيد لطفاً توضيح دهيد؛
ساکنين شهر معتقد بودند پيشينه ي تاريخ و تمدن شهرشان بيشتر از ساير مناطق استان است و شاخص هاي فرهنگي
نظير آثار تاريخي و باستاني ،استعداد و اشتغال مردم به صنايع دستي آنهم از نوع مرغوب نظير فرش ،اهميت مردم اين
شهر به علم ،دانش و تحصيالت عاليه ،همچنين افتخار به زبان ،آيين و آداب و رسوم کهن که مجموعا موجب غناي
فرهنگي در اين منطقه شده است.
 )4به نظر شما چه عواملي مي توانند در به وجود آمدن واگرايي گروه هاي قومي ساکن در شهرستان دره شهر نسبت به
ساير گروه هاي قومي در استان ايالم موثر باشند ؟ لطفا توضيح دهيد.
ساکنين ،مهمترين عامل در همبستگي ها يا فاصله هاي اجتماعي را موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي مي دانستند و بواسطه
همجواري دره شهر و تداخل مرز جغرافيايي و اشتراک تاريخي با استان لرستان نوعي وابستگي ميان اين شهرستان با
لرستان ديده مي شود در نتيجه تعامالت وارتباطات از نوع عاطفي بيشتر مشهود است.
همچنين عدم وجود راههاي ارتباطي  ،عامل مهمي در ايجاد واگرايي در بين گروه هاي قومي ساکن در دره شهر با ساير
گروه هاي قومي در استان مي باشد ؛ عوامل اقتصادي نيز از جمله عوامل مهم بروز تعارضات ،تفاوتها و يا همگرايي
مي باشد بدين نحو که هر چه وضعيت اقتصادي افراد ساکن در يک موقعيت جغرافيايي مطلوب باشد ارتباط دروني آنها
همبسته تر و نسبت به گروه هاي خارج از آن موقعيت واگراتر هستند ،ساکنين دره شهر چون از نظر وضعيت اقتصادي در
سطح مطلوبي هستند با هم انسجام خاصي دارند و ساير شهرستانها ي استان بدليل آنکه از چنين وضعيتي برخوردار نيستند
در نتيجه نمي توانند ارتباط مستحکمي با هم داشته باشند؛ عوامل اجتماعي و فرهنگي از جمله :آداب و رسوم ،زبان به
عنوان عنصري مهم در ايجاد ارتباط يا عدم آن ،از همه مهمتر نژاد ،موقعيت و منزلت هاي اجتماعي ،مسوليتهاي کليدي در
سازمانهاي رسمي و دولتي از عوامل مهمي در ايجاد واگرايي و همگرايي ميان مناطق مختلف استان هستند ،هر اندازه اين
عوامل شبيه به هم باشند همگرايي و هراندازه متفاوت باشند واگرايي ايجاد مي شود.
باتوجه به دستاوردهاي پژوهش ،يافته هاي حاصل از روشهاي ترکيبي در ارتباط با مساله تحت بررسي حاصل گرديد:
مجموعه عناصر و مولفه هاي جغرافيايي و اقليمي ازعمده عوامل ايجاد واگرايي ساکنين شهرستان دره شهر با مرکز استان
نظير همجوار بودن آن با استا ن لرستان و تداخل مرزهاي جغرافيايي؛ سهولت در دسترسي ساکنين آن به شهرستانهاي آن
استان نسبت به مراکز ديگر استان ايالم؛ نحوه تقسيمات کشوري در گذشته ووابستگي تاريخي آن به لرستان؛ وجود موانع
طبيعي ازجمله ،ارتفاعات و گردنه هاي پر پيچ و خم ومرتفع ،مخصوصا در مسير ترددبا مرکز استان ايالم يافته هاي حاصل
شده نشان داد که  4/3درصد پاسخگويان تأثير عناصر و ارکان جغرافيايي را پايين 29/9 ،درصد متوسط و  65/3درصد
آن را داراي تأثير باال دانسته اند .لذا مجموعه عناصر و مولفه هاي جغرافياي از عوامل ايجاد واگرايي در بين ساکنين دره
شهر با قوميتهاي ساکن در مرکز استان مي باشند.
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مجموعه عناصر و مولفه هاي معيشتي و اقتصادي از ديگر عوامل ايجاد واگرايي ساکنين شهرستان دره شهر با مرکز استان
نظير شيوه معيشتي کشاورزي محور که داراي سابقه طوالني در اين شهرستان مي باشد؛ دارا بودن اراضي وسيع کشاورزي
و حاصلخيز؛ برخورداري از رودخانه هاي زياد و پرآب که موجب رونق بيش از حد کشاورزي در اين منطقه گرديده؛
داشتن سابفه تاريخي -اقتصادي «سيمره» يا «دره شهر امروز» و وضعيت مطلوب اقتصادي ساکنين آن نسبت به سايرين
که موجب احساس برتري اقتصادي و به دنبال آن باال بودن وجهه و پايگاه اجتماعي است؛ يافته ها ي حاصل شده نشان
داد که  2درصد پاسخگويان تأثير عناصر و ارکان معيشتي را پايين 21/9 ،درصد متوسط و  61/1درصد آن را داراي تأثير
بااليي دانسته اند .لذا مجموعه عناصر ومولفه هاي معيشتي از عوامل ايجاد واگرايي در بين ساکنين دره شهر با قوميتهاي
ساکن در مرکز استان مي باشند.
از عناصر مهم و مولفه هاي فرهنگي واجتماعي که باعث ايجاد واگرايي ساکنين شهرستان دره شهر با مرکز استان شده اند
نيز مي توان به وجود پيشينه تاريخي ،آثار تاريخي و همچنين باال بودن سطح تحصيالت و متفاوت بودن آداب و رسوم و
پيشينه نژادي در افراد ساکن در دره شهر اشاره نمود.يافته هاي حاصل شده نشان داد که  10/5درصد پاسخگويان تأثير
عناصر و ارکان فرهنگي را پايين 24/2 ،درصد متوسط و  64/3درصد آن را داراي تأثير بااليي دانسته اند .لذا مجموعه
عناصر ومولفه هاي فرهنگي از عوامل ايجاد واگرايي در بين ساکنين دره شهر با قوميتهاي ساکن در مرکز استان مي باشند.
با توجه به آنکه طرح برخي سواالت در متن پرسشنامه که به جهت سنجش ميزان واگرايي در بين جامعه مورد مطالعه
طرح شده بودند ،پس از تجزيه و تحليل در قسمت دستاوردها مشخص گرديد 4/6درصد پاسخگويان داراي واگرايي پايين،
 19/5درصد متوسط و  25/9درصد نيز واگرايي بااليي داشته اند .که با توجه باال بودن اين ميزان نيز واگرايي آنان مجددا
مورد تاييد قرار گرفت.
 .1بحث
ايران از جمله کشورهايي است که از ترکيب قوميتهاي مختلفي تشکيل يافته و ساختار اجتماعي آن نيز بر همين اساس
شکل گرفته است  .هر يک از اين قوميتها به دليل موقعيت جغرافيايي و اقليمي ،شيوه معيشتي ،بافت فرهنگي واجتماعي و...
از نوعي فرهنگ خاص متعلق به خود برخوردار بوده و در سطوح داخلي نيز داراي تعدد خرده فرهنگ هايي نيز هستند،
قرار گرفتن قوميتهاي ايراني در کنار هم ،باعث تداخل مرزهاي جغرافيايي آنان و همچنين برخوردهاي فرهنگي بين قومي
شده است که برخي اوقات به انسجام هرچه بيشترآنها انجاميده و گاهي نيز موجب ايجاد تنشها ،مناقشات ،تعارضات و در
نهايت واگرايي آنان نسبت به يکديگر شده است .اين ويژگي و شاخص ترکيبي قومي به مراتب و در سطح خرد تري در
برخي از استانهاي کشور نيز وجود داشته و به داليل مذکور قابل توجه و از اهميت ويژه اي برخوردار است ،همانطوري که
در بخشها ي پيشين نيز اشاره گرديد استان ايالم يکي از استانهاي کشور ميباشد که از ترکيب قوميتهاي مختلفي از جمله
کرد ،لر ،لک و عرب تشکيل يافته که خاستگاه حضور هرکدام داليلي تاريخي ،سياسي ،جغرافيايي و اجتماعي دارند .در
مطالعات مقدماتي پژوهش حاضر وجود نوعي واگرايي اجتماعي در بين برخي از اين گروههاي قومي به عنوان مسالهاي
اجتماعي کشف و مورد بررسي قرار گرفت که پس از بررسي علمي موضوع با استفاده از ديدگاه هاي داخلي و خارجي
جامعه شناختي بحران هاي قومي و با تکيه بر نظريه جامع رابطه ساختاري مسايل اجتماعي با عدم توازن در ارکان و عناصر
بنيادين جامعه سيف اللهي( ،)1339موضوع را از سه منظر ،جغرافيايي -اقليمي ،معيشتي -اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي با
استفاده از سه روش ،پيمايشي ،اسنادي و مطالعات ميداني ضمن استفاده از تکنيکهاي الزم و آزمونهاي مورد نياز مورد
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تجزيه و تحليل قرار داديم که بر اساس نتايج بدست آمده هريک از مجموعه عناصر ياد شده از عوامل ايجاد واگرايي
مذکور در بين قوميتهاي ساکن دراستان ايالم سهم زيادي را به خود اختصاص داده بودند .
تعارض ،ناسازگاري و در نهايت واگرايي گروه هاي قومي به هر شکل ،وسيله و موضوع ،از مهمترين پديدههاي اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي و امنيتي است .واگرايي در بين گروههاي قومي همواره چه آشکارا و چه بصورت پنهاني تهديدات بالقوه اي
عليه امنيت ملي ،توسعه يکپارچه هم در سطح استاني و هم در سطح ملي را در پي دارد و در دراز مدت در اشکال و
صورتهاي مختلف بروز ميکند .لذا يکي از شاخصهاي عدم توسعه يافتگي ،پيشرفت و اختالل در امنيت ملي به جهت
پراکندگيجمعيتي کشور پديده قوميت و در نهايت واگرايي آنها نسبت به همديگرميتواند باشد .بطور کلي با توجه به
دستاوردها و يافته هاي موجود ،نتايج نهايي اين تحقيق در خصوص وجود چنين مساله اي و همچنين عوامل بروز دهنده آن
به شرح ذيل اعالم ميگردد:
دو قوم لر و لک ساکن در شهرستان دره شهر نسبت به مرکز استان ايالم که غالبا از اقوام کرد تشکيل يافتهاند واگرايي
دارند و خود را جداي از آنان ميپندارند ،اقوام مذکور غالبا از لحاظ تمام شرايط اجتماعي و اقتصادي خود را برتر از ساير
قوميتهاي ساکن در مرکز استان مي دانند؛
مجموعه عوامل زير باعث ايجاد اين نوع واگرايي در بين اقوام ساکن در شهرستان دره شهر با اقوام ساکن در مرکز استان
گرديده است:
الف) مجموعه عناصر و مولفه هاي جغرافيايي و اقليمي؛
ب) مجموعه عناصر و مولفه هاي معيشتي و اقتصادي؛
ج) مجموعه عناصر و مولفه هاي فرهنگي  -اجتماعي.
عدم انطباق و سازگاري مجموعه عناصر فوق عمده ترين عوامل ايجاد واگرايي ساکنين شهرستان دره شهر با ساکنين مرکز
استان ايالم مي باشند که در اين پژوهش کشف وشناسايي و مورد بررسي قرار گرفتند.
با توجه به اهميت موضوع پژوهش دانستيم واگرايي در ميان گروههاي قومي در ايران به عنوان مساله مهمي است که در
بيشتر اقوام ايراني ديده مي شود و گاهي نيزمسبب تنشها ،مناقشات ،تعارضات و در نهايت واگرايي آنان نسبت به يکديگر
شده است .لذا شناخت و مطالعه جامع از ساختار و کارکرد نظام اجتماعي در ايران و روابط و مناسبات اجتماعي در سطح
گروهي حايز اهميت بشمار مي رود و بهره بردن از پژوهشهايي در اين زمينه نيز چراغ راه آينده محسوب مي شود .در
راستاي چنين هدفي و جهت گشايش بحث ارايه پيشنهاد در قالب راهکارهاي راهبردي و کاربردي ضروري است.
پيشنهادهاي راهبردي :لزوم برنامه ريزي هوشيارانه در تفکيک تقسيمات کشوري و لحاظ قرار دادن آداب و رسوم و سنن
اقوام مطابق با آن؛ لزوم توسعه راه ها و جاده هاي ارتباطي بين شهرستان دره شهر با مرکز استان و توسعه هرچه بيشتر
آنها ،که مراوده بيشتر و راحت تر اقوام بايکديگر را فراهم آورده ،آنان را از نظر فرهنگ و زبان به يکديگر نزديک کند؛
لزوم برنامه ريزي در جهت از ميان برداشتن موانع طبيعي از طريق احداث تونل هاي متعدد براي دسترسي آسان ساکنين
شهرستان دره شهر با مرکز استان و بالعکس؛ لزوم برنامه ريزي در جهت سرمايه گذاري هاي اقتصادي در شهرستان دره
شهر و رونق بخشيدن هرچه بيشتر به بخش صنعت در کنار بخش کشاورزي؛ لزوم استفاده از نظريات صاحب نظران بومي
و مشارکت دادن آنها در تصميم گيريها و سياستگزاري هاي اقتصادي استان .لزوم تاکيد بر توسعه همهجانبه در کل
استان و ايجاد و پيگيري طرحهاي عمراني و ..درمناطق مختلف استان؛ لزوم تقويت بر تاکيدات دين اسالم در از بين بردن
هرگونه تبعيض نژادي و تاکيد حفظ و ترويج ارزشهاي اسالمي؛ لزوم تقويت عوامل موثر و متشکله هويت ملي(دين ،ارزشها
و )...در برابر هويتهاي قومي و محلي؛ لزوم تاکيد برمواريث فرهنگي باپيشينه مشارکت همزيستي دائمي اقوام ودخالت
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تاريخي اقوام در اداره امور کالن کشور؛ لزوم برنامهريزي جهت تقويت وفاق اجتماعي به عنوان يک هدف کالن و تالش در
جهت تفکر ايراني بودن؛ لزوم حفظ استقالل نسبي خرده فرهنگها و اصالت دادن به آنها و در عين حال برقراري اتصال و
ارتباط بين اقوام از طريق تقويت و برجسته کردن نقاط مشترک بين اقوام و غير اقوام (ارزش ،عرف و)...؛ لزوم باال بردن
سطح آگاهي مردم (قوميتها) نسبت به پيامدهاي منفي واگرايي.
پيشنهادهاي کاربردي :ايجاد تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي توسط دولت در جهت باال بردن سطح آمد و رفت بين
ساکنين دره شهر با مرکز استان و بالعکس؛ ايجاد برابري در فرصتهاي اساسي مانند شغل ،تحصيالت و امکانات رفاهي؛
ايجاد برنامه ريزي در جهت به حداقل رساند فرصت زماني براي فروش محصوالت کشاورزان دره شهري از طريق مرکز
استان؛ ايجاد برنامه ريزي الزم در جهت سود دهي بيشتر فروش محصوالت کشاورزي از طريق ايجاد خط ترانزيت به
کشور عراق؛ ايجاد تبليغ و تالش براي اشباع بازارهاي استان از محصوالت کشاورزان دره شهري؛ ايجاد برنامه ريزي
استاني جهت حضور مداومِ و برابرمسئوالنِ دولتي وديدار با مردم در شهرستانهاي مختلف استان ،مخصوصا دره شهر؛ ايجاد
توزيع مناسب و برابر قدرت در استان با لحاظ کردن مساله حساس قومي؛ ايجاد مقابله جدي با جريانهاي قومي واگرا؛
ايجاد پخش برابر برنامه هاي محلي از رسانه استاني و رشد مطبوعات ،زبان ،موسيقي ،هنر و پوشش محلي؛ ايجاد ارتقاي
سطح گردشگري در سطح استان با در نظر گرفتن ظرفيت دره شهر بعنوان گنجينه تاريخي استان؛ ايجاد تقويت احترام،
عزت و تکريم قوميتهاي استان از سوي همديگر.
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 احمدی ،حميد ( .)3398قوميت و قوم گرايي در ايران :افسانه و واقعيت .تهران :نشر ني.
 ايوبي ،حجت اهلل( .)3399شکافهاي قومي و خشونت در پيکارهاي سياسي .تهران .فصلنامه مطالعات راهبردي .شماره.4
 حق پناه ،جعفر( .)3399جامعه مدني و قوميت ها در ج ا .ايران .فصلنامه مطالعات راهبردي .پيش شماره دوم.
 ساروخاني ،باقر( .)3393درآمدي بر دايرةالمعارف علوم اجتماعي( .چاپ اول) .تهران :نشر کيهان.
 سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ايالم( .)3381گزارش اقتصادي،اجتماعي ايالم .انتشارات فردوسي.
 سيف اللهي،سيف اله( .)3394اقتصاد سياسي ايران .تهران :انتشارات جامعه پژوهان.
 سيف اللهي،سيف اله؛ حافظ اميني ،حميرا( .)3388برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي وتاثير آن بر واگرايي و
همگرايي گروههاي قومي در ايران .پژوهش نامه علوم اجتماعي .سال سوم .شماره.2
 سيف الهي ،سيف اله( .)3381جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران( .چاپ دوم) .انتشارات جامعه پژوهان.
 سيف اللهي  ،سيف اله( .)3373جامعه شناسي توسعه اقتصادي -اجتماعي ايران .تهران :انتشارات الميزان.
 سيف اللهي ،سيف اله( .)3388مباني جامعه شناسي .تهران :انتشارات جامعه پژوهان.
 صالحي اميری ،سيد رضا( .)3388مديريت منازعات قومي در ايران .تهران :نشر مرکز تحقيقات استراتژيک.
 صالحي اميری ،سيد رضا( .)3381مديريت منازعات قومي در ايران :نقد و بررسي الگوهاي موجود و ارايه الگوي
مطلوب .تهران :مرکز تحقيقات استراتژيک.
 لک پور ،سيمين( .)3387کاوشها و پژوهشهاي باستاني دره شهر(سيمره) .تهران :انتشارات پازينه.
 مالشويچ ،سينيشا( .)3373جامعه شناسي قوميت( .چاپ اول)( .پرويز دليرپور ،مترجم) .تهران :نشر آمه.

