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  دهيچک
ران در دو حالت کـوچ و اسـکان در قالـب            ير ا يعشا ين مقاله امکان توسعه و بهبود زندگ      يدر ا 

 قرار گرفتـه  يابي مورد ارزياس چند بعد  يک مق ي منسجم و با استفاده از       يک چارچوب مفهوم  ي

 مـدرن بـا   يهـا   برخـورد دولـت  يت است که الگـو   ين واقع يانگر ا يج به دست آمده ب    ينتا. است

شتر جنبـه   يـ سعه نبـوده، بلکـه ب     ح اسکان و تو   ي صح يشناس  بر امکان  ي مبتن يري عشا يجامعه سنت 

 اول و دوم ياند حکومت پهلو ل به ادامه کوچه بودهير ماي که عشايدر زمان .  داشته است  ياسيس

 يلـ ير کـه نظـام ا     يـ  اخ يهـا   در دهه  يول.  و ناخواسته وادار کرده است     يآنان را به اسکان اجبار    

مکانـات جامعـه مـدرن       از ا  يمنـد   بهـره  ير داوطلب اسکان بـرا    يده و عشا  ي گرد يدچار فروپاش 

ن يـ ت ا يـ واقع.  و اجـرا نکـرده اسـت       يزير  برنامه ير را به طور جد    ياند، دولت اسکان عشا    بوده

 يامـدها ي و پ  يران با مساله آنوم   ير ا ي، عشا يلي نظام ا  ياست که امروز با توجه به از شکل افتادگ        

 يلـ يالـب نظـام ا    ر در ق  ي عـشا  ي توسعه و بهبود زندگ    يطين شرا يدر چن . اند  آن روبرو شده   يمنف

ت موجـود،   ين ضرورت نسبت بـه شـناخت وضـع        يد با درک ا   ين دولت با  يبنابرا. ستيمقدور ن 

است اسکان  ير اقدام و با اتخاذ س     ي اسکان و توسعه عشا    يشناس ت مطلوب و امکان   يم وضع يترس

ن ران و جها  ي ا يط امروز ي آنان را با توجه به شرا      ي زندگ ي شده سامانده  يزير داوطلبانه و برنامه  

  . به فرجام رسانديو با مشارکت خود آنان در جهت کاهش تضادها و ارتقاء انسجام مل

  .، اسکان، توسعهيلي، نظام ايري جامعه عشا:واژگان کليدي
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  مقدمه
 بـوده اسـت كـه از لحـاظ نـوع و      يگذشته ايران داراي نظـام اجتمـاعي مشخـص     جامعه عشايري 

هاي اجتمـاعي معرفـي شـده در تيپولـوژي      ي با نظامهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعوي و فرهنگ      ويژگي

تـوان تحـت     آن را مـي    ١مطرح در آثار موجود كامالً قابل انطباق نبوده تا آنجايي كه نوع ناب يا آرمـاني               

توافق بين محققـان بـر      عليرغم  . هاي اجتماعي شناخته شده متمايز نمود      از ساير نظام  » نظام ايلي «عنوان  

 ،بر يكجانشيني روي اين نكته وفاق نسبي وجود دارد كـه در ايـران زمـين               سر تقدم يا تأخر كوچندگي      

  .استبوده همجواري جامعه عشايري با جوامع روستايي و شهري از قدمت قابل توجهي برخوردار 

هـاي   سـران ايـل  . آميز بوده اسـت  نتآميز و گاه خشو اين همجواري قرين انواع تعامالت مسالمت     

برخـي  . اند هاي پيشامدرن در ايران نقش مؤثري داشته       و تشكيل حكومت  جامعه عشايري در برانداختن     

گيـري جامعـه و دولـت مـدرن در ايـران             محققان جامعه عشايري و نظام ايلي را يكي از موانـع شـكل            

نظـر از صـحت و    صـرف ). ۱۳۵۵ : و ورداسـبي  ۱۳۵۹اشرف،  ؛  ۱۳۵۸؛ فشاهي،   ۱۳۵۷اكبري،  (اند   دانسته

همزمان با نفوذ مدرنيته و تشكيل دولت متمركز مدرن در ايران جامعـه             ه  توان گفت ك   سقم اين ادعا مي   

زا قـرار   پيشامدرن عشايري جايگاه و نقش گذشته خود را از دسـت داده و در معـرض تغييـرات بـرون       

شناسـي صـحيح توسـعه       بر مبناي امكـان   هاي مدرن معاصر با عشاير       برخورد دولت گرفته به طوري كه     

در دورة معاصر و اوايل قـرن بيـستم بـا تـشكيل حكومـت               . سياسي داشته است  بيشتر رنگ   نبوده بلكه   

متمركز و مدرن پهلوي و سركوب خوانين در ايران، تخته قـاپو كـردن يـا اسـكان اجبـاري عـشاير در                       

اي از  اين سياست به علل عديده.  دولت قرار گرفتروستاها و شهرها به عنوان جزيي از برنامه نوسازي

در عـصر پهلـوي دوم همـان    . ن شرايط تاريخي و تحميلي بودن آن تحقق پيدا نكـرد جمله مساعد نبود  

هـاي   اجراي برنامه .  مطمح نظر قرار گرفت    ۱۳۴۰سياست ضمن اجراي برنامه اصالحات ارضي در دهه         

و  ۱۳۵۷نوسازي از باال طي حدود شصت سال حكومت پهلوي در ايران و به دنبال آن وقـوع انقـالب                    

هـاي توسـعه اقتـصادي،       مي ايران، افزايش نفـوذ دولـت، تـداوم اجـراي برنامـه            تشكيل جمهوري اسال  

المللي و گسترش جهـاني شـدن و ورود عناصـر            اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي و تغيير شرايط بين         

جامعه مدرن نظير مبادالت پولي و آموزش و پرورش نوين به درون جامعه عشايري زمينـه را بـراي از                    

ناصـر سـنتي    با حـذف ع   . پاشي نظام ايلي و تغيير ساختار و كاركرد آن فراهم نمود          شكل افتادگي و فرو   

 تحـول نظـام   ،قدرت نظير خوانين، كالنتران و تا حدي كدخدايان از ساختار سياسي ايـالت و طوايـف         

                                                      
1. Ideal type 
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ثـروت، قـدرت و     (همبستگي بين ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي         قشربندي و از ميان رفتن      

 . و بحران مديريت روبرو شـد      ١يلي با نوعي نابساماني ساختاري در سطح كالن يا آنومي         ، نظام ا  )منزلت

دامـداري   تخريب مراتع ناشي از چراي مفرط، افزايش هزينه تعليف دستي دام، به صرفه نبودن                ،اين امر 

ييـر   تغ ،عالوه بر اين  . به دنبال داشت  را  هاي فصلي و اجباري براي جبران كمبود درآمد          سنتي، مهاجرت 

يا آنومي در سرگشتگي و بالتكليفي هاي افراد به ويژه جوانان آنان را با نوعي  ها و نگرش باورها، ارزش

تغيير شرايط محيط محلـي، ملـي و جهـاني و تغييـرات پديـد آمـده در                  .  نيز روبرو ساخت   ٢سطح خرد 

هـاي   نشـ شخصيتي مـردم عـشايري الگـوي كـ          سطوح اجتماعي يا ساختاري جامعه و فردي يا ذهني        

اي در  طوري كه نه تنها بازتوليد، تثبيت و ادامه بقاي نظام ايلي را با موانع عديده       عشاير را تغيير داده، به      

سطوح خرد، مياني و كالن روبرو ساخته بلكه فروپاشي و استحاله آن را در نظام ملي تسهيل و تـسريع                    

 بـه    امـروز   نابسامان جامعه عـشايري    آمدهاي منفي و در حال افزايش وضعيت       نتايج يا پي  . نموده است 

هاي متفاوتي چون ابهام قواعد بازي، بالتكليفي، سرخوردگي و احساس خستگي ناشي از ادامه               صورت

گرايي و تمايل شديد به اسكان به منظور دسـتيابي بـه امكانـات               كوچ، نارضايتي از وضع موجود، برون     

سرگرداني و استيـصال    نامه ناشي از درماندگي،     هاي بدون بر   نوين آموزشي، بهداشتي و رفاهي و اسكان      

  .شديد در بين عشاير نمود بسيار آشكار و بارزي پيدا كرده است

امروز برخالف گذشته، عشاير ايران نه تنها مخالف اسكان نيستند، بلكه خود متقاضي و خواهـان                

 و  فرايندي داوطلبانه  چنين اسكاني ديگر چون گذشته خصلتي سياسي و اجباري ندارد بلكه             .٣اند اسكان

تحول فـوق معـرف   . گيرد صورت ميبه منظور توسعه و بهبود زندگي عشاير است كه   ريزي شده    برنامه

) پتانسيل(اين واقعيت است كه در شرايط امروزي ايران و جهان، جامعه عشايري تحت نظام ايلي توان                 

ي آن مـستلزم تـداوم   توسعه خـود را از دسـت داده اسـت، و هرگونـه تـالش در جهـت حفـظ و بقـا           

 كودكان محـروم از   وهاي مادي و معنوي روز افزون بر مردم به ويژه زنان           ماندگي و تحميل هزينه    عقب

مورد توجه هاي چندگانه  لذا توسعه و بهبود زندگي عشاير بر طبق شاخص. آزادي و حقوق مدني است

ريزي شده و تحول نظام ايلي و         برنامه در توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار در گرو اسكان داوطلبانه و           

                                                      
1. Anomie 
2. Anomia 

مـور عـشاير شهرسـتان مهـران        اي بـه اداره ا      طـي نامـه    ۲۶/۹/۸۴ خانوار طايفه وري علي نظر در تـاريخ          ۵۴همه رؤساي   . ۳

اين تقاضا با شماره    . اند كرده) پلنگ دشت (درخواست كمك براي اسكان دائم در منطقه قشالق خود معروف به پلنگ كشته              

هـاي بـدون     هـا مـانع اسـكان      جدي تلقي كردن اين نوع درخواست     .  در دفتر اداره امور عشاير مهران ثبت شده است         ۸۸۸/۶

  .ريزي شده در جهت توسعه و بهبود حيات اجتماعي عشاير خواهد شد اسكان داوطلبانه و برنامهبار و موجب  برنامه زيان
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نفـسه هـدف     گفتني اسـت كـه اسـكان فـي        ). ۱۳۷۷ و   ۱۳۷۳عبداللهي،  (استحاله آن در نظام ملي است       

ه وسيله و محملي است براي ايجاد تحول در همـه ابعـاد اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و                    كنيست، بل 

لمي حاصل از مطالعه وضعيت موجود، ترسـيم        هاي ع  بنابراين بايد مبتني بر يافته    . فرهنگي زندگي مردم  

افزاري و   هاي سخت  شناسي گذار از وضعيت موجود به مطلوب در همه جنبه          وضعيت مطلوب و امكان   

افزاري زندگي عشاير باشد و با همفكري، همدلي، همراهي و همكـاري مـؤثر خـود آنـان صـورت                     نرم

ها به طور خردمندانه هدايت شـود        ا و چاره  ه ها و شناخت چالش    اين فرايند اگر با درك ضرورت     . گيرد

توان آن را بـه عنـوان يكـي از مـصاديق و              به خير و صالح عشاير و مردم ايران منجر خواهد شد و مي            

يكپارچگي و انسجام جمعـي عـام در سـطح          گسترش  و  تجليات كاهش آنومي و چندگانگي ساختاري       

  . ايران و جهان تلقي نمودجامعه يا وحدت ملي و همسويي با روندهاي عام توسعه در

هايي اخير در جهت اسكان و استحاله در نظام ملي صورت            تغييرات جامعه عشايري ايران در دهه     

ي كه كم و كيف اين تغييرات بيشتر بوده نظام ايلي دچار فروپاشي بيشتري شـده                فدر طواي . گرفته است 

خستگي ضايتي از وضع موجود، احساس      نار و ميزان نابساماني يا آنومي و پيامدهاي حاصل از آن نظير          

مندي از دستاوردهاي مادي و معنـوي جهـان مـدرن بيـشتر         از ادامه كوچ و گرايش به اسكان براي بهره        

. طايفه وري علي نظر ايل ملكشاهي در استان ايالم يكي از مصاديق چنـين وضـعيتي اسـت                . شده است 

زيـست بـوم آن مـشتمل بـر دو          . جمعيت است  نفر   ۲۶۲ خانوار و    ۵۴ تيره،   ۷اين طايفه داراي بيش از      

 كيلومتري ۱۵در ) پلنگ دشت(منطقه قشالق موسوم به دشت پلنگ كشته      . منطقه قشالق و ييالق است    

اي كوهـستاني     كيلومتري ايالم در منطقه    ۵۵ و ييالق آن در      ـ دهلران  شهر مرزي مهران كنار جاده مهران     

موقعيت جغرافيـايي و آب و هـوايي سردسـير، گرمـسير و             استان ايالم با سه     . العبور قرار دارد   و صعب 

معتدل از ديرباز تا دورة معاصر محيط مناسبي براي زندگي عشايري مبتني بر دامداري سنتي مـالزم بـا                   

 درصـد   ۱ درصـد مـساحت و       ۲/۱به همين علـت ايـن اسـتان بـا           . كوچندگي و چادرنشيني بوده است    

هـاي   ولـي طـي دوره    . را در خود جاي داده است     ران   درصد كل عشاير اي    ۵جمعيت كل كشور بيش از      

اي از جمله تغييرات اكولوژيـك، تخريـب مراتـع، تحـوالت جمعيتـي و                اخير تحت تأثير عوامل عديده    

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فكري و نفوذ و گسترش عناصر مدرن در حيات                دگرگوني

 ايلي را با مشكالت روز افزوني روبرو ساخته و زمينـه را  اجتماعي ايرانيان از جمله عشاير، ادامه حيات      

 در سـطح    ۱۳۷۷اساس مطالعات سـال      بر. آن در نظام ملي فراهم نموده است      براي فروپاشي و استحاله     

 درصد آن شـامل  ۵ ميليون نفر جمعيت عشايري وجود داشته كه ۳/۱ هزار خانوار با    ۱۹۵ حدود   ،كشور

امـروز بخـش    . اند  نفر جمعيت در استان ايالم بوده      ۶۲۱۱۲ خانوار و    ۸۱۲۴ طايفه مستقل با     ۳۰ ايل،   ۱۴

به شهرها مهاجرت كرده يا در مناطق روستايي و يا قلمروهاي مربوط به خودشان              ها    آن قابل توجهي از  
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 روزافزون عـشاير و روسـتائيان بـه شـهرها ميـزان رشـد               مهاجرت. اند اسكان يافته ) هاي توسعه  كانون(

بخشي . هاي محل زندگي عشاير به ويژه در استان ايالم را به سرعت باال برده است     انشهرنشيني در است  

گيرد كه معرف كم توجهي دولت به  و درماندگي عشاير صورت ميها از روي استيصال  از اين مهاجرت 

در گذشته كه جامعه عشايري و نظام ايلي دچار تغيير و تحول نشده بـود               . شرايط امروزي عشاير است   

كردند و امروز كه نظـام       ها سياست اسكان اجباري را دنبال مي       اير مايل به ادامه كوچ بودند دولت      و عش 

دچار فروپاشي شده و عشاير در شرايط نابساماني و آنومي از ادامه كوچ خسته و مستاصل گشته و ايلي 

تند و بـراي    ريزي شده به منظور توسـعه و بهبـود زنـدگي خـود هـس               خواهان اسكان داوطلبانه و برنامه    

 و  دهـد  ا بيش از اسكان مـورد توجـه قـرار مـي            ر  دولت سياست كوچ   ،راهي جز اين ندارند   نيز  توسعه  

  .نسبت به ضرورت اسكان و توسعه همه جانبه زندگي در حال گذار عشاير كم توجه است

  

  شناسي مباني نظري ـ تجربي و روش
هـا يـا    تـوان از لحـاظ مبـين    را مـي ــ انـساني     ه حيات اجتماعي  ع نظري مرتبط با توس    هاي ديدگاه

در هر يك از    . گرا تقسيم نمود   گرا و تلفيق   متغيرهاي مورد توجه در تحليل توسعه به دو دسته عام تقليل          

ها يا عوامل مربوط به يكي از سطوح كالن، مياني و            گرا روي يك دسته خاص از مبين       هاي تقليل  ديدگاه

گـرا تغييـر و توسـعه        هـاي تلفيـق    در ديدگاه . گيرد  قرار مي  شود و ساير ابعاد مورد غفلت      خرد تأكيد مي  

هايي كه خود برايند عوامل عينـي و         كنش. هاي جمعي نيست   ها يا كنش   حيات اجتماعي جداي از كردار    

تـوان    مارگارت آرچر را مي ويورگن هابرماس، پير بورديو، آنتوني گيدنز . اند ذهني يا ساختار و عامليت    

  .ف اين ديدگاه نام بردويندگان معربه عنوان برخي از نما

هـاي اقتـصادي و      حـوزه (هابرماس مسأله اصلي جهان مدرن امـروز را سـلطه عقالنيـت ابـزاري               

بـا منطـق     ١در چنين شـرايطي سيـستم     . داند مي) اجتماعي و فرهنگي  (افزاري   هاي نرم  بر بخش ) سياسي

كنـد و آن را تحـت         برخورد مي  ٢جهان حياتي با  ؛  )زبان ثروت و قدرت يا تطميع و تهديد       (خاص خود   

 و گفتگـوي آزاد و      ٣او راه رهـايي را در تقويـت حـوزة عمـومي           . آورد سيطره و استعمار خـود در مـي       

 ٤داند كه در آن مردم بتوانند بـا پـذيرش شـرايط آرمـاني گفتگـو            خردمندانه به دور از هر نوع سلطه مي       

ها و    بر سر ارزش   اقناع منطقي و استدالل و      هاي ها، احترام متقابل، پيروي از روش      يعني پذيرش تفاوت  

هـاي ارتبـاطي بـه دور از هرگونـه          به توافق برسند و با كـنش      ها    آن هاي نيل به   و راه اهداف جمعي عام    

                                                      
1. System 
2. Life World 
3. Public sphere 
4. Ideal speech 



  

 
  

  

  

 ۱۳۸۶، زمستان ۳۲نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

۲۴

در ). ۱۹۷۹، ۱۹۷۱هابرمـاس،  (تحريف در جهت توسعه و تكامل حيات اجتماعي خويش گام بردارنـد           

 عنوان يك جامعه ابتدايي يا سنتي پيشامدرن با غلبه نظام            را به  توان جامعه عشايري   ديدگاه هابرماس مي  

هـاي فرهنگـي و      گرايـي  ، پدرسـاالري، خـاص    ايلي، نابرابري اقتصادي، سلسله مراتب سـاختار قـدرت        

 اي رشد نهادهاي مدني در چنين جامعه.  دانستسوادي و ناآگاهي و ضعف نهادهاي مدني    اجتماعي، بي 

گيـري حـوزه عمـومي و         توليد الزم براي شـكل     يها اعي، تعاوني از جمله شوراي اسكان، شوراي اجتم     

و بهبـود   نيـاز توسـعه       پيش ،ها و اهداف مورد پذيرش جمع      هاي ارتباطي جمعي در راستاي ارزش      كنش

زندگي مردم در راستاي بسط آزادي، عدالت و تأمين حقوق انـساني در همـه ابعـاد حيـات اجتمـاعي                     

  .است

او كنش را تابع دو دسـته از        . كند ا كردار جمعي كنشگران جدا نمي     بورديو هم توسعه را از كنش ي      

در بعـد اجتمـاعي يـا سـاختاري سـرمايه كلـي و سـرمايه                . دانـد  شرايط و عوامل اجتماعي و فردي مي      

صص، مهـارت، توانـايي فكـري،       خـ تحـصيالت، ت  ( و سرمايه فرهنگي     ...)دارايي و ثروت و     (اقتصادي  

هـاي ذهنـي شخـصيتي مـرتبط بـا سـاختارها يـا               واره يـا ويژگـي     ادتو در بعد فردي ع    ...) گفتاري و   

توانند هم بازتوليد كننده و هم       هايي كه مي   كنش. داند كننده كنش يا كردار مي     ، تعيين هاي اجتماعي  ميدان

  ).۱۹۹۶ و ۱۹۸۸، ۱۹۸۷بورديو، (تغيير دهنده وضعيت موجود باشند 

  

  

  

  

  

ان و توسعه عشاير موكول به تغيير الگـوي كـنش آنـان             توان گفت كه اسك    بورديو مي بنابر ديدگاه   

گرايش شديد  (و ذهني   ) از شكل افتادگي ساختارهاي سنتي    (است، كه امروز در ابعاد اجتماعي يا عيني         

هاي جمعي مرتبط با اسكان و توسعه پديد آمده اسـت     گيري كنش  هاي الزم براي شكل    زمينه) به اسكان 

  .شودتواند به بهبود زندگي آنان منجر   ميو با هدايت، حمايت و نظارت دولت

او كنش را براينـد يـا سـنتز عوامـل           . كند گيدنز هم توسعه را از كنش يا كردار كنشگران جدا نمي          

همبستگي متقابل بين نظام شخصيتي  ١گيدنز با طرح مفهوم ساختارمندي    . داند ساختاري و شخصيتي مي   

عتقد است كه در جهان امروز جهاني شدن، بازتابنـدگي،  او م ). ۱۹۸۴(كند   و نظام اجتماعي را مطرح مي     

اعتنـايي بـه    زدايي، مفهوم فضا و نگرش به آينده و نظام رفاهي در برابر مفاهيم محلـي شـدن، بـي      سنت

                                                      
1. Structuration 

 هاي اجتماعي فضا يا ميدان

 هاوارهعادت

 جامعه

  )اسكان و توسعه(تغييردهنده وضع موجود 

 )تداوم كوچ(بازتوليدكننده وضع موجود 

 كردار يا كنش
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هـا قـرار     گرايي، مفهوم مكان و نگرش منفي به آينده و تحمل سـختي            هاي علمي و فني، سنت     پيشرفت

هـاي عـام مـورد توافـق مـردم           راتيك با تأكيد بر سـاختارها و ارزش       هاي دموك  جوامع و نظام  . گيرند مي

هاي مغاير با روندهاي عام دچار ضـعف و فروپاشـي خواهنـد              د يافت و جوامع و نظام     نگسترش خواه 

  ).۱۹۹۸گيدنز، (شد 

  

  

  

هاي كوچ و نگرش مثبت و اميد به آينـده   گرايش عشاير به اسكان و توسعه براي رهايي از سختي      

ان و برخورداري از امكانـات زنـدگي مـدرن و گـرايش مثبـت آنـان بـه آزادي و عـدالت و                        براي اسك 

  .هاي عقالني مؤيد ديدگاه گيدنز هستند كنش

گراي امروزي توسعه را محصول كنش و كنش را براينـد            نظران تلفيق  آرچر هم نظير ساير صاحب    

سـاختاري و  (اجتماعي دو جنبه دارد واقعيت . داند هاي ساختاري و فردي يا ساختار و عامليت مي      جنبه

ون ساختار برحسب ضرورت مقدم بر اعمالي است كـه در در          . جنبه تحليلي دارد  ها    آن جدايي) عامليت

  ).۱۹۹۵ و ۱۳۸۳آرچر، (گيرد  آن صورت مي

  

  

    عمل يا كردار  )عامل يا عامليت(  جنبه فردي         جنبه ساختاري            

  

  

توان گفت كه نظام ايلـي بـه علـت تـأخر             هاي نظري فوق مي    اك ديدگاه  اشتر بندي وجوه  در جمع 

ساختاري پتانسيل توسعه و بهبود حيات اجتمـاعي عـشاير را مناسـب بـا شـرايط و مقتـضيات جهـان                      

هاي نظـام ايلـي چـه در بعـد سـاختاري و چـه در بعـد                   ماهيت و ويژگي  . امروزي از دست داده است    

  .توسعه استمانع كند بلكه خود  عه را فراهم نميشناختي يا ذهني نه تنها امكان توس

 غيرقابـل   يهاي نوين امروزي يـك ضـرورت تـاريخ          اسكان و گذار از نظام ايلي به نظام        ،بنابراين

نفسه هدف نيست بلكه خود نوعي كنش يا كردار جمعي براي رسيدن بـه        البته اسكان في  . اجتناب است 

ش برايند يا سنتز شرايط اجتمـاعي يـا سـاختاري و عوامـل              كردار يا كن  كه    اين با توجه به  . توسعه است 

فراهم نشود آنان باالجبار در قالب ساختار موجود        زمينه براي اسكان عشاير     فردي يا ذهني است، لذا تا       

 بازتوليدكننده

 تغييردهنده

 ساختار

 عامليت

 يكردار يا كنش اجتماع جامعه
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ولي آن طوري كـه در طايفـه وري علـي نظـر             . پردازند به كوچ و بازتوليد و تداوم وضعيت موجود مي        

تمايلي به ادامه كوچ ندارند و خواهان اسـكان و برخـورداري از امكانـات     اكثريت آنان   ،مشاهده گرديد 

هـا و    از شكل افتادگي و تـأخر سـاختاري نظـام ايلـي نـسبت بـه باورهـا، ارزش                  . نوين زندگي هستند  

 يا شرايط آنوميك شده كه براي عـشاير  سرگشتگي و نابساماني هاي عشاير منجر به ايجاد نوعي        گرايش

هاي متفاوتي نظير    اين پيامدها به صورت   . آمدهاي منفي بسيار سنگيني داشته است      يو به ويژه جوانان پ    

ها  اين. كند هاي بدون برنامه و غيره نمود پيدا مي        گرايي، اسكان  هاي رواني، نارضايتي، برون    سرخوردگي

بـه  هايي است كه مردم عشاير به خاطر عدم كارايي نظام ايلي و تأخر سـاختاري آن نـسبت                    همه هزينه 

ايجـاد زمينـه    . هاي امروزي خودشان بايـد بپردازنـد       هاي فكري و شخصيتي و نيازها و خواست        ويژگي

در ايران به طور عـام و  . پايان بخشد تواند به اين شرايط نابسامان موجود        الزم براي اسكان و توسعه مي     

سي، اجتماعي و   هاي اقتصادي، سيا   هاي شخصيتي از جمله گرايش     در جامعه عشاير به طور خاص نظام      

در قالب ساختارهاي موجود    فرهنگي بخش قابل توجهي از مردم به ويژه جوانان باسواد و تحصيلكرده             

اين امر معرف تأخر ساختاري است كه اصالح و بازسازي ساختارهاي موجـود مناسـب بـا                 . گنجد نمي

صيتي هـم بـا مـوانعي       گفتني است كه در بعد ذهني و شخ       . طلبد هاي نوين افراد را مي     اهداف و گرايش  

عـدم درك ايـن     . براي توسعه روبرو هستيم كه با انجام اصالحات ساختاري قابـل حـل خواهنـد بـود                

روي،  سـتيزي، كـج   گريـزي، قـانون   ضرورت و عدم انجام اصالحات به موقع قرين هنجارشكني، قـانون   

: ۱۳۸۱عبـداللهي،  (كنـد    ياد مـي ١از آن به نام بدعت يا نوآوريمرتن اي است كه  ناهمنوايي و آن مسأله  

۱۴۶.(  

هـاي   ريزي ناشي از استيصال و آسيب      هاي بدون برنامه   مسأله در بين عشاير به صورت اسكان      اين  

نفسه بلكه اسكان را براي توسعه و بهبود زندگي عـشاير            اين امر اسكان را نه في     . توان ديد  اجتماعي مي 

  .سازد ضروري و غيرقابل اجتناب مي

تـوان از    شناسي توسعه و بهبود حيات اجتماعي عـشاير ايـران را مـي              با امكان  منابع تجربي مرتبط  

  :لحاظ نوع نگاه به جامعه عشايري به چند دسته تقسيم نمود

نظر از موضوع كوچ و اسكان بحث كرده         كه روي امور و مسائل جامعه عشايري صرف       ـ منابعي   ۱

؛ ۱۳۶۷اللهـي،    ؛ امـان  ۱۳۵۴نـژاد،    صـفي (انـد    و به فرايند توسعه و بهبود زندگي عشاير كمتر توجه كرده          

  ). ۱۳۶۲ و فيروزان، ۱۳۶۲، پرهام

                                                      
1. Innovation 
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ـ منابعي كه توسعه و بهبود زندگي عشاير را با انجام اصالحات در قالـب نظـام ايلـي و تـداوم                      ۲

هـاي جامعـه عـشايري       افـشار نـادري ضـمن توصـيف برخـي از ويژگـي            . اند كوچندگي ممكن دانسته  

هاي طبيعي در قالب نظـام ايلـي         ا از طريق استفاده منطقي از مراتع و چراگاه        ساماندهي زندگي عشاير ر   

  ).۳۸۶ـ۹۱: ۱۳۶۲(مورد توجه قرار داده است 

زاده زنـدگي    يوسـفي . داننـد  ـ منابعي كه توسعه و بهبود زندگي عشاير را موكول به اسـكان مـي              ۳

او معتقـد   . دانـد   و صـنعت مـي     هاي توليد مابعد صيد و شكار و ماقبل زراعت         عشايري را يكي از شيوه    

 و با هجوم اقوام بيگانه به خاك ايران ايـن            اي از زندگي بوده    است كه در ايران مادها داراي چنين شيوه       

هاي كوچنـدگي و    را تاريخ مبارزه بين شيوه در ايرانمبارزهتاريخ او . شيوه گسترش بيشتري يافته است   

را گر وابسته به طبيعت و دامداري سنتي    يل انسان مصالحه  اسكان عشاير و تبد   لذا  داند و    يكجانشيني مي 

  ).۱۳۶۷(داند  گر ضروري مي به انسان معارضه

. و اسـكان تأكيـد شـده اسـت        گرداني به عنوان جامع دو وضع كوچندگي         ـ منابعي كه روي رمه    ۴

ان هـم  شري سازگار نيست و اسك   بجمشيديان بر اين اعتقاد است كه تداوم كوچ با روند تكامل جوامع             

حراسـت از ثـروت و مراتـع موجـود          با روحيات و فرهنگ و اقتصاد عشاير كوچنـده تطـابق نـدارد و               

: ۱۳۷۰(كنـد    گرداني را به عنوان جامع كوچ و اسكان توصـيه مـي            لذا او رمه  . كند  را تهديد مي   خدادادي

۳۶۱.(  

رد توجه قرار داده و     ـ باالخره منابعي كه توسعه و بهبود زندگي عشاير را با ديدگاهي تلفيقي مو             ۵

هـاي اجتمـاعي و      هـاي انـواع نظـام      نفسه بلكه در ارتباط با نوع و ويژگـي         كوچندگي و اسكان را نه في     

 چلبي بـراي   وعبداللهي. اند مطمح نظر قرار داده  ها    آن مختصات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي     

تايج به دست آمده از مطالعـات جـامعي         اساس ن  اولين بار در سمينار استراتژي توسعه زندگي عشاير بر        

ترسـيم   ، ايل بزرگ در سطح ايران انجام داده بودند با توصيف و تحليل وضـعيت موجـود                ۱۷كه روي   

ند كـه   ا هشناسي گذار از وضعيت موجود به مطلوب اين ديدگاه را معرفي كرد            وضعيت مطلوب و امكان   

اعي مطرح كرد بلكه در جامعه عشايري و نظام هاي اجتم توان جداي از نظام كوچندگي يا اسكان را نمي

 لذا كوچندگي و چادرنشيني هم جزء ،تني بر دامداري سنتي استبزندگي مردم مكه   اينايلي با توجه به 

عوامـل  نتيجـة دخالـت     ولي در شرايط امروزي ايران و جهان در         . الينفك چنين نظامي از زندگي است     

لي از جمله ورود عناصر مـدرن بـه درون جامعـه عـشايري،              المل اي در سطوح محلي، ملي و بين       عديده

شـرايط  ايـن   . اسـت دچـار از شـكل افتـادگي و از هـم پاشـيدگي گرديـده                 در ابعاد متفاوت     نظام ايلي 

هاي  بالتكليفي و سرخوردگيچون  ي آنوميك مردم عشايري را با پيامدهاي منفي روز افزون  يانابساماني  

 ادامه وضعيت سخت و پرمشقت موجود، احساس خستگي از كوچ و       گرايي و نارضايتي از    رواني، برون 
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روبرو نموده  گرايش شديد به اسكان براي برخورداري از امكانات نوين و توسعه و بهبود زندگي خود                

نفسه به عنوان يك هدف بلكه بـه مثابـه وسـيله و بـه عنـوان                  اسكان عشاير نه في   بنابراين امروز   . است

هـاي   ز برنامه جامع ايجـاد تغييـرات اساسـي و تحـول در ماهيـت و ويژگـي              نياز توسعه و جزيي ا     پيش

اين تحول در جهت بهبـود وضـع زنـدگي     . اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي زندگي عشاير است       

هـاي   ريـزي  ساختن آنان از نتايج حاصل از اجـراي برنامـه         برخوردار  اين بخش از جمعيت كشور براي       

ديـدگاه  ). ۶۲-۴: ۱۳۷۰عبداللهي،  ( ضروري و غيرقابل اجتناب شده است        توسعه ملي در ايران واقعيتي    

فوق مبناي اصلي ارائه پيشنهادهايي شد كه در راستاي توسعه و بهبود حيات اجتماعي عشاير راهنمـاي                

  ).۲۱۹: ۱۳۷۰شفيق، (ريزي كشور قرار گرفت  هاي اجرايي و برنامه بخش

توان گفـت كـه در بعـد         ي نظري و منابع تجربي مي     ها بندي نتايج حاصل از مرور ديدگاه      در جمع 

گـراي    كثـرت  يـا هـاي پلوراليـستي   گـرا بـه ديـدگاه    هاي دوگانه بين تقليل  نظري شاهد تحول از ديدگاه    

ها توسعه و بهبود زندگي بـه عنـوان يـك            در اين ديدگاه  . انسجامي با تلفيق سطوح خرد و كالن هستيم       

اي از شرايط و عوامل اجتماعي  ايند مجموعه به هم پيوستهشود كه بر الگوي كنش جمعي عام مطرح مي  

يا ساختاري و فردي يا ذهني در سطوح كالن و خرد است كه بايد در ارتباط متقابل با هم مورد توجـه                      

ها اسكان نه تنها يكي از اين مجموعه به هم پيوسته از عوامـل               بنابراين در قالب اين ديدگاه    . قرار گيرند 

در منابع تجربي هـم  . مرتبط استها   آنلكه خود نيز به عنوان يك الگوي كنش با بقيه    رود ب  به شمار مي  

هـاي نـوين بـا       پژوهـشگران آگـاه از ديـدگاه      . هاي نظري هماهنگي دارد    روند تحول تا حدي با ديدگاه     

هـاي گـذار    تشريح وضعيت موجود عشاير و ترسيم وضعيت مطلوب و ارزيابي مقدورات و محدوديت  

جويانـه را در     ريزي شـده و مـشاركت      جود به مطلوب، ضرورت اسكان داوطلبانه، برنامه      از وضعيت مو  

كننده توسعه و بهبود  اند كه تعيين  عيني و ذهني مطرح كردهاي از عوامل ارتباط با مجموعة به هم پيوسته

ن هايي است كه امروز در بحث از توسعه متـواز  همه جانبة حيات عشاير پس از اسكان بر طبق شاخص        

  .گيرند و پايدار مورد توجه قرار مي

ني است يبتيا مترين موضوع  بنابراين در چارچوب اين نوشتار توسعه و بهبود زندگي عشاير اصلي

اي از شرايط و عوامل عيني و ذهني مورد توجه           كه به عنوان يك الگوي كنش با مجموعه به هم پيوسته          

  اسـت  ده تنها يكي از آن مجموعه عوامل به هم مرتبطـي          ريزي ش  اسكان داوطبانه و برنامه   . گيرد قرار مي 

كه در تحليل فرايند توسعه و بهبود زندگي عشاير در قالب ايـن چـارچوب نظـري مـورد توجـه قـرار                       

  .اند گرفته

هاي   اين مقاله تدوين يافته، از روش     ها    آن هاي حاصل از انجام     اساس يافته  هايي كه بر    در پژوهش 

هـاي    در تحليـل  . و پيمايش استفاده شـده اسـت      له تحليل ثانويه، مصاحبه     چندگانه كيفي و كمي از جم     
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 هاي مـصاحبه و پيمـايش    ايل و طايفه مستقل در سطح كشور و در روش     ۱۷ثانويه جامعه آماري شامل     

 و روساي خانوارهاي طايفه وري علي نظر ايل ملكشاهي بوده           )ها  تيره(جامعه آماري واحدهاي جمعي     

براي برخـي از    . هاي كيفي و كمي توصيف و تحليل شده است          ي شده با روش   اطالعات گردآور . است

هاي مناسـب نيـز تهيـه شـده           ضمن ارائه تعاريف نظري و عملياتي مقياس      ،   نظير توسعه  مفاهيم پيچيده 

  .است

شـود كـه در جهـت بـه          گرا اطـالق مـي     در اين نوشتار توسعه به فرايندي از مشاركت مردمي عام         

 مهار شده براي پاسخگويي مؤثر به نيازهاي جسماني، رواني و اجتماعي مردم و              حداكثر رساندن انرژي  

  ).۵۳: ۱۳۷۰عبداللهي، (گيرد  كمك به شكوفايي استعدادها و خوديابي آنان صورت مي

هـا و    هـا، آرمـان    يكي خصلت هنجاري كه معـرف ارزش      . توسعه داراي دو خصلت اساسي است     

بـا وضـع   ) نچـه هـست  آ(كان مقايسه وضع موجود هاست و اماهدافي است كه توسعه ناظر به تحقق آن  

ديگري خصلت اثباتي يعني عوامـل و موانـع توسـعه كـه             . سازد را ممكن مي  ) آنچه بايد باشد  (مطلوب  

  .سازد تحقق اهداف را ممكن يا ناممكن مي

انـد و ابعـاد زيـست محيطـي، اقتـصادي،           اهداف توسعه همه جانبه و متوازن و پايدار چند وجهي         

اساس تعريـف نظـري      به اين امر و نيز بر     با توجه   . گيرد اسي، اجتماعي، فرهنگي و فكري را دربرمي      سي

اي در قالب يك مقياس چند بعدي در         هاي عديده  ها و معرف   ها، شاخص  توان براي آن مؤلفه    توسعه مي 

 تجديـد   بـرداري بهينـه از منـابع       بهـره  (،چنين مقياسي در برگيرنده اهداف زيست محيطـي       . نظر گرفت 

رشـد عقالنيـت ابـزاري در جهـت         ( ،، اهداف اقتـصادي   )جلوگيري از تخريب و آلودگي آنها     شونده و   

گيري از انرژي براي پاسخ به نيازهاي مردم و تسهيل انطباق آنـان بـا محـيط و                   و بهره  سازي توليد  بهينه

ر مردم در امـور     گرايي و مشاركت موث    رشد فعال (، اهداف سياسي    )تر برخورداري از يك زندگي راحت    

ها و حقوق مـدني و دسترسـي هـر چـه             خصوصي و عمومي، برابرسازي و برخورداري مردم از آزادي        

اي از طريـق   تعريض و تحكيم اجتماع جامعه( اهداف اجتماعي   ،)بيشتر به ابزار و امكانات نوين زندگي      

ـ        جديد  سرمايه اجتماعي   توليد   سجام اجتمـاعي بـين     از جمله دوستي، صميميت، همبستگي، اعتماد و ان

توليد، ذخيره و تبادل اطالعات در جهت كسب آگاهي، خوديابي          ( فرهنگي و فكري     و اهداف ) گروهي

  .است...) و خود اثربخشي و 

اي از شرايط و عوامل سـاختاري و         توسعه تابع مجموعة بهم پيوسته    ) بعد هنجاري (تحقق اهداف   

دهند و  رد است كه بعد اثباتي توسعه را تشكيل ميشناختي يا عيني و ذهني در سطوح كالن، مياني و خ        

بـه  ) نظـام ايلـي  (در اينجا تحت عنوان موانع توسعه و بهبود زندگي عشاير در قالب وضـعيت موجـود               

  :شود اشاره ميها   آنبرخي از اهم
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  موانع اكولوژيك
. انـد  دام و مرتع دو عنصر ضروري در بقاء و ادامه حيات نظام ايلـي غالـب بـر جامعـه عـشايري                     

اين محـدوديت اكولوژيـك     . افزايش تعداد دام و چراي مفرط روند تخريب مراتع را تسريع كرده است            

افـزايش  . كنـد  شود و هزينه تعليف دستي دام را بر عشاير تحميـل مـي             موجب محدوديت تعداد دام مي    

ش دام خـود عامـل      در حالي كه افـزاي    . كند ها، افزايش دام را اقتضا مي      جمعيت و باال رفتن ميزان هزينه     

: دهـد  اين دور باطل چند راه محدود در پيش پاي عـشاير قـرار مـي              . شود هاي خانوار مي   افزايش هزينه 

ادامه وضع موجود توأم با تخريب مراتع و تحمـل فقـر روز افـزون، مهـاجرت بـه شـهر يـا اسـكان و                          

ك تداوم حيات عـشاير     اين محدوديت اكولوژي  . كاري و تبديل دام داشتي به دام گوشتي و شيري          علوفه

ضـروري  تـسهيل و  در قالب نظام ايلي با شيوة كوچندگي را مشكل و اسكان و تغيير شيوه معيـشت را                  

  ).۵۸: ۱۳۷۰ ؛۲۴۲: ۱۳۷۲عبداللهي، (ساخته است 

  موانع جمعيتي
باال بودن ميزان باروري ناشي از ماهيت نظام ايلـي و نيـاز عـشاير بـه كـار كودكـان از يكـسو، و                         

وهاي بهداشتي و كاهش نرخ مرگ و مير از سوي ديگر، رشد جمعيت جامعـه عـشايري را              نوسازي الگ 

اي جز افزايش تعداد دام و يا مهـاجرت          پديد آورده كه براي پاسخگويي به نيازهاي مازاد جمعيت چاره         

با انتخاب گزينه اول تخريب مراتـع و تـشديد فقـر و بـا               . ندارند) روستاها و شهرها  (به مراكز جمعيتي    

. هاي شهري را شاهد خواهيم بود      نشيني ريزي نشده و افزايش حاشيه     نتخاب گزينه دوم مهاجرت برنامه    ا

ريزي شده و توسعه و بهبود زندگي عشاير در قالـب   برنامهداوطلبانه و ضرورت اسكان نيز لذا در اينجا    

  ).۵۶: ۱۳۷۰ و ۲۴۳: ۱۳۷۲عبداللهي، (شود  الگوهاي نوين بيش از پيش احساس مي

  انع تاريخيمو
ها، مراتـع و   زندگي مبتني بر دامداري سنتي توأم با كوچندگي و چادرنشيني عشاير، نيازمند جنگل 

تالش سران ايل براي حفظ و گسترش قلمروهاي        . سرحدات امن در مناطق ييالق و قشالق بوده است        

الزم براي توسعه شده    اي بوده كه مانع استقرار امنيت        هاي عديده  ساز تهاجمات و جنگ    ايلي خود زمينه  

دستيابي سران اقوام و عشاير به حكومت مركزي در ايـران و سـركوب اقـوام و ايـالت ديگـر و                      . است

؛ ۱۳۴۹اشـرف،   (ريخي توسعه ايـران شـناخته شـده اسـت           رواج فرهنگ ايلي به عنوان يكي از موانع تا        

  .)۱۳۶۷؛ يوسفي، ۱۳۵۸فشاهي، 

  موانع تكنولوژيك
اي سطح علم    در چنين جامعه  . ال ابتدايي تطابق انسان با محيط است      زندگي عشايري يكي از اشك    

شيوه زندگي كوچندگي به عنوان يكي از عناصر چنـين شـكلي از زنـدگي          . و فناوري بسيار پائين است    
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خود به مثابه نوعي مصالحه با طبيعت به منظور دستيابي به مراتع و مواهب طبيعي جهـت چـراي دام و           

اين امر با پيشرفت    . بار با قناعت به حداقل امكانات ضروري است         و مشقت  تأمين نوعي زندگي سخت   

علوم و تكنولوژي در جهت كنترل طبيعت و ايجاد تغييرات مطلـوب در آن بـه منظـور تطـابق پويـا و                       

اين امر يكي از موانع بزرگ توسعه و بهبـود زنـدگي       خود  . تكامل و تسهيل فرايند زندگي مغايرت دارد      

را از يكسو بدون تكامل علم و تكنولوژي توسعه زندگي عشايري ممكن نيـست و از                زي. عشايري است 

سوي ديگر تكامل علم و تكنولوژي با حفظ ماهيت و مختصات نظام ايلي غالب بـر جامعـه عـشايري                    

لذا با توجه به روندهاي عام جامعه بشري پيشرفت علمي و فنـي و تحـول زنـدگي    . عملي نخواهد بود 

  ).۵۶: ۱۳۷۰ و ۲۴۳: ۱۳۷۲عبداللهي، (رقابل اجتناب است عشايري ضرورتي غي

  موانع اقتصادي
نفوذ ساختاري قواعد اقتصاد شهري در اقتصاد عشايري نـوعي چنـدگانگي سـاختاري در جامعـه      

اين امر عالوه بر تهديد خودكفايي به تعارضـات تـوزيعي و ارزشـي نيـز     . عشايري را پديد آورده است    

اي بـا هزينـه    به طوري كه امروز زندگي در چنين جامعـه      .  مبهم ساخته است   دامن زده و قواعد بازي را     

گرايـي و ابـراز      هاي رواني، نارضايتي از وضع موجود، عدم اطمينان به آينده و بـرون             زياد، سرخوردگي 

  ).۵۵: ۱۳۷۰ و ۲۴۴: ۱۳۷۲عبداللهي، (عالقه به زندگي يكجانشيني و شهري همراه شده است 

  موانع اجتماعي
پذيري از نظر وجدان جمعي مانع      معه عشايري نظم انضباطي مبتني بر سلطه اجتماع و تشابه         در جا 

الـشعاع هويـت جمعـي       استقالل و هويـت فـردي تحـت       . پذيري است  انسجام توأم با تفكيك و تفاوت     

اين امر دامنه اعتمـاد اجتمـاعي و انـسجام جمعـي را     . اي است اي و قبيله   گرايانه طايفه  كوچك و خاص  

اي و خـانوادگي بـر منـافع فـردي،           مصالح قومي و قبيلـه    . سازد د و نوآوري و تغيير را دشوار مي       محدو

گرايـي و حقـوق كيفـري و مجـازات تنبيهـي از جملـه                گرايي بر عام   گرايي، خاص  گرايي بر تعقل   سنت

سـيطره اجتمـاع    . قصاص و انتقامجويي بر حقوق مدني و مجازات ترميمي و پيـشگيرانه مـسلط اسـت               

. اي و نظم انضباطي خود يكي از موانع توسعه و بهبود حيات اجتماعي مردم عشاير اسـت   ـ قبيله قومي

گرايانـه   هـاي خـاص    الشعاع تعهـدات و وابـستگي      حقوق و تكاليف شهروندي در چنين جوامعي تحت       

  ).۵۷: ۱۳۷۰ و ۲۴۴: ۱۳۷۲عبداللهي، (ست  ااي قومي ـ قبيله

  موانع سياسي
ه ويژه انقالب اسالمي با حذف عناصر سنتي قـدرت شـامل خـان و               متعاقب اصالحات ارضي و ب    

كارگزارانش از سلسله مراتب نظام ايلي نوعي عدم تجـانس و ناهمـاهنگي بـين بعـد سياسـي و ابعـاد                      

اند به صـورتي ارگانيـك بـا         عناصر رسمي هم نتوانسته   . اقتصادي و فرهنگي نظام ايلي پديد آمده است       
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خالء ناشي از حذف عنصر سنتي قدرت به از شـكل افتـادگي نظـام ايلـي                 عناصر سنتي پيوند يابند لذا      

منجر گرديده و اين امر به نوبه خود فروپاشي نظام ايلي و ادغام آن را در نظام ملي تسريع كـرده اسـت    

  ).۵۶: ۱۳۷۰ و ۲۴۵: ۱۳۷۲عبداللهي، (

  موانع فرهنگي
 سنتي آن هم به شكل ابتـدايي آن         هاي نظام ايلي، يعني زندگي مبتني بر دامداري        ماهيت و ويژگي  

كه نوعي مصالحه با طبيعت و چادرنشيني توأم با كوچندگي براي دستيابي به مراتع جهت چـراي دام و          

توليـد و   کسب توليد دانـش     ها، با     و تحمل محروميت   ها تأمين نوعي زندگي سخت با قناعت به حداقل       

  .سازگار نيستو پيشرفت فرهنگي ذخيره و تبادل اطالعات 

  )شناختي(موانع ذهني و شخصيتي 
سـوادي و كـم      انزواي جغرافيايي، اقتصاد معيشتي، تعامالت محدود با فاميل و خويـشاوندان، بـي            

 ارتباطي قرين پـائين بـودن سـطح         ،هاي نوين  سوادي و عدم برخورداري از كاالهاي فرهنگي و فناوري        

گرايانـه   ويت جمعي كوچـك و خـاص      آگاهي، رواج تقديرگرايي و تداوم اعتماد اجتماعي محدود و ه         

  .است

  المللي موانع ملي و بين
روندهاي عام جاري در ايران و جهان، اهداف و راهبردهاي نويني چـون توسـعه اقتـصاد دانـايي                   

هـاي نـوين     محور، بسط آزادي و حقوق مدني، تحكيم و تعريض اجتماع عام و توسعه علوم و فناوري               

دهـد كـه     ريزان توسـعه قـرار مـي       روي مسؤالن و برنامه    ر پيش ارتباطي و آموزش و پرورش جديد را د       

ها بـه جـاي توسـعه نظـام          در قالب نظام ايلي ممكن نيست و اتخاذ آن راهبردها و سياست           ها    آن تحقق

  ).۱۹۸۵ و ۱۹۷۹والرشتاين، (شود  ر آن منجر ميايلي به فروپاشي هرچه بيشت

شناسي توسعه  توان با امكان  متقاطع زير مي اكنون با تركيب اهداف و موانع توسعه در قالب جدول         

به اين پرسش اساسي پاسخ داد كه آيا توسعه و بهبود زندگي عشاير در قالب نظام ايلي موجود ممكـن                    

  است يا اسكان و تغيير نظام ايلي ضروريست؟
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نکـه  يا  بـر  يشـود مبنـ      مطـرح مـي    يگـر ي د يدر صورتي كه پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، پرسـشها          

هـا و     يابي اسكان كدامند؟ و براي توسعه و بهبود زندگي اسكان يافتگـان چـه سياسـت                 ارهاي مكان معي

  توان ارائه نمود؟ راهبردهايي را مي

دهد كه توسعه و تحقق اهداف چندگانه آن در قالب نظام ايلي ممكـن                نشان مي  ۱ـ۱نتايج جدول   

يت موجـود، دورنمـاي آينـده و        اكنون براي تقويت مباني تجربي چارچوب نظري فـوق وضـع          . نيست

شناسي توسعه طايفه وري علي نظر ايل ملكشاهي استان ايالم به طور خـاص مطمـح نظـر قـرار                     امكان

  .گيرد مي

  

  دورنماي آينده طايفه وري علي نظر
بيني و ترسـيم      اين دورنما در قالب دو سناريوي مبتني بر دو فرض ادامه كوچ يا اسكان قابل پيش               

مـابين آن دو، گزينـه        و وضعيت مفروض و مشخص شدن وجوه تشابه و تفاوت فـي           با مقايسة د   .است

قابل تشخيص  ) شود  اي كه به توسعه و بهبود هرچه بيشتر زندگي عشاير طايفه منجر مي              گزينه(مطلوب  

هاي عـشاير و     ها و كنش   ها، گرايش  با توجه به شواهد موجود از جمله تغيير باورها، ارزش         . خواهد بود 

ي عام آنان به اسكان و آمادگي دولت براي مديريت اسكان و توسعه سـناريوي دوم يعنـي                 تصميم جمع 

  .تر است ملتحماسكان و بهبود زندگي عشاير 

  

  دورنماي آينده طايفه وري علي نظر با فرض تداوم وضع موجود و ادامه كوچ. ۱
آن تقسيم كار سـاده  تداوم معيشت مبتني بر دامداري سنتي توأم با كوچندگي و چادرنشيني كه در          

و ابتدايي مبتني بر جنس و سن رواج دارد، ابزار توليد ساده و ابتدايي و هدف توليد مصرف و فـروش                     

هـاي    و واحد توليد خانواده است كه همه اعضاي آن اعم از زن و مرد و كوچـك و بـزرگ در فعاليـت                      

ا قناعت بـه حـداقل امكانـات و         روزمره مشاركت دارند تا بتوانند از طريق نوعي مصالحه با طبيعت و ب            

محروميت از دستاوردهاي نوين امروزي به زندگي سخت و مشقت بار خود ادامه دهند، نه فقـط قـادر                   

نخواهد بود به اهداف توسعه اقتصادي مورد توجه در ايران و جهان يعني رشد عقالنيت ابـزاري بـراي                   

ـ           بهره سهيل بقـاء تطـابق بـا محـيط و زنـدگي      برداري از انرژي مهار شده در جهت پاسـخ بـه نيازهـا، ت

هـاي    تر دست يابد، بلكه با تشديد تضادها و مسائل موجود و عدم توانايي در گـسترش فعاليـت                   راحت

هـا،    رويه از منـابع و جنگـل        جديد و ايجاد تعادل و منابع كسب درآمد براي جوانان و تداوم استفاده بي             

دستي دام و به صـرفه نبـودن دامـداري سـنتي بـا              تخريب و محدوديت روزافزون آنها، افزايش تعليف        

الزحمه چوپان و غيره بـر ميـزان بيكـاري، فقـر و               توجه به باال رفتن هزينه تأمين علوفه و پرداخت حق         
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هاي رواني و اجتماعي ناشي از آن افزوده خواهد شد و تضادها و شكاف اقتـصادي                  تنگدستي و آسيب  

  . و به ويژه شهرنشينان بيشتر خواهد شدنائيعني روستابين مردم عشاير با ساير شهروندان كشور ي

در عرصـة  ) پدرسـاالري (سـاالري   تداوم ساختار سياسي مبتني بر سلسله مراتب ايلي با صبغه سن 

امور عمومي و پدرساالري در عرصه خانوادگي و امور خصوصي و حقوق غيررسمي مبتني بر مجازات                

ر و حكومت مركزي، مـانع گـسترش و تعمـيم آمريـت             تنبيهي ضمن ايجاد جدايي ساختاري بين عشاي      

هاي مـدني     حقوق و قوانين رسمي كشور در بين عشاير و محروميت زنان و كودكان از حقوق و آزادي                

پذير به ابزار و امكانات زنـدگي و بـه            بسط عدالت و دسترسي عشاير به ويژه اقشار آسيب        . خواهد شد 

هاي توسعه كشور را در ارتباط با جمعيـت عـشايري    نامهتبع آن تحقق اهداف سياسي مورد توجه در بر       

هاي جمعي بين گروهي بيـشتر خواهـد شـد و             نزاع. تر و تضادهاي موجود را بيشتر خواهد كرد         مشكل

گستره همگاني براي گفتگوي آزاد و خردمندانه و به دور از سلطه در جهت كسب وفاق بر سر اهداف                   

  .خواهد مانديا محدود دود همچنان مسها   آنهاي تحقق جمعي و راه

بقا و ادامة وجود اجتماع ايلي موجب تداوم نظام قشربندي بـسته و مبتنـي بـر معيارهـاي محـول            

گروهـي و     هـاي درون    هاي اجتماعي همراه با تعـامالت و همبـستگي          گرايي  چون جنس و سن و خاص     

گرايانه محلي  جمعي خاصبر طايفه، هويت غالب پذيري از نظر وجدان جمعي        مكانيكي مبتني بر تشابه   

اي، اعتماد اجتماعي محدود و تعميم نايافته به آشـنايان، زبـان محلـي و ارتباطـات درون       قبيلهـيا ايلي  

گروهي انزواطلبانه بيشتر خواهد شد كه تبعات آن به صورت عقـب مانـدگي اجتمـاعي يعنـي ضـعف                    

معـي عـام و ضـعف خـود     هاي بـين گروهـي، ضـعف انـسجام ج        ها و دوستي    شبكه روابط، همبستگي  

گرايـي،   هـاي اجتمـاعي چـون آنـومي يـا نابـساماني، خـاص        اثربخشي و بروز انـواع مـسائل و آسـيب         

گرايي و نارضايتي و پرخاشـگري نمـود         هاي رواني و اجتماعي و برون       گرايي و انواع سرخوردگي     رابطه

  .بيشتري پيدا خواهد كرد

بنابراين نهاد فرهنگي . فرهنگ غيررسمي نظام ايلي غالب بر جامعه عشايري از اجتماع جدا نيست         

چنين فرهنگي توان توليد، آموزش و ترويج اطالعـات علمـي و فنـي              . مشخص و مستقلي وجود ندارد    

ماندگي فرهنگي عشاير يعني ضعف آگـاهي و خوديـابي، ضـعف             نوين را ندارد و تداوم آن قرين عقب       

، و محـدود بـودن دامنـه      ...طلبـي و      خـواهي، عـدالت     هاي نوين و عام چـون خردگرايـي، آزادي          شارز

سـوادي و     بـي . تعامالت فرهنگي و تبادل اطالعات به واحدهاي كوچك خانوادگي و ايلي خواهد بـود             

نوين احساس نياز سوادي ادامه خواهد يافت و اعضاي طايفه نسبت به كسب اطالعات علمي و فني     كم
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هـاي نـوين ارتبـاطي و كاالهـاي           هـا و فنـاوري      مندي از رسـانه      لذا ميزان بهره   . پيدا نخواهند كرد   جدي

فرهنگي جديد همچنان پائين خواهد بود و اين خود مانع توسعه و بهبود زندگي عشاير خواهد شـد و                   

  .هاي فرهنگي و تعارضات فرهنگي بين نسلي تداوم خواهد يافت گرايي خاص

افـراد تغييـر محـسوسي پيـدا        قديم و محدود    ي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي      هاي اقتصاد   سرمايه

  .گرايانه آنان تداوم خواهد يافت هاي خاص نخواهد كرد و اعتقادات خرافي و گرايش

ها در بازتوليد و تداوم بخـشيدن بـه          كند و اين كنش      عاطفي و سنتي تداوم پيدا مي      الگوهاي كنش 

  .د بودندي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي موثر خواهساختار نظام ايلي در ابعاد اقتصا

آنـومي يـا نابـساماني      . نظام ايلي دچار از شكل افتادگي و فروپاشـي هرچـه بيـشتر خواهـد شـد                

تـر و     ادامه حيات عشاير در قالب آن پرهزينـه       . اجتماعي در سطوح كالن و خرد گسترش خواهد يافت        

و مشكالت ناشي از ناكـارايي نظـام ايلـي بـر دوش     ها  فرساي اين هزينه تر خواهد شد بار طاقت      مشكل

مردم سنگيني خواهد كرد تا آنجا كه ممكن است مردم به ستوه آيند و در حالت درماندگي و استيـصال                   

  .روانه شهر و روستا گردند

  

  نظام زندگي نظر با فرض اسكان و تحول در وضع معيشت و علي دورنماي طايفه وري
شاورزي، صنعت و خدمات، هماهنگ بـا بـازار و اقتـصاد ملـي در               معيشت مبتني بر دامپروري، ك    

م كار مبتني بر تخصص و      يهاي اقتصادي و تقس     تيفعال. گيرد  برداري نوين شكل مي     هاي بهره   قالب نظام 

يابـد و   ابـزار توليـد رشـد مـي    . كنـد   منابع توليد و درآمد تنوع پيدا مي      . يابد  تجربه گسترش و تعميق مي    

زنان و كودكـان از تقـسيم كـار سـنتي           . شود  كارآزموده وارد بخش اقتصادي مي    نيروي كار متخصص و     

كننـد بـا ادامـه تحـصيل و      يابند و فرصت پيدا مـي  مبتني بر معيارهاي محول جنسيتي و سني رهايي مي        

شـكل مالكيـت منـابع توليـد خـصلتي فـردي            . كسب تخصص به مشاغل مورد عالقه خود دست يابند        

. شـود  رابطه نيروي كار و ابزار توليد منفصل مي. كند پيدا مي) شركتي(يا جمعي ) شخصي ـ خصوصي (

 بـه صـورت     ،واحد توليد فرد اسـت و شـيوه اسـتفاده از كـار غيـر              . گيرد  توليد براي مبادله صورت مي    

اساس كار و مزد و متناسب با هزينه و پـاداش شـكل خواهـد                توزيع بر . مزدبگيري رواج خواهد يافت   

برداري بهينه از منابع در جهت پاسخ به نيازها، افزايش تـوان              نيت ابزاري و بهره    عقال نتيجهگرفت و در    

بسياري از مسائل   . تر شدن زندگي رشد و توسعه پيدا خواهد كرد          تطابق با محيط و تسهيل بقا و راحت       

اقتصادي موجود نظير چندگانگي و تأخر ساختاري و كاركردي بخش اقتصاد، وابستگي شديد زنـدگي               
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ه دامداري سنتي، مشكل تأمين علوفه، محدوديت افزاش دام، كمبود درآمـد و اجبـار در كـوچ و                   مردم ب 

  .چادرنشيني و يا مهاجرت به شهرها رفع خواهد شد و رضايت از كار و زندگي افزايش خواهد يافت

، حقـوق و    كـرد ساالري رشد خواهـد       سازمان و مديريت جنبه دموكراتيك پيدا خواهد كرد، مردم        

مدني و مجازات ترميمي و دسترسي به ابزار و امكانات زندگي در بين مـردم گـسترش خواهـد                   قوانين  

اين سـاختار سياسـي   . گيري و رشد نهادهاي مدني پديد خواهد آمد         يافت و فرصت مناسبي براي شكل     

ــا ســاختار سياســي كــشور  بــراي مــشاركت مــوثر مــردم در فراينــد را  عرصــه ،جديــد و هماهنــگ ب

هـا و     مومي مربوط به تعيين سرنوشت خويش بازتر خواهد كرد و برابـري فرصـت             هاي ع   گيري  تصميم

. هاي مدني را براي همه به ويژه زنان و كودكان به ارمغـان خواهـد آورد                 برخورداري از حقوق و آزادي    

مجموعه شرايط فوق در رفع يا تقليل مسائل سياسي موجود از جمله بحران مديريت عمومي، وابستگي 

ران محلي، پيرساالري و پدرساالري، محروميـت زنـان و كودكـان از حقـوق مـدني مـوثر                   مردم به رهب  

  .خواهند افتاد

نظام قشربندي اجتماعي باز مبتني بر معيارهاي محقق و اكتسابي شكل خواهد گرفـت، تعامـل بـا            

هاي   هاي اجتماعي و نهادها گسترش خواهد يافت، سرمايه اجتماعي از جمله همبستگي             اشخاص، گروه 

هـا و نهادهـا و    اجتماعي، اعتماد اجتماعي تعميم يافته به اشـخاص، گـروه    ارگانيك مبتني بر تقسيم كار      

يابـد و بـه تبـع آن دامنـه           المللـي رواج مـي     هاي ملـي و بـين      زبان. هويت جمعي عام رشد خواهد كرد     

ي در سـطح    ا اين امر به تعريض و تحكيم اجتماع جامعـه        . ارتباطات اجتماعي گسترش پيدا خواهد كرد     

گرايي و تقويت خوداثربخشي و رواج هنجارهاي اخالقـي و اجتمـاعي عـام در بـين مـردم                    عشاير، عام 

هاي فردي و جمعي آنان را در نيل به اهداف فردي و جمعي تسهيل خواهـد                 كمك خواهد كرد و كنش    

ـ گرا هگرايـي، رابطـ    گيري شرايط فوق مسائل اجتماعي موجود از جمله آنومي، خاص          با شكل . نمود ي، ي

  .ها از ميان خواهند رفت و يا حداقل بسيار تقليل خواهند يافت ها و نارضايتي سرخوردگي

هاي سني   نهادهاي فرهنگي نوين مستقل از اجتماع شكل خواهند گرفت و دختران و پسران گروه             

 سـطح   .توليد، آموزش و ترويج اطالعات نوين رواج خواهد يافت        . التعليم به مدرسه خواهند رفت     الزم

خوديـابي،  . سواد و آگاهي عمومي مردم و سطح تحصيالت و تخصص جوانان ارتقاء پيدا خواهد كـرد               

هـا و    هاي عام چون خردگرايي و ميزان نياز به اطالعات جديد و استفاده بيـشتر از رسـانه                 كسب ارزش 

ضـات  هـاي فرهنگـي و تعار    گرايـي  سـوادي و خـاص     بـي . هاي نوين ارتباطي بيشتر خواهد شد      فناوري

  .فرهنگي بين نسلي كاهش خواهد يافت
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هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي افراد افزايش خواهند يافت، پنداشـت آنـان از                سرمايه

. هاي عام رواج پيـدا خواهنـد كـرد         ها و گرايش   ارزش. دين، جامعه و خود و ديگران تغيير خواهد كرد        

و گرايش به توسعه و بهبـود زنـدگي خـويش در بـين              ميزان عقالنيت نظري، اعتقاد به قانونمندي امور        

گرايـي تقليـل خواهنـد       انديشي و تقـديرگرايي و خـاص       به موازات آن خرافه   . مردم تقويت خواهد شد   

  .يافت

هـاي   زندگي يكجانشيني و ضرورت مبارزه با عوامل ناسازگار، مردم را در جهـت تقويـت كـنش                

هاي رسيدن بـه اهـداف خـود يـاري           ترين راه  دن مناسب عقالني مبتني بر مطالعه و تحقيق براي پيدا كر        

هاي صنعتي و خـدماتي و كـشاورزي نـوين و     زندگي در مراكز جمعيتي، فعاليت در بخش    . خواهد كرد 

سـازد تـا بـا       هاي نوين و اطالعات علمي و فني جديد افراد را آماده مي            ها و فناوري   مندي از رسانه   بهره

شـوند از    دمندانه داشته باشند و بـراي ايـن منظـور مجبـور مـي             جهان جديد و مسائل آن برخوردي خر      

نگـر باشـند و بـا        آينـده . استفاده نماينـد  مدرن  ها و تجارب نوين علمي و فني توليد شده در جهان             داده

  . ينده خود را سامان دهند و همگام با جهان پيش بروندآريزي دقيق زندگي  برنامه

نـه دامپـروري، كـشاورزي، صـنعت و خـدمات تـوأم بـا               هـاي چندگا   نظام نوين مبتني بر فعاليت    

يكجانشيني و هماهنگ با نظام ملي و جهاني شكل خواهد گرفـت و بـه مـوازات آن توسـعه و بهبـود                       

  .زندگي مردم در قالب آن تحقق خواهد يافت

  

  مقايسه دو وضعيت مفروض و توجيه ضرورت اسكان
شناسي توسـعه    با مقايسه امكان  ديده   مشخص گر  ۵ـ۱ و   ۴ـ۱هاي شماره    طوري كه در جدول    همان

آيد كه  و بهبود زندگي عشاير طايفه وري علي نظر در دو وضعيت مفروض فوق اين نتيجه به دست مي            

توسعه و بهبود زندگي مردم اين طايفه موكول به اسكان و ايجاد تحول بنيادي در نوع معيـشت و نظـام    

 اين طايفه براي توسـعه و بهبـود         ريزي شده عشاير   امهداوطلبانه و برن  بنابراين اسكان   . زندگي آنان است  

  .زندگي آنان ضروريست

. وضعيت فوق مصداق مناسبي براي تحليل توسعه جوامع پيراموني در سطوح ملي و جهاني است              

در اين جوامع عليرغم تغييرات ساختاري و شناختي و گرايش مردم به توسعه و بهبود حيات اجتمـاعي     

  .اند تاري منبعث از منابع قدرت مانع اصلي تحولهاي ساخ خود، محدوديت
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زيرا هاي امروزي زندگي عشاير وري علي نظر نيز مطابقت دارد،            و واقعيت گيري فوق با خواست      نتيجه

عالوه بر رؤساي . اكثريت قريب به اتفاق رؤساي خانوارهاي طايفه تمايل به اسكان و يكجانشيني دارند   

نوارهاي آنان از جمله همسران و فرزندانشان نيز موافق اسكان و يكجانشيني            خانوارها، ساير اعضاي خا   

  .هستند

   نمودار توزيع تعداد اعضاي خانوار متمايل به اسكان.۶ـ۱

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اند، يكـي   تأكيد داشتهداليل گرايش خود به اسكان روي دو نكته اساسي عشاير اين طايفه در بيان     

و تمايل به كنده شدن و رهايي از مـسائل و مـشكالت آن و ديگـري                 ابراز خستگي از وضعيت موجود      

ها و امكانـات     از فرصت اسكان براي توسعه و بهبود زندگي خود و برخوردار شدن خود و فرزندانشان              

ها   آناقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نويني كه ديگر هموطنان روستايي و به ويژه شهري آنان از

  .برخوردار هستند
  

   نمودار توزيع پاسخگويان برحسب داليل تمايل به اسكان.۷ـ۱
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ي از وضعيت اسكان يافتگان دارند و معتقدنـد كـه وضـعيت             ثبتاغلب عشاير اين طايفه پنداشت م     

  .اسكان يافتگان در مقايسه با وضعيت ماقبل اسكان آنان بهتر شده است

  

  ان از وضعيت اسكان يافتگاننمودار توزيع پاسخگويان برحسب ارزيابي آن. ۸ـ۱
  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي فردي و شخصيتي نظير       وري علي نظر از لحاظ ويژگي      ةرسد كه عشاير طايف    چنين به نظر مي   

ها از جمله گرايش به اسكان و توسعه نـسبت بـه سـاختارهاي     ها و گرايش   آگاهي، نوع باورها و ارزش    

ي و نارضـايتي از وضـع موجـود دارنـد و            نظام ايلي پيشرفته هستند و به همين جهت احساس خـستگ          

عالوه بر تغييرات ذهني و شخـصيتي فـوق در بعـد            . خواهان اسكان و گذار از وضعيت موجود هستند       

هـاي فـصلي    هايي نظير تغيير دامداري سنتي به دامپروري نيمه مدرن، مهـاجرت    ساختاري هم دگرگوني  

هاي ساالنه خانوارهاي خود     اي تأمين هزينه  نيروي جوان به شهرها و اشتغال به مشاغل خدماتي جزء بر          

ها و مـزد چوپانـان، اسـتفاده روز افـزون از كاالهـاي جديـد،                 در طايفه به ويژه هزينه تعليف دستي دام       

حذف عناصر سنتي قدرت ايلي و نفوذ دولت در بين عشاير، افزايش ميـزان              گيري از وسايل نقليه،      بهره

اي، بـسط نهادهـاي فرهنگـي     شبكه تعامالت بـرون طايفـه   درون نسلي و بين نسلي، گسترش    تتحركا

هاي جمعـي كـه مجموعـه تغييـرات فـوق در ابعـاد            ده از رسانه  امدرن و افزايش باسوادي و ميزان استف      

شناختي و ساختاري به تغيير الگوي كنش عشاير در جهت نزديكي هـر چـه بيـشتر بـه الگـوي كـنش                       

 تغييرات تدريجي، جهـت آن از سـنت بـه مدرنيتـه،     روند اين. شده استشهروندان روستايي و شهري    

زا و نتيجه آن از شكل افتادگي روز افزون و غيرقابل برگـشت نظـام ايلـي،                  زا و برون   مكانيسم آن درون  

به همين دليل اسكان    . هاي فردي و جمعي حاصل از آنست       پيدايش نابساماني يا آنومي و افزايش هزينه      

دارد و  ت بين آنان و ديگر هموطنان يكجانشين خود را از ميان برمياي است كه تفاو براي عشاير وسيله  
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رانـده شـدن از زنـدگي سـنتي و درمانـده از             (رساند و از برزخ بالتكليفـي        آنان را از حاشيه به متن مي      

  .دهد نجات مي) زندگي مدرن

 كان به عنوان جزيي از برنامـه توسـعه و بهبـود زنـدگي عـشاير ضروريـست و ايـن                    ساكنون كه ا  

شـود كـه معيارهـاي     ضرورت توسط خود عشاير نيز به خوبي درك گرديده است، اين سؤال مطرح مي             

ها و راهبردهايي را      و براي توسعه و بهبود زندگي اسكان يافتگان چه سياست          يابي اسكان كدامند؟   مكان

  توان ارائه نمود؟ مي

يـابي اسـكان     ن است، لذا مكان   هدف از اسكان عشاير توسعه و بهبود زندگي آنا        كه    اين با توجه به  

بنـابراين  . بايد بر مبناي معيارهاي توسعه و عوامل مؤثر بر فرايند توسعه صـورت گيـرد            ) كانون توسعه (

طـوري كـه در       همـان  .خاب محل اسكان جداي از عوامل و موانع توسعه نيـستند          تمعيارهاي چندگانه ان  

نع توسعه در اين نوشتار به ده دسته تقسيم         شود، عوامل و موا    مالحظه مي  ۵ـ۱ و   ۴ـ۱هاي شماره    جدول

توان با توجه به ميزان ارتبـاط عوامـل          را هم مي  ) كانون توسعه (معيارهاي انتخاب محل اسكان     . اند شده

مذكور با موضوع اسكان و توسعه و ادغام برخي از عوامل حداقل به هشت دسته به شرح زيـر تقـسيم                     

  :نمود

ي يا طبيعي نظير مناسب بودن زمين، آب و هوا، وضعيت پستي            ـ معيارهاي مربوط به محيط اثبات     ۱

خيزي، منابع آب و وضعيت اقليم به ويژه ميزان دما و تغييرات             ها، انواع و ميزان فرسايش، لرزه      و بلندي 

  ...جوي و آن در طول سال و نزوالت 

هـا   ي و خاطره  ـ معيارهاي تاريخي به ويژه مواريث تاريخي از جمله بناهاي قديمي، اماكن مذهب            ۲

  .بند هاي گذشته عشاير در طول زندگي در مناطق ييالق، قشالق و ميان و تجربه

ـ معيارهاي جغرافيايي نظير موقعيت جغرافيايي هر يك از قلمروهاي عشاير از لحـاظ سـهولت                ۳

 و دسترسي مردم به ابزار و امكانات زندگي، مبادالت اقتصادي و ارتباط با مراكز جمعيتي اسـتان متبـوع    

  .هاي مجاور و سهولت دسترسي به مراتع و مقدورات ساير قلمروهاي زيست بوم عشاير استان

ـ معيارهاي جمعيتي شامل تعداد خانوار، تعداد جمعيت و به ويژه تحركات جمعيتي نظير نوع و                ۴

  .هاي آتي بيني تعداد جمعيت در سال ها، نرخ رشد جمعيت و پيش ميزان مهاجرت

هاي ارتباطي، پست و مخابرات و       يي شامل امكان برخورداري از آب، برق، راه       ـ معيارهاي زيربنا  ۵

  .ساير امكانات زيربنايي نقش مهمي در توسعه دامپروري، كشاورزي و صنعت دارد

 نظير  )اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي    ( محيط هنجاري يا اجتماعي      هـ معيارهاي مربوط ب   ۶

از ل مالكيت بر منابع و ابزار توليد، نوع مديريت توليد، شـيوه اسـتفاده               نوع منابع توليد، ابزار توليد، شك     
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ترين ممر درآمد، شيوه توزيع، ساختار سياسي،  كار غير، نوع تقسيم كار، هدف توليد، واحد توليد، اصلي       

  ...نوع نظم اجتماعي، نظام قشربندي ارتباطات اجتماعي، مناسك جمعي، وضعيت نهادهاي فرهنگي و 

المللي به ويژه از لحاظ ارتباط مردم بـا سـاير منـاطق كـشور يـا كـشورهاي                    ملي و بين  محيط  ـ  ۷

  همسايه

ها به  ها و گرايش  در سطح خرد يعني نوع باورها، ارزش)ذهني ـ شخصيتي (ـ معيارهاي انساني ۸

  ...و ويژه گرايش به اسكان 

 كليـه معيارهـاي فـوق       هاي قلمروهاي زيست بوم عشاير هر طايفـه از لحـاظ           با توجه به پتانسيل   

 در ايـن مـورد خـاص دشـت      .توان گزينه برتر به عنوان محل اسكان يا كانون توسعه مشخص نمود            مي

 كيلومتري شهر مرزي مهران به عنوان محـل اسـكان يـا كـانون توسـعه           ۱۵در  » پلنگ كشته «معروف به   

  .تعيين گرديد

  

  هاي راهبردي ناظر بر فرايند اسكان و توسعه سياست
هر نوع تغيير و تحول در زندگي مردم بايد با مشاركت موثر خود آنان صـورت                كه    اين  به با توجه 

اي موكول به آموزش و ترويج اصول و قواعد تهيـه آن پـروژه               ريزي و اجراي هر پروژه     گيرد، لذا برنامه  

هاي  بنابراين در اينجا روي آن دسته از سياست   . به مردم و جلب همكاري حقيقي آنان در اجراي آنست         

هاي مربوط به اسـكان و توسـعه و بهبـود            شود كه زمينه را براي تهيه و اجراي پروژه         راهبردي تأكيد مي  

 وري علي نظر نـوعي گـذار        ةاسكان و توسعه و بهبود زندگي عشاير طايف       . سازد زندگي مردم فراهم مي   

ن و يكجانـشيني و  از نظام ايلي مالزم با كوچندگي و چادرنشيني به يـك نظـام نـوين مـالزم بـا اسـكا        

بنـابراين فراينـد اسـكان و توسـعه بايـد بـا       . هماهنگ با شرايط امروزي ايران و مقتضيات جهاني است 

  .ريزي شود بندي و برنامه همفكري، همكاري و همراهي خود مردم مرحله

  

  بندي فرايند اسكان مرحله. ۱
  )سازي آماده(مرحله مقدماتي . ۱ـ۱

ي عيني و ذهني الزم جهت اسكان براي ايجاد تحول و توسعه و             در اين مرحله فراهم ساختن مبان     

آنچه در اين مرحله بايد انجام شود مطالعه و شناخت وضعيت موجـود             . بهبود زندگي آنان ضروريست   

هـاي حركـت از    شناسي گذار يعني ارزيـابي مقـدورات و محـدوديت        و مطلوب زندگي عشاير و امكان     

  . وضع موجود به وضع مطلوب است
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  )گذار(مرحله مياني . ۲ـ۱

گيري نظام و عناصـر   گيرد ولي تا شكل شود و اسكان صورت مي در اين مرحله كوچندگي رها مي  

هـاي اقتـصادي، سياسـي،       نوين زندگي يعني انجام اقدامات زيربنايي، تأمين مـسكن و شـروع فعاليـت             

هـاي زنـدگي      فعاليـت  توان برخي از عناصر و     اجتماعي و فرهنگي جديد و تغييرات بينشي و كنشي مي         

قبلي را كه با زندگي نوين مغايرتي ندارند حفظ نمود و بين عناصر قديم و جديد چنان تأليفي به وجود 

هاي داشتي به گوشتي و شيري و تا  مثالً تا تبديل دام. آيد كه مرحله گذار را قابل تحمل و تسهيل نمايد       

طقـه يـيالق و قـشالق عـشاير بـه صـورت           تـوان از مراتـع من      كـاري مـي    شروع كار كشاورزي و علوفه    

  . تواند توسط چوپانان صورت گيرد اين كار مي. گرداني استفاده نمود رمه

  )اسكان دائم و توسعه نظام نوين زندگي(مرحله پاياني . ۳ـ۱

در اين مرحله اسكان يافتگان در كانون با پشت سر گذاشتن نظام ايلي در قالب نظام جديد مبتني                  

در . بخـشند  اورزي، صنعت و خدمات مالزم با يكجانشيني زندگي خود را سامان مـي            بر دامپروري، كش  

اين مرحله نوع معيشت و نظام زندگي اسكان يافتگان با نوع معيشت و نظام زندگي غالب در ايـران از                    

تواننـد از مقـدورات محـيط ملـي و           يابد و سـاكنان كـانون مـي        لحاظ ساختاري هماهنگ و انسجام مي     

تحقق اين امر موكول به تأمين . مند گردند براي توسعه و بهبود زندگي خود بيشتر و بهتر بهرهالمللي  بين

بـرداري   ن با كمك معاونت ترويج و نظام بهـره آپس از . آب مورد نياز كشاورزي و صنعتي كانون است      

انـدازي   توان نسبت به تـشكيل و راه  برداري كشاورزي مي هاي بهره جهاد كشاورزي و دفتر طراحي نظام   

كـاري و تـأمين    هاي كشاورزي به ويژه علوفـه    تعاوني توليد كشاورزي و تجهيز اراضي و شروع فعاليت        

هاي شيري و گوشتي و به موازات آن شروع باغداري و گـسترش صـنايع تبـديلي،              علوفه مورد نياز دام   

 فرايند توسـعه كـانون      تكميلي و نگهداري اقدام و با ايجاد اشتغال براي جوانان طايفه مشاركت آنان در             

  .ودشجلب 

  

  هاي راهبردي ناظر بر فرايند توسعه سياست. ۲
هاي راهبردي ناظر بر بهسازي محيط طبيعي و تنظيم هرچه بهتر رابطه ساكنان كانون بـا طبيعـت                   سياست. ۱ـ۲
  )توسعه فني يا عقالنيت ابزاري(

هاي مردم   اي جلب همكاري  هاي مردمي بر   در اينجا آموزش و ترويج اصول و قواعد ايجاد تشكل         

سازي اراضي با مواد آلي و كود حيواني، شناسـايي    با نهادهاي دولتي ذيربط در تجهيز و نوسازي و غني         

بندهاي الزم براي جذب آب و       ها، ايجاد سيل   هاي مناسب براي كنترل سيالب     منابع و معادن، حفر كانال    

هاي مقابله با حـوادث طبيعـي و مـديريت           هاي زيرزميني و آموزش و ترويج روش       باال بردن سطح آب   

  .بحران ضروريست
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  انجام خدمات زيربنايي الزم براي تسهيل اسكان و توسعه. ۲ـ۲

احداث راه و وصل كردن كانون به جاده اصلي، تأمين آب قابل شرب بـراي داوطلبـان اسـكان و                    

 وسايل ارتباطي از جمله     هاي كشاورزي، صنعت و غيره، تأمين برق و        تأمين آب مورد نياز براي فعاليت     

  .اند مخابرات پيش نياز اسكان و توسعه

هاي راهبردي ناظر بر توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در قالب نظام نوين               سياست. ۳ـ۲
  مورد توجه در كانون

هـاي دامـي،    هاي مناسب بـراي فعاليـت   آمايش سرزمين به صورت تفصيلي و تعيين مكان       . ۱ـ۳ـ۲

بخـشي از ايـن   . ضروريـست ي، صنعتي و خـدماتي بـا همكـاري نماينـدگان مـردم كـانون              زراعي، باغ 

  تواند در منطقه ييالق صورت گيرد؛ ها مي فعاليت

 اماكن عمـومي بـا همكـاري خـود     تهيه نقشه جامع محل اسكان و بناي منازل مسكوني و    . ۲ـ۳ـ۲

  مردم؛

وليدات دامي، زراعي، صـنعتي و  هاي نوين ت آموزش و ترويج اصول و قواعد ايجاد تشكل      . ۲ـ۳ـ۲

  ؛اندازي آنها خدماتي و حمايت مادي و معنوي از ساكنان كانون در تشكيل و راه

آموزش و ترويج اصول و قواعد دامپروري نوين و ايجاد امكانات الزم براي بـسط آن در                 . ۳ـ۳ـ۲

  ؛هاي نوين مردمي بين ساكنان كانون تحت نظارت تشكل

هاي مرتبط با دامپروري نظيـر مرغـداري و          ل و قواعد انجام فعاليت    آموزش و ترويج اصو   . ۴ـ۳ـ۲

  ها؛ انون در انجام اين گونه فعاليتهاي الزم براي جلب مشاركت ساكنان ك ايجاد امكانات و مشوق

آموزش و ترويج اصول و قواعد كـشاورزي نـوين اعـم از زراعـت و باغـداري و ايجـاد                     . ۵ـ۳ـ۲

  ؛هاي نوين مردمي ن ساكنان كانون، تحت نظارت تشكلامكانات الزم براي بسط آن در بي

آموزش و ترويج اصول و قواعد ايجـاد صـنايع تبـديلي، تكميلـي و نگهـداري و فـراهم                    . ۶ـ۳ـ۲

  ؛هاي نوين مردمي تشكلالب قدر ها   آنساختن امكانات الزم براي بسط

قتـصادي و فـراهم     آموزش و ترويج اصول و قواعد ايجاد خدمات نوين مرتبط با توسعه ا            . ۷ـ۳ـ۲

  .ساختن امكانات الزم براي بسط آنها

  هاي راهبردي ناظر بر توسعه سياسي كانون سياست. ۴ ـ۲

آموزش و ترويج اصول و قواعد مديريت امـور عمـومي كـانون تحـت نظـارت شـوراي                   . ۱ـ۴ـ۲

  ؛اجتماعي كانون

 به سـاكنان    آموزش و ترويج حقوق و قوانين رسمي كشور و حقوق و تكاليف شهروندي            . ۲ـ۴ـ۲

  .كانون و تعميم آمريت قوانين كشوري بين مردم

  )توسعه عقالنيت ارتباطي(هاي راهبردي ناظر به توسعه اجتماعي  سياست. ۵ـ۲
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آموزش و ترويج زبان فارسي در بين ساكنان كانون جهت تسهيل تعامالت آنان با ايرانيان               . ۱ـ۵ـ۲

  ؛غير هم زبان خود

گسترش تعامالت اجتماعي بين گروهي ساكنان كانون در جهت         هاي   آموزش و ترويج راه   . ۲ـ۵ـ۲

  ؛ها يافته در بين ساكنان كانون و اعضاي ساير گروه ها و اعتماد تعميم بسط همبستگي

آموزش و ترويج اصول و قواعد توانمندسازي افراد در مقابلـه بـا فقـر و سـاير مـسائل و        . ۳ـ۵ـ۲

  .هاي اجتماعي آسيب

  )توسعه عقالنيت فرهنگي(اظر به توسعه فرهنگي هاي راهبردي ن سياست. ۶ـ۲

  ؛هاي نوين در بين ساكنان كانون هاي بسط آموزش آموزش و ترويج راه. ۱ـ۶ـ۲

  .آموزش و ترويج تاريخ و فرهنگ ايراني در بين ساكنان كانون. ۲ـ۶ـ۲

  كنش عقالنيهاي نوين و الگوهاي  هاي راهبردي ناظر به توسعه انساني بسط باورها و ارزش سياست. ۷ـ۲

  ؛ها و اعيان اجتماعي در بين ساكنان كانون هاي نو درباره واقعيت آموزش و ترويج ايده. ۱ـ۷ـ۲

در بـين سـاكنان     ... گرايي، خردگرايي و     هاي نوين و عام نظير عام      آموزش و ترويج ارزش   . ۲ـ۷ـ۲

  ؛كانون

داثربخـشي و ارزيـابي     هاي عقالني و ارتقاء ميزان خو      هاي بسط كنش   آموزش و ترويج راه   . ۳ـ۷ـ۲

  .مثبت از خود و كسب رضايت از زندگي

   هاي راهبردي بندي سياست اولويت. ۸ـ۲

هاي راهبردي   بنابراين توجه همزمان به همه سياست     . توسعه كانون بايد همه جانبه و متوازن باشد       

 رعايـت   بندي الزم باشد، سلسله مراتب بـاال       هايي اولويت  ولي چنانچه بنابر ضرورت   . فوق ضروريست 

  .بندي آنهاست خود معرف اولويتها   آنشود زيرا ترتيب طرح

در پايان يادآوري اين نكته ضروريست كه هدايت خردمندانـه اسـكان عـشاير و توسـعه زنـدگي                   

اسكان يافتگان در قالب نظامي نوين و هماهنگ با نظام غالب در سطح ملي و مقتضيات جهاني وظيفـه                   

ريزي يا سازماني متـشكل از        كه بايد توسط سازمان مديريت و برنامه       بسيار پيچيده و چند وجهي است     

  .هاي ذيربط انجام شود نمايندگان بخش

  

  گيري نتيجه
هاي تاريخي پيشامدرن ايران كه اكثريت مردم از طريق دامداري و كشاورزي امرار معاش                در دوره 

خوردار بوده و گاه با برانـداختن و        از اهميت قابل توجهي بر    نيز  كردند، جامعه عشايري و نظام ايلي         مي

 بـه بعـد بـا تـشكيل حكومـت      ۱۳۰۴ولي از سـال  . كردند ها جايگاهي مركزي پيدا مي   تشكيل حكومت 
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متمركز و مدرن، تشديد تعامالت و مبادالت ايران با جوامع توسعه يافته صنعتي، بـسط امـواج جهـاني                   

از جملـه گـسترش شـهرها و رشـد          نيتـه   آمدهاي مدر   شدن و قرار گرفتن ايران در معرض عناصر و پي         

 آموزش و پرورش رسـمي      هاي صنعت و خدمات وابسته به صدور مواد خام به ويژه نفت، رواج              بخش

شهري اهميـت خـود را از       جامعه عشايري به تدريج و در مقايسه با جوامع روستايي و            ... و همگاني و    

هاي نوسازي از باال توسط دولـت مركـزي          اجراي برنامه . دست داد و در موقعيتي پيراموني قرار گرفت       

.  ساختار سياسي ايـل منجـر شـد    به حذف عناصر سنتي قدرت از جمله خان و كالنتر از سلسله مراتب            

 رسـمي و    آموزش و پرورش  . بسط يافت متعاقب آن نفوذ مبادالت اقتصادي شهري در جامعه عشايري          

امعه عـشايري نظـام ايلـي را در معـرض           به درون ج  ورود عناصر مدرنيته    . ديگر عناصر مدرن وارد شد    

همزمان بـا   . اختالالت ساختاري و كاركردي در همه ابعاد زندگي عشايري پديد آمد          . فروپاشي قرار داد  

عـدم انـسجام    . هاي افراد به ويژه جوانان عشايري نيز دچار تغيير گرديـد            ها و گرايش    آن باورها، ارزش  

يلي، بحران مديريت و تخريب مراتـع ناشـي از چـراي             سياسي و فرهنگي نظام ا     اقتصادي،ساختارهاي  

 دستي دام، مهاجرت فصلي جوانان عشايري به شهرها براي كسب درآمد و مفرط، افزايش هزينه تعليف

هاي رواني و اجتماعي حاصل از شـرايط نابـسامان            هاي خانوارهاي خود و مسائل و آسيب        تأمين هزينه 

در نتيجـه  . هم آوردمدرن فرابه هاي عشاير از سنتي  ها و كنش ش را براي تغيير بينجامعه عشايري زمينه 

ريزي شده براي گذار از دامداري سنتي مالزم بـا            عشاير به ويژه نسل جوان به اسكان داوطلبانه و برنامه         

هاي صنعتي و خدماتي مدرن مرتبط بـا آن   كوچ و چادرنشيني به دامپروري و كشاورزي نوين و فعاليت     

 عدم درك به موقع اين ضـرورت توسـط دولـت و پاسـخ غيركـافي يـا                   . پيدا كردند  گرايش روزافزوني 

آمـدهاي منفـي آن نظيـر          زمينه را بـراي تـشديد نابـساماني در جامعـه عـشايري و پـي                ،نامناسب به آن  

ريـزي نـشده ناشـي از         هـاي برنامـه     هاي رواني و اجتماعي، نارضايتي و اسكان        بالتكليفي، سرخوردگي 

  .گي فراهم نموداستيصال و درماند

مسائل فوق بيانگر اين واقعيت اسـت كـه در شـرايط امـروزي ايـران و جهـان، جامعـه                     مجموعه  

هـاي   پتانسيل توسعه خـود را از دسـت داده و بـا موانـع يـا محـدوديت         توان  عشايري تحت نظام ايلي     

و شـده   اي روبـر     اجتماعي، فرهنگي و فكـري عديـده       اكولوژيك، جمعيتي، تاريخي، اقتصادي، سياسي،    

مانـدگي و    هرگونه تالش در جهت حفظ و بقاي آن مـستلزم تـداوم عقـب    ،تحت چنين شرايطي  . است

لذا توسـعه   . هاي مادي و معنوي روزافزون بر مردم به ويژه زنان و كودكان عشايري است               تحميل هزينه 

جويانه   مشاركتريزي شده و      متوازن و همه جانبه زندگي مردم عشاير در گرو اسكان داوطلبانه و برنامه            

براي گذار از دامداري سنتي مالزم بـا كوچنـدگي و چادرنـشيني بـه دامپـروري و كـشاورزي نـوين و                       

  .هاي صنعتي و خدماتي چندگانه و متنوع مرتبط با آن در جهت پيوند با نظام ملي است فعاليت
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حـداكثر   كـه در جهـت بـه         گراسـت    فرايند مشاركت مردمي عام    ، منظور از توسعه   ،در اين نوشتار  

رساندن انرژي مهار شده براي پاسخگويي مؤثر به نيازهاي جسماني، رواني و اجتماعي مـردم و كمـك        

توسـعه بـا ايـن مفهـوم داراي دو خـصلت            . گيـرد   به شكوفايي استعدادها و خوديابي آنان صورت مـي        

ل و   اهداف توسعه و خصلت اثبـاتي بيـانگر عوامـ          هاي هنجاري معرف    خصلت. هنجاري و اثباتي است   

توسعه متـوازن و همـه جانبـه شـامل طيـف وسـيعي از اهـداف زيـست محيطـي،                     . موانع توسعه است  

اي از    پيوسـته  تابع مجموعـه بهـم    ها    آن تماعوي، فرهنگي و فكري است كه تحقق      اقتصادي، سياسي، اج  

، اقتصادي، سياسي، اجتماعي فرهنگي در سطح كالن،        عوامل اكولوژيك، جمعيتي، تاريخي، تكنولوژيك    

توان نتيجه گرفـت      توسعه در قالب يك جدول متقاطع مي      با تركيب اهداف و موانع      . مياني و خرد است   

 زندگي مردم عشاير در قالب نظام ايلي و دامداري سنتي مالزم با كوچندگي و               كه امكان توسعه و بهبود    

سكان هم بايد بر    يابي ا   مكان. بنابراين اسكان براي توسعه ضرويست    .  است چادرنشيني تقريباً غيرممكن  

براي اين منظور توجه به معيارهاي      . مبناي اهداف توسعه و عوامل مؤثر بر تحقق آن اهداف انجام گيرد           

ترين مكـان، فراينـد اسـكان و توسـعه يابـد بـه صـورتي                  پس از انتخاب مناسب   . چندگانه ضروريست 

ـ . بندي و اجرا گردد     ود عشاير مرحله  داوطلبانه و با همفكري و همكاري خ       راي هـدايت صـحيح ايـن       ب

تحـوالت، ارزيـابي نتـايج، شـناخت عوامـل و موانـع             هاي مناسب با مطالعه روند        فرايند اتخاذ سياست  

ايـن  . رسد ها براي اصالح مسير الزم به نظر مي برنامهتوسعه و بهبود حيات اجتماعي عشاير و بازنگري  

 به خيـر و     خردمندانه هدايت شود  ور  به ط ها    ها و چاره    ها و شناخت چالش     فرايند اگر با درك ضرورت    

يكـي از مـصاديق و تجليـات        توان آن را بـه عنـوان          صالح عشاير و مردم ايران منجر خواهد شد و مي         

كاهش نابساماني و چندگانگي ساختاري و گسترش يكپارچگي و انسجام جمعـي عـام در سـطح ملـي          

  .تلقي نمود

 وري علـي نظـر ايـل    ةشريح وضعيت طايفتوان با ت مصاديق مجموعه مسائل و مدعاي فوق را مي     

 ۷ وري علي نظر ايل ملكشاهي داراي بـيش از       ةطايف. ملكشاهي استان ايالم به طور مشخص ارائه نمود       

 اهداف و   ادامه كوچ يا اسكان اين طايفه طبق جدول تركيب        .  نفر جمعيت است   ۲۶۲ خانوار و    ۵۴ تيره،

بـا  دامـداري سـنتي تـوأم       امه كوچ معيشت مبتني بر      با فرض اد  . موانع توسعه مورد ارزيابي قرار گرفت     

 درآمـد،  روزافزون مراتع، افزايش هزينـه تعليـف دسـتي دام، كمبـود     ، تخريب و محدوديت     چادرنشيني

در عرصـه   سـاالري      سـن  هاي فصلي، ساختار سياسي مبتني بر سلسله مراتب ايلـي بـا صـبغة               مهاجرت

نان و كودكان از حقوق مدني، نظـام قـشربندي   عمومي و پدرساالري در عرصه خانوادگي، محروميت ز     

هـاي اجتمـاعي، ضـعف انـسجام بـين            گرايي  بسته مبتني بر معيارهاي محول چون جنس و سن، خاص         

هاي فرهنگي و اعتقـادات خرافـي تـداوم پيـدا             گرايي   از اجتماع، و خاص    هنگگروهي، عدم جدايي فر   
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چنين وضـعيتي   تداوم  .  تشديد خواهد شد   هاي اجتماعي حاصل از آن      خواهد كرد و نابساماني و آسيب     

 درصد مردم ايـن طايفـه بـه دليـل           ۹۸بيش از   . براي مردم اين طايفه به ويژه جوانان قابل تحمل نيست         

. خستگي از وضعيت موجود و تمايل به رهايي از مسائل و مشكالت آن حاضر به ادامـه كـوچ نيـستند                    

طايفـه، معيـشت مبتنـي بـر دامپـروري و       اسكان و تحول وضعيت موجود زنـدگي مـردم         ولي با فرض  

بـرداري    هـاي بهـره     كشاورزي مدرن و صنعت و خدمات هماهنگ با بازار و اقتصاد ملي در قالب نظـام               

يت دموكراتيك، نظام قشربندي باز مبتنـي       نوين، تقسيم كار مبتني بر تخصص و تجربه، سازمان و مدير          

هـاي اقتـصادي،      مـستقل از اجتمـاع، سـرمايه      و  نوين  تسابي، نهادهاي فرهنگي    کبر معيارهاي محقق و ا    

زيرا اكثريت قريب به اتفـاق آنـان        . مطلوب مردم است  اجتماعي و فرهنگي جديد پديد خواهد آمد كه         

روستايي و شـهري خـود از       خواهند نظير ديگر هموطنان       آنان مي . خواهان اسكان و يكجانشيني هستند    

اكثريت . مند شوند وين موجود در ايران و جهان بهرهامكانات اقتصادي ـ سياسي، اجتماعي و فرهنگي ن 

نان در مقايسه با وضـعيت     آآنان پنداشتي مثبت از وضعيت اسكان يافتگان دارند و معتقدند كه وضعيت             

عزمي جزم خود بنابراين مردم اين طايفه براي اسكان و بهبود زندگي .  اسكان آنان بهتر شده استماقبل

انـد و تغييـرات سـاختاري كـه در ابعـاد           يتي كه افراد اين طايفه پيدا كرده      تغييرات ذهني و شخص   . دارند

، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از جمله در روابط اقتصادي، ممر درآمد، سلسله مراتب قـدرت،          اقتصادي

 هاي جمعي طايفه پديـد آمـده اسـت      نوين و رسانه   گيري از آموزش و پرورش      تحركات اجتماعي، بهره  

هاي مردم به ويژه جوانان شده و ادامه وضع موجود را برايـشان غيرقابـل    ها و كنش نشمنجر به تغيير بي  

  .تحمل نموده است

عديـده جغرافيـايي،    در اين مورد خاص پس از تشخيص ضرورت اسكان با توجه بـه معيارهـاي                

ه، تاريخي، زيربنايي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و استاني مرتبط با اهـداف و عوامـل توسـع                

موافقـت  بـا   هـا     آن  ارزيابي و محل اسكان يا كانون توسعه       ،پتانسيل قلمروهاي زيست بوم عشاير طايفه     

كيلـومتري شـهر مـرزي مهـران تعيـين           ۱۵خود مردم و كارشناسان محلي در منطقه قشالق عـشاير در            

و ) گـذار (ني  ، ميـا  )سازي  آماده( فرايند اسكان نيز با همفكري خود مردم در سه مرحله مقدماتي             .گرديد

ريزي شده براي هـدايت       بندي و برنامه     مرحله ) و توسعه در قالب نظام نوين زندگي        دائم اسكان(پاياني  

هاي مناسبي ناظر بر بهسازي محيط طبيعي، انجام خدمات زيربنايي،            فرايند اسكان و توسعه نيز سياست     

  اصول و قواعد نـوين     جيتروو  نگي و انساني بر محور آموزش       توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فره    

. بندي شده اعمال گـردد  عمل جمعي عام مردم در همه ابعاد زندگي تدوين گرديد تا به صورت اولويت    

ها بايد با روش طولي ـ عمودي مورد مطالعه علمي قرار گيرد تـا رونـد،     بديهي است اجراي اين برنامه

غييـر و توسـعه بـه طـور مـستمر مـورد             اساس آن فرايند ت    جهت و عوامل و موانع مشخص شوند و بر        
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هـا از تكـرار اشـتباهات نيـز           اين امر ضمن اصالح مسير و تقليـل هزينـه         . بازنگري و اصالح قرار گيرد    

  .جلوگيري خواهد نمود
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