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 1کاظمی سیمین
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 چکیده
 به است ممکن چندقومیتی جوامع در فرهنگی و اجتماعی طرد و نسبی محرومیت احساس

 از ،بختیاری قوم. شود منجر قومی کنشگران اعتراضی آمیزخشونت هایکنش و قومی بحران بروز
 سریال یک پخش. کنندمی زندگی ایران از متنوعی مناطق در که است ایرانی مهم اقوام جمله

 برانگیختن موجب داشت، هابختیاری به ایاشاره که آن از دیالوگی و کهن سرزمین نام به تلویزیونی
 ةشیو به که پژوهش این در. شد نشینبختیاری شهرهای در بختیاری مردم خیابانی اعتراض و خشم

 علت ،هاآن ربیشت نظر از که شد مشخص گرفت، صورت بختیاری قوم نخبگان با عمیق ةمصاحب
 فرهنگی و اجتماعی طرد احساس و اقتصادی محرومیت قومی، نمادهای به توهین برعالوه ،اعتراض

 جامعه کل است ممکن که اقوام جمعی خشونت از احتراز برای. است بوده بختیاری مردم میان در
 تمامی حقوق به که است ضروری ،کند تهدید را ملی انسجام و وحدت و ببرد ناآرامی سمتبه را

 تفاوت و تبعیض حذف با و شود گذاشته احترام نسبت یک به هاآن مطالبات و هااقلیت و اقوام
 .شود تقویت آن مواهب از برخورداری و کشور به تعلق احساس ،هازمینه همة در قومی
 . نسبی محرومیت قومیت، بختیاری، قوم اجتماعی، طرد قومی، بحران :یکلید هایواژه
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 مسئله طرح و مقدمه
 ،یتیچندقوم یکشورها. بخشدیمبه جوامع  یادیز یغنا یتنوع قوم ،دیگویم دنزیگ کهطورهمان

اما  ،رندیگیم رویپرتنوع ساکنان خود ن یهستند که از دستاوردها ایسرزنده و پو ییهاطیمح اغلب

 یخارج دیتهد ای یداخل آشوب کهیدرصورت ژهیوبه ؛باشند زین شکنندهاست  ممکن ییکشورها نیچن

 یهایدشمن به ممکن است یو فرهنگ ینید ،یمتفاوت زبان یهانهیشیپوجود داشته باشد. وجود 

و  یقوم یدر مدارا یطوالن یاسابقهکه  یجوامع یمنجر شود. گاه یقوم یهاگروه انیآشکار م

 انیم ییهاخصومتو  انددهیتفروغل یتعارض قوم ةورطدر  سرعتبه ،اندداشته هاتیقوموحدت 

 زین رانیا .(809: 1831 ،دنزی)گ است آمده وجودبه هاآن اجتماعات مختلف ای یقوم یهاگروه

اقوام مختلف از جمله ترک و کرد و لر و عرب  ستیمحل ز ،ربازیاست که از د یتیچندقوم یکشور

و  دهندیم لیرا تشک تیاز جمع یاعمده بخش ،رانیدر ا ریو عشا التیا .است دهبو بلوچ و... و

 (.539: 1831 ،هیری)بش اندداشتهو حکومت نقش  استیدر س میرمستقیغ ای میمستق طوربه همواره

و وحدت و انسجام  وستهیپ وقوعبه یقوم یهاچالش یگاه ران،یدر ا ریاخ سال صدکی یط

 ،مناطق نیا در یخودمختار اعالم و کردستان و جانیآذربا عیوقا. است کرده دیتهدرا  یمل

سرکوب و  را هاآن دوم یپهلو دولت که بودقرن  نیا یقوم یهاچالش نیدتریو شد نیترمهم

و با  ندکامل خاموش نشد طوربه گاهچیهخاکستر  ریآتش ز مانند یاما اعتراضات قوم ،دکرخاموش 

 رسدیم نظربه. ندشد ورشعله هادوباره ،شودیم ریتفس هارسانهدر  نیآنچه توه مانند ییهامحرک

 کارگر یطردشدگو احساس  یتینارضا ت،یاز محروم یدر بستر ،یارسانه نیتوه مانند ییهامحرک

 .دهندیمقوم را از عمق به سطح انتقال  کیو مطالبات  شوندیم

 توجه عامل چند به باید محلی و قومی هایهویت رشد علل میان از گفت توانیم یطورکلبه

 و ایتوسعه( ناآگاهانه هرچند) آمیزتبعیض هایسیاست :از اندعبارت هاآن از بعضی که کرد

 گیریشکل موجب که حکومت مذهبی ماهیت کشور، مختلف مناطق در رشد هایفرصت نابرابری

 نبود و بخشانسجام هایسیاست تننگرفجدی و نکردنپیگیری است، شده فراوان غلط هایذهنیت

 عمومی نارضایتی ،(حکومت سوی از) مشخص تئوری یک از برخاسته و معین قومی هایسیاست

 (.159: 1837 ،حاجیانی) المللیبین شرایط و است شده تشدید قومی مناطق در که کشور در

 یکه بر نوع یقاجار استیس جزبه دهدیمنشان  رانیمعاصر ا خیدر تار یقوم یهااستیس
 ةجامع کیارگان تیو وضعبا دربار استوار شده بود  ریو عشا لیسران قبا انیم یخانوادگ یوندهایپ

 یجمهور و دوم و اول یپهلو ت،یمشروط دوران در ،کردیمخود حفظ  یعیطب صورتبهرا  رانیا



 415    «کهن سرزمين» سریال به بختياری قوم واکنش شناختيجامعه تحليل

 

 ةجامع یاسیسو  یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد یدر ساختارها یادیبن راتییشاهد تغ جیتدربه ،یاسالم

 ازمندین و ستندینپاسخگو  یحفظ و تداوم انسجام در سطح مل یسنت یالگوها گرید .میهست رانیا

 راتییتغ نیا با که میهستدر سطح کشور  یو قوم یانسجام مل تیریاز مد ییو الگو استیس یطراح
متعدد و  یقوم یهاچالش دادنبا رخ رسدیم نظربه .(911 :1833 ،یریام یصالح) باشد هماهنگ

وفاق و  تیکه معطوف به تقو یکالن یقوم استیاقوام در کشور، هنوز س یاهاعتراض بروز ومختلف 

آزمون  استیس اتخاذ نشده است. ،باشد یقوم یهاتیاقل یو حفظ حقوق و شأن انسان یمل یهمبستگ
و اتخاذ  یموفق جهان اتیبه تجرب یتوجهیبموضوع،  یهایدگیچیپکشور از  رانیمد یو خطا، ناآگاه

 ،کشور یتنوع قوم تیریمد دراست که  شده سببدر موضوع  ینگرکالن نبود و یبخش یهااستیس
 ،یقوم ناکارآمد استیس نیا(. 910 :همان) مینباش و جامع داریمنسجم پا یو الگو استیس کیشاهد 

و  یاسالم یجمهور یمایصداوساز جمله  یدولت یهارسانه عرصةدر  یکالن حت یساختارها برعالوه
 ،یاسیس طیشرا ةنیزم دربار،  کیوقت  هرچند ،یارسانهمحصوالت  و ندارد یقیتوف زیمطبوعات ن

 .اندختهیبرانگاقوام را  خشم ،یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع

 بروز موجب کهرخ داد  یونیزیتلو ةمجموع کیاعتراض به  در ،ریاخ یقوم یهاچالشاز  یکی

 نام «کهن نیسرزم» یونیزیتلو الیسر نیاشد.  نینشیاریدر مناطق بخت یابانیخ اعتراضو  یناآرام
از آن  یالوگید پخش شد و یاسالم یجمهور یمایصداوسسوم  ةاز شبک 1845 ماه ید در که داشت

 یاریبخت مردم گستردةاعتراض  به ،یاریبخت دوم اسعد سردار خانیقلیعل ریاستفاده از تصو زیو ن
قرار گرفت که  ییهااعتراض ةیدستما ،یاریبخت قوم ینمادها به اهانت و یتیقوم نیتوه. شد منجر

 ،سندگانینو شامل یاریبخت گانشد. نخب دهیبه خشونت کش ،دزفول مانند شهرها از یدر بعض یحت

بودند و  مایصداوسبه عملکرد  نامعترض ةجملاز  زیو روشنفکران ن نگارانروزنامه ،هادانشگاه انداتاس
 اعتراض خود را اعالم کردند. ،تجمعات در حضور با موارد یبعض درو  متعدد یهالیتحل نوشتن با

است  یموضوع ،یاعتراض کنش و یقوم جیبس با نمادها نیا از دفاع و یقوم ینمادها از استفاده

 نظربه. دارد ازین یشتریو تعمق ب یبررس به ،یشناختجامعه نظراز  ژهیوبهگوناگون  یمنظرها ازکه 

 یو دشوار هاتیقوم تیموقع درک ازمندین ،یو کنش جمع یحرکت اجتماع نیفهم ا رسدیم

 ،یاریبخت قوم تیو وضع تیموقع درک با ،اعتراض نیا یشناختجامعه لی. تحلستهاآن تیوضع
 الیبه سر یاریاعتراض مردم بخت یبررس بهحاضر  پژوهش .شودیم کیاعتراض نزد علل درکبه 

 ،هاافتهیو  ینظر یاز ورود به بخش مبان شیپ .پردازدیم یشناختجامعهکهن از منظر  نیسرزم
قوم  از یمختصر یمعرفموضوع، الزم است  یشناختجامعه درست لیتحل درک بهتر و منظوربه

 شود. ارائهآن  ةخچیتارو  یاسیو س یساختار اجتماع ،یاریبخت
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 یاریقوم بخت
 حالچهارم استان چهار درعمده  طوربه ،حاضر حالاست که در یرانیاز اقوام ا یکی ،یاریبخت قوم

ن منطقه از یا. کنندیم یلرستان زندگ و احمدریو بو هیلویکهگخوزستان، اصفهان،  ،یاریو بخت

ه و یلویهگکشرق به اصفهان، از غرب به خوزستان و از جنوب به شمال به اصفهان و لرستان، از 

 یومت پهلوکح ة( در دور10: 1805، ییرزای؛ م87: 1809ان، یبهرامشود )یراحمد محدود میبو

ن یسرزم ،ید اداریمات جدیدولت و تقس ییزگراکالت، تمریان اکاست اسیبا توجه به س ،اول

از آن به استان لرستان  ید، بخششاز آن به استان اصفهان الحاق  یم شد. قسمتیز تقسین یاریبخت

 ن درین سرزمیاز ا یجزئ تنها ،حال حاضرماند. در یگر در استان خوزستان باقید یوست و قسمتیپ

 (.54: 1804 ،یاللهاماندارد )قرار  یاریبخت و چهارمحالاستان 

 یهالیااز اقوام و  گرید یاریبس مانند ،یاریقوم بخت یاسیس -یاجتماع ساختار گذشته، در

ساختار  ،درواقع. ندداشتهرم قدرت قرار  رأسدر  هاخانو  کردیم تیتبع یاز نظام خان ،رانیا

قدرت در  .دش رییدچار تغ خیتار یطو  کرد یرویپ یخاص یاز الگو ،هایاریبخت یاسیس -یاجتماع

شده بود. اگرچه در  لیتشک یمختلف یهاهیالاز سطوح و  ،گرید یریجوامع عشا برخالف ،یاریبخت

بعد  بیترتبه دانیسفشیرو  انیو کالنتران، کدخدا بودند یاسیساختار س رأسدر  نیخوان ،گذشته

از  جیتدربه ،ینظام یهاپاسگاهو گسترش  یگرفتن دولت مرکزبا قدرتقرار داشتند،  هاآناز 

 نیخوان هامروز کهیطوربه ؛دش رییدچار تغ هایاریبخت یاسیکاسته شد و ساختار س نیقدرت خوان

 .(59: 1841 ،یاریهالدارند )ن یگاهیجا هایاریبختدر ساختار قدرت 

 ،ندبوددر رأس هرم قدرت  نیخوان اگرچه ،یاجتماع -یاسیساختار س نیدر ا رسدیم نظربه

از  اریبس انیبا وجود گذشت سال ل،یبه افراد ا هاخانو خدمات متقابل  یشاوندیروابط خو لیدلبه

سردار  مانند هاآناز  یحفظ شده و بعض یاریدر قوم بخت هاآناحترام به  ن،یقدرت خوان یفروپاش

پژوهشگر  کی. اندشدهثبت  یاریبخت قوم ةخاطردر  یمفاخر قوم عنوانبه ،یاریاسعد دوم بخت

 :سدینویم لیو مردم ا نیخوان ةنوع رابط ةدربار خ،یتار

 یهاخانبه  یادیز خدمات متقابل و دوطرفه بود. بستگان یارابطه ،و بستگانشان نیروابط خوان 

 اخذ در او به کمک ،یو یهاجنگبه خان، شرکت در  ی. دادن تفنگچدادندیمخود ارائه  یحام

 نیترمهماز  ،دادیمکه او دستور  ییهاتیمأمور گرید یاجرا و خان از یشخص حفاظت و اتیمال

به  مشروط ،نیخوان به بستگان یوفادار و تیحما ...بود نیخوان مقابلدر هاوابستهو خدمات  فیوظا

 .(91 :1830 ،اریبود )پوربخت یو هم معنو یهم ماد ،تیحما نیبود. ا هاآناز  نیمتقابل خوان تیحما
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از کشف  پس و شیپ هایسیانگلبا  یاریبخت نیخوان ةرابط ،یاریقوم بخت خیدر تار گرید ةمسئل

 زیو ن خاص ییایجغراف تیموقع لیدلاست که به یخیتار تیواقع کی ،یارابطه نیچن نفت است.

 -استعمارگر دولت کی با رابطه کهاما از آنجا ،شکل گرفته است یاریقوم بخت ستگاهیدر ز کشف نفت

 شده نقد یستیالیامپرضد و یگفتمان ضداستعمار در -قرار دارد یکه در تعارض با استقالل و منافع مل

در  ژهیوبهو  یردانشگاهیمحافل غ در یارابطه نیچن یچگونگبه  پرداختن رسدیم نظربه ،است

 آن مقارن یاجتماع و یاسیس طیشرا بستر در یخیتار لیتحل کیاز آنکه در قالب  شیب ،هارسانه

. است برداشتهرا در یقوم یهاتیحساس وتوأم شده  یمثبت و منف یهایگذارارزش با ،ردیبگ صورت

به  هایاریبختو  هایسیانگل ةرابط یچگونگ ةدربار ،یاریبخت پژوهشگر ،اریپوربخت غفار یخیتار تیروا

روابط دوستانه  هایاریبختبا  مانیمسجدسلاز کشف نفت در  شیپ هاسال هایسیانگل شرح است: نیا

را  سیدولت انگل ،آمدیم حساببه هایاریبختکه قلمرو  ییداشتند. کشف نفت در خوزستان و در جا

 ترگرم هایاریبختبا  روکاروان ةکه با افتتاح جاد -خود را ةنیرید اتحاد و یدوستباور کشاند که  نیبه ا

از  شتریبرا  لیا نیا دیو فوا هاارزش ،یاریبخت لیا نینفت در سرزم کشف .دنک ترحکمم -شده بود

 ژهیوبه ،گسترش و حفظ نفوذ خود در خوزستان یبرا هایسیانگلداد.  نشان سیدولت انگل یبراقبل 

حفظ خود  یبرا هاخانداشتند و  ازین نیخوان یو همکار یبه دوست ،ینفت نیادیم تیحفظ امن یبرا

و  یاسیس تیبه حما ،یمرکز دولت ای هیهمسا التیا مانند یو مخالف بیقدرت رق هرگونه مقابلدر

و  یدست دوست تاتفاهم متقابل رساند  کیمنافع مشترک، دو طرف را به  نیداشتند. ا ازین سیانگل یمال

 کهیهنگامتا  مانی. از زمان کشف نفت در مسجدسلندنکدراز  گریکدی یسوبهدرازمدت  یهمکار

 عملبه یاسیو س یمال تیحما یاریبخت نیاز خوان شدتبه سیدولت انگل د،یرضاشاه به قدرت رس

مخالفان از  گریو د یدولت مرکز مقابلپرداخت کرد و بارها در هاآنبه  یادیز مبالغآورد؛ حقوق و 

 رانیآن دولت را در جنوب ا یهااستیس ،سیانگل ةیالحماتحت عنوانبه زین هاخان .دکر یبانیپشت هاآن

 .(33: 1830 ،اریبردند )پوربخت شیپ زیخنفت ندر خوزستا ژهیوبه

 خود را ینقش مل یاریمعاصر است که قوم بخت خیمهم تار یهابزنگاهاز  یکیمشروطه،  انقالب

مشهور قوم  نینام خوان ،درواقع .داشتآن  یروزیدر پ یتوجهانیشاسهم مهم و  و دکر فایا در آن

خورده است.  وندیانقالب پ نیا یروزیبا پ ،السلطنهسردار اسعد دوم و صمصمام ژهیوبه یاریبخت

وجود دارد  یینظرهااختالف ،از انقالب مشروطه تیدر حما یاریبخت نیخوان ةزیانگدرمورد  البته

 نهیزم نیدر ا انیآبراهام مثال، یبرا ؛کشدیمرا به چالش  هاآن ةخواهانیآزاد صرفاً ةزیانگکه 

 گریدر کنار د السلطانکه از زمان قتل پدرش به دست ظل [دوم] اسعد سردار :سدینویم
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کرد که  بیترغرا  السلطنهصمصام [برادرش] ،بردیم سربه سیدر پار دیتبع تحال در خواهانیآزاد

هزار  15و با حدود  کردند تصرف را اصفهان هاآن سپس. دیازمایب ونیبخت خود را در کنار انقالب

تهران حرکت  یسوبه -طرفدار مجلس بودند یروین نیتربزرگ ،ادیز یافاصلهکه با  -مسلح یاتیلیا

 -بزرگ ینظام یروین کی یمال نیتأم ةعهداز  توانستندیمبودند که  یلیتنها رهبران ا هاآنکردند. 

خطرناک  یباز نی. اندیبرآ -دوخود ب یبوم ةمنطقدر خارج از  یطوالن اتیعمل یاجراکه قادر به 

 اسعد، سردار و کرد استیر نهیکاب ششاز  شیبر ب السلطنهصمصام ،یبعد ةدهداد. در دو  جهینت

 لیخود تبد یالهیقب ولیبه ت عملدررا  ییوزارت دارا کردیماز پشت پرده تالش  نا،یبمهین هرچند

 جنبشاز  هایاریبخت یبانیپشت یبرا یگریعلل د زیفوران ن جان .(49: 1847 ،انیآبراهامکند )

 خواهانهیآزاد یهازهیانگ یاریبخت رهبران ،یمعدود موارد: در سدینویمو  شمردیبرم مشروطه

. از نظر داشت نقش انیم نیا در زین هیروس نفوذ فیتضع به میتصم و ایتانیبر با یدوستاما  ،ندداشت

 .(537: 1833 ،)فوران شده بود هایاریبخت یماد یقطع تجارت موجب کاهش درآمدها زین یماد

 یاعمده راتییو اصالحات او موجب تغ اقدامات ،یپهلو رضاشاه دنیرسقدرتبهبا  سرانجام

 یدولت مرکز ةرابط ،درواقع .شد هاآن یزندگ ةویشو  یاریقوم بخت یاجتماع -یاسیدر ساختار س

 هاآنموجب سلب قدرت از  ،تینهادرو سرکوبگرانه بود که  خصمانه یاریبخت نیبا خوان یپهلو

 :کرد رییتغ یشگرف صورتبه زین یاریقوم بخت یقدرت، زندگ ةصحن از نیخوان رفتنشد و با کنار

 و خوانین از یعضب مجازات و ایل از خوانین شدنجدا سنتی، فرهنگ از هابختیاری شدندور

 اگرچه. دش بختیاری ایل در خانی نظام اضمحالل و خوانین قدرت کاهش سبب ایل، رؤسای

 دوران در مراتع کردنملی و ارضی اصالحات و رضاشاه ةدور در هاآن اجباری اسکان

. داشت تأثیر هاآن قدرت کاهش در نیز خوانین برخی استبداد و خودکامگی گاهی و محمدرضاشاه

 و اقتصادی و اجتماعی سیاسی، پیامدهای ،هابختیاری اجتماعی ساخت در قدرت دگرگونی

 و یکجانشینی به نشینیکوچ زندگی ةشیو از گذار. داشت دنبالبه ایمالحظهقابل فرهنگی

 پدرتباری، خویشاوندی نظام و قومی هایعصبیت شدنکمرنگ ،ایقبیله وحدت کاهش شهرنشینی،

 در دگرگونی پیامدهای از ،تجدد و نوگرایی به گرایش و گذشته رسوم و هاسنت شدنسست

 و خوانین و یافت پایان خوانین مطلق حاکمیت ،سیاسی بعد در. بود هابختیاری اجتماعی ساخت

. رفت بین از هاآن به قبایل و طوایف اتکای و شدند ظاهر قوم دلسوزان و مصلحان شکل در رؤسا

: 1841 الهیاری،) داد مرکزی دولت حاکمیت به را خود جای ،خویشاوندساالری نظام درنهایت،

 و اصفهان حکومت از خوانین عزل. بود رضاخان حکومت با مقارن ،بختیاری قدرت افول .(95
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 از بعضی اعدام و 1815 سال در بیگیایل و ایلخانی عناوین لغو ،1877 سال در یزد و کرمان

 ،بشیریه) بود بختیاری ایل مورددر مرکزی دولت اقدامات جمله از 1818 سال در بختیاری خوانین

 بختیاری هایخان میان در او سرسپردگان از که سوم اسعد سردار کمک هب رضاخان (.531: 1831

 درست سرانجام و( 847: 1834 ،کاتوزیان همایون) کرد جمع هابختیاری بابت از را خود خیال بود،

 بازیورق -بود اشصمیمی دوست که -سوم اسعد سردار با خندان و شاد اینکه از بعد روز یک

 .(818 :همان) کشتند حبس در را او بعد ماه چند و کردند جلبش داد دستور کرد،

 وضعیت و سرنوشت دارد، اهمیت بختیاری قوم اجتماعی -سیاسی حیات ةدربار آنچه ،پایان در

 است 20 بهمن انقالب از پس ةدور و پهلوی ةدور جمله از مختلف تاریخی هایدوره در قوم این

 ترینمهم ،اجتماعی -اقتصادی محرومیت و نشد ایجاد آن وضعیت در چشمگیری بهبود که

 ةدربار ،(1804) بهاروند اللهیامان. است درآمیخته بختیاری قوم زندگی با که است ایمسئله

 ،پهلوی سلسلة حکمرانی یط :نویسدمی انقالب از پس و پیش دوران در لر مردم زندگی وضعیت

 اراضی جمله از ایران مختلف نقاط مردم یزندگ هایجنبه تمام بر ،نوسازی هایبرنامه اجرای

 رنشینل مناطق به چندانی توجه زین پهلوی ةسلسل دهدیم نشان هایبررس. گذاشت ریتأث رنشینل

 دایپ کاهش شدتبه نشینیکوچ زندگی شد، برپا امنیت پهلوی یزمامدار طول در هرچند. نداشت

 نشد وفاکش مناطق این اقتصاد ،حالبااین آمد؛ عملبه رنشینل مناطق نوسازی برای اقداماتی و ردک

 از پس .ردکن دایپ چندانی پیشرفت نیز آنان کشاورزی بلکه نشدند، صنعتی تنهانه رنشینل مناطق و

 دلیلبه ،گرفت صورت مناطق این اقتصادی اوضاع بهبود برای زیادی هایتالش آنکه با ،انقالب

 برای عمرانی هایبودجه مبودک ،جمعیت دیشد افزایش ،گذشته از ماندهبرجای ادیز هایمحرومیت

 .است بوده ندک مناطق این اقتصادی پیشرفت ،تحمیلی جنگ وقوع و مناطق این

 مانند برجسته ةنکت چند شد، ارائه معاصر دورة در بختیاری قوم کلی وضعیت از که یتصویر در

 و مشروطه انقالب در هابختیاری ةانگیز و نقش بختیاری، قوم میان در خوانین آمیزاحترام جایگاه و نقش

 .شد داده شرح اجمالبه انقالب از بعد و قبل بختیاری قوم اجتماعی و اقتصادی نامطلوب وضعیت

 

 پژوهش ةنیشیپ
از جمله در مقطع  ،یدر مناطق مختلف قوم یاجتماع یهایناآرامو  یجمعدستهتحرکات  اگرچه

، 1835در عراق سال  یقانون اساس بیاوجاالن در کردستان، اغتشاشات زمان تصو یریدستگ

 کاتوریانتشار کار ه،یو اروم زیتبر یهادانشگاهدکتر آزاد در  یقاتیطرح تحق ةموضوع پرسشنام
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 یهابیتخرو  عیوس یهااغتشاش جان،یآن در آذربا یامدهایو پ 1832در تابستان  رانیا ةروزنام

 ،1839 نیاز فرورد جمهورسیرئدفتر  سیرئمنسوب به  ةنام انتشار از پسگسترده در خوزستان 

 یپژوهش و یعلم یبررس کمتر نه،یزم نیدر ا ،(543: 1845 ،یانیاست )حاج وستهیبه وقوع پ بارها

به چند مورد از  ادامه،در. رددان یدسترس هاآنمقاله به  نیا ةسندینو حداقل ای گرفته صورت

 :شودیماشاره  پژوهشمرتبط با موضوع  یهاپژوهش

 یهابحرانو  هایریدرگر بروز ب مؤثرعوامل  ،لیدر اردب (1841) یصالح و ینوازن پژوهش در

 بهو  شد یبررس یمورد ةمطالع عنوانبهل یدر استان اردب یقوم ةمطالع بر دکیتأ با ،ایراندر  یقوم

 1832که در سال  ییهابحران در ویژهبه -و پس از آن یاسالم انقالب از شیپ یآذر مردمت یفعال

 در. شد پرداخته -وستیپ وقوعبهجان یآذربا زبانآذریان به مردم یرا لتیدو ةن روزنامیخاطر توهبه

درصد،  44... به اقوام و عی، اجتمایفرهنگ هایینتوه ،درمجموعکه  شد مشخص پژوهش این

درصد،  41 یت نسبیو احساس محروم یاقتصاد هایینابرابر ،درصد 40 عدالتیبیو  یضتبع

 گذارییهسرما، یتدرنهادرصد و  34احترام به فرهنگ اقوام  در یتحساس و ییگراچندفرهنگ

درصد در بروز  32 یمرکز یهااستانسه با یدر مقا اردبیلدولت و اختصاص بودجه به استان 

 .نقش داشته است میقو یهابحران

 هاییالسردر  یقوم هاییتاقل ییبازنما مورددر (1830) کاظمی و رضاییپژوهش  در

 پژوهشگران. بود یزیونتلو یهاشبکهدر  یتیقوم ییعدالت بازنما دربارة پژوهش پرسش ،یزیونیتلو

از  ییهاگروه یمنابرابر و ناعادالنه در ترس ةیرو نوعی به ،یتقوم یشکه نما ندیدرس یجهنت ینا به

 و آوردیم وجودرا به یمبهم یتوضع ،یتقوم یهانقشمواجهه با  ةنحو ینجامعه داللت دارد. ا

 عرضمدر منفی گاه و( اییهحاش) جدیغیر نقشی قالب در جامعه را هاییتاقلو  هایتقوم ةهم

 .دهدیم قرار یدد

 ،یرانا یزیوندر تلو ینکها رغمبه مشخص شد یزن (1834) کیذقان جعفری و باهنر یقتحق در

و پخش  تولید هایییامپ(، یقوم یت)از جمله هو یتهو یمورد بررس یهامقولهاز  کیهر مورددر

نظام  یرهایمتغ یرپس از سا یزیونو تلو یرگذارندعوامل تأث یردر کنار سا هایامپ این ،دشویم

 .است یتهو مورددر نبر نگرش مخاطبا یعامل مؤثر ی،اجتماع

 

 ینظر یمبان
 وجود دارند و یجوامع انسان ةهمو عام هستند که در  یدائم ةمقولدو  ،یقوم امر و یاجتماع امر
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 ی. در عمق زندگروندیم شماربه مشابه یهاینابردبارو  هاسوءتفاهم ،هاتعارض ةسرچشم

 -یقوم ییایپو و یاجتماع -یاقتصاد ییایپو یعنی قدرتمند، سمینامید دو نیا همواره ،هاانسان

 .(52: 1845 ،)برتون ندمؤثر یفرهنگ

 هاتعارض حیهستند که در توض ییهاهینظراز جمله  ،یاجتماع طرد و ینسب تیمحروم یتئور

 .شوندیم گرفته کاربه یقومبا منشأ  یهااعتراض نییو در تب یقوم یهاینابردبارو 

 

 ینسب تیمحروم یتئور
 هایتوانایی و ارزشی انتظارات میان اختالف وجود از بازیگران برداشت عنوانبه نسبی محرومیت

 را خود مردم که هستند زندگی شرایط و کاالها ،ارزشی انتظارات. شودمی تعریف شانارزشی

 عملدر کنندمی فکر هاآن که هستند شرایطی و کاالها ،ارزشی هایتوانایی. دانندمی هاآن مستحق

 میزان ،نسبی محرومیت ةگستر گر،نظر  از (.90: 1833 ،گر) دارند را هاآن حفظ و کسب توانایی

 ،هامحرومیت از برخی. ستهاارزش از طبقه هر به توجه با جمع یک اعضای میان در آن شیوع

 ارتباط در جمعی خشونت به تمایل با محرومیت. هستند هاگروه تمامی یاعضا از عضیب ویژگی

. کنندمی پیدا نارضایتی احساس مشابهی چیزهای به نسبت هاانسان از بسیاری که آنجا تا است؛

 خیانت یا انتظار مورد پیشرفت یک به دستیابی در شکست مانند شخصی ةغیرمنتظر هایمحرومیت

 ،بنابراین و گذارندمی تأثیر افراد از اندکی تعداد بر خاص زمان یک در معمول طوربه همسر،

 افول یا شدید تورم سیاسی، حزب یک سرکوب مانند شرایطی و حوادث. دارند کوچکی ةگستر

 یا هاگروه تمامی میان در را نسبی محرومیت احساس آن، مرجع گروه نسبت به گروه یک منزلت

 میزان ،نسبی محرومیت شدت. ددار وسیعی ةگستر ،درنتیجه و دنکمی تسریع مردم از هاییدسته

 که است خشمی یا نارضایتی شدت ،دیگر بیانبه و است همراه آن درک با که است ایمنفی تأثیر

 یازیدندست برای جمع یک اعضای تمایل شدت و گستره ،جمعی خشونت پتانسیل. انگیزدبرمی

 بیشتر نسبی محرومیت گسترة و شدت چههر. شودمی تعریف دیگران علیه آمیزخشونت اقدام به

 .(28: همان) بود خواهد بیشتر نیز جمعی خشونت حجم باشد،

 و تداوم حیات، ،قومی نمادهای به توسل با ،قومی هایگروه جمله از اجتماعی هایگروه

 شوق آن، مستمر کردنگوشزد با نیز و کنندمی اعالم رقبا ویژهبه و دیگران به را خود بالندگی

 و قومی نمادهای و خاص هایویژگی از صیانت برای خود هایگروه اعضای میان در را رسالت

 بازتبیین و دارد طوالنی تاریخی قومی آگاهی ،اندیشمندان دیدگاه از زیرا ؛انگیزانندبرمی آن تداوم
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 و آثار از دیگر یکی .است تاریخی مرزهای ثبات و قومی تعلقات تداوم یامعنبه ،نمادها

 یادآوری با نمادها. استهآن کنندگیبسیج قابلیت و معنابخشی ،سازیهویت ،نمادها کارکردهای

 شناختی سازماندهی ضمن ،هاآن به اعضا تعهد و تعلق حس استمرار نمایش و هاگروه تاریخ تداوم

 را مردم و خوانندفرامی نمادین هایآرمان تداوم و تحکیم تثبیت، برای را آنان پیروان، عاطفی و

 (.130: 1847 ،کریمی) کنندمی بسیج جمعی کنش انجام ایبر

 

 یاجتماع طرد
 سوی از ،بار نخستین برای اما ،شودمی گرفته کاربه نیز سیاست عرصة در اکنون ،اجتماعی طرد ةاید

 هاییروش و راه نشانگر ،اجتماعی طرد. شد مطرح نابرابری نوین منابع به اشاره برای و شناسانجامعه

 .(911: 1831 ،گیدنز) شوندمی محروم تربزرگ ةجامع در کامل مشارکت از افراد ،هاآن طی که است

. انجامدمی جامعه اصلی جریان از جدایی به که مدتطوالنی محرومیتی از است عبارت اجتماعی طرد

. شوندمی رانده حاشیه به و طرد اجتماع از معینی اجتماعی هایگروه و افراد ،آن ةدرنتیج که یندیافر

 هایمهارت تبعیض، بیکاری، نظیر مسائلی از ،هاگروه یا افراد که دهدمی رخ زمانی ،اجتماعی طرد

 منابعی از را هاگروه و هاخانواده افراد، که است یندیافر همچنین. برندمی رنج... و پایین درآمد کم،

 کندمی محروم است، الزم کل عنوانبه جامعه سیاسی و اقتصادی هایفعالیت در مشارکت برای که

 حقوق نقض و اجتماعی نهادهای در مشارکت نبود معنایبه ،اجتماعی طرد .(50: 1845 ،فیروزآبادی)

 چندین اجتماعی طرد ،گیدنز نظر از(. 1830 ،صفری و حسینی) است شده تعریف مدنی و انیانس

 یا تولید نظر از است ممکن اجتماعات و افراد :اقتصادی طرد .1 :از نداعبارت آن اشکال و دردا شکل

 است ممکن فعال سیاسی مشارکت :سیاسی طرد .5 ؛کنند تجربه را اقتصاد ةحوز از شدنطرد مصرف،

 و اطالعات امکانات، منابع، شاید و انداجتماعی طرد دچار که باشد کسانی دسترس از دور

 طرد :اجتماعی طرد. 8 ؛نیست هاآن اختیار در سیاسی یندافر در دخالت برای ضروری هایفرصت

 را اجتماعی طرد از باالیی ةدرج که مناطقی. شود تجربه نیز اجتماعی زندگی ةحوز در است ممکن

 به البته .(913: 1831 ،گیدنز) باشند داشته محدودی اجتماعی و محلی تسهیالت است ممکن دارند،

 به فرهنگی، -اجتماعی یندهایافر از طرد. است هشد توجه نیز فرهنگی طرد دیگر منابع در سوم مورد

 در تفاوت دلیلبه افراد، از یگروه. شودمی مربوط خاص اجتماعی هایشبکه در مشارکت از طرد

 محروم باالتر اجتماعی ارزش دارای اجتماعی هایشبکه از برخی در مشارکت از فرهنگی، هایارزش

 (.1: 1834 باللی از نقل به 5772 ورانکن،) شوندمی
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 جامعه و محلی اجتماع فردی، عاملیت یعنی کنش سطح یا قلمرو سه در توانمی را اجتماعی طرد

 و شهروندی وضعیت قوانین، اجتماعی، نهادهای و ساختارها با ایجامعه سطح در طرد. گرفت نظردر

 ممکن ،اندفراگرفته را ما ةروزمر فعالیت قلمروهای که پیوندهایی. است ارتباط در آمیزتبعیض مناسبات

 اجتماعی، طرد مورددر. شوندمی منتهی ادغام یا طرد به که باشند هامحرومیت از هاییپله و مار است

 ترس و جرم ،ونقلحمل مشکل مسکن، مشکل ،بیماری بیکاری، پایین، درآمد است مکنم پیوندها این

 نداشتن و اجتماعی غلط هایگذاریسیاست اجتماعی، تحرک مشکالت زبان، در مشکل جرم، از

 نابرابر اجتماعی و اقتصادی ساختارهای ةدهندبازتاب لبغا ،اجتماعی طرد. باشند اجتماعی ةسرمای

 سن، و باشند اجتماعی یا شناختیجمعیت جغرافیایی، است ممکن اجتماعی طرد موضوعات. است

 .(همان) برگیرنددر را اقتصادی -اجتماعی موضوعات و شهروندی معلولیت، طبقه، جنسیت، قومیت،

 خود بقای برای را راهبردهایی ،شوندمی طرد اجتماعی لحاظبه که افرادی کاستلز، مانوئل تحلیل در

 تحلیل هویت نوع سه ظهور قالب در را راهبردها این وی. کنندمی اتخاذ تحریم دوام از خروج نیز و

 و گیردمی صورت قدرت روابط بستر در همواره اجتماعی هویت ،وی دیدگاه از .(118: 1837) کندمی

 داربرنامه هویت بخش،مشروعیت هویت: آیدمی وجودبه قدرت با تناسب در هویت نوع سه ،مبنا این بر

 نوعی از ناشی را مقاومت هویت (118: 1837) کاستلز(. 31: 1845 ،حاجیانی) مقاومت هویت و

 خاص هایگرایش با هاییجمعیت ایجاد به که داندمی شدنگذاشته کنار و تحریم و طرد احساس

 قرار احوالی و اوضاع در که شودمی ایجاد کنشگرانی دست به مقاومت هویت کاستلز، نظر از. انجامدمی

 ،وی دیدگاه از. شودمی زده آنان بر ننگ داغ یا شوندمی دانسته ارزشبی سلطه منطق طرف از که دارند

 به آوردنروی و «منحط پیوند. »1: داشت انتظار توانمی متفاوت واکنش دو شدهتحریم هایانسان از

 .جامعه در کاریخراب و خشونت و جرم به آوردن روی ،درواقع و تحریم. 5 و جنایی اقتصاد

 

 پژوهش روش
استفاده  -است استانداردمهین ةمصاحب یکه نوع -از روش مصاحبه با متخصصان ،مطالعه نیا در

کل، بلکه به  کی عنوانبهنه  شوندهمصاحبهبه  نگارانهنامهیزندگ یهامصاحبه برخالف ،نجایاشد. در 

مورد  کی عنوانبه. متخصصان نه شودیمخاص توجه  ةحوز کیمتخصص در  عنوانبه تشیقابل

 ،کی)اووه فل شوندیمگروه )از متخصصان( در نمونه گنجانده  کی ندگانینما ةمنزلبهبلکه  ،منفرد

 یریگنمونه :کرد استفاده یریگنمونهنوع  دواز  زمانهم توانیم یفیک یهایبررسدر  .(138: 1841

افراد مورد مصاحبه و از  نشیگز یهدفمند برا یریگنمونه. از ینظر یریگنمونههدفمند و 
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پژوهش  ریمس افتنیو  ازیمورد ن یهادادهمحل  نییتعداد افراد، تع صیتشخ یبرا ینظر یریگنمونه

 .(34 :1841 ،)محمدپور شودیماستفاده 

به  هایاریبختواکنش  ةنیزم در شدهمنتشر یاههمقال و آثار یبررس از پس منظور، نیا یبرا

 هاآنبا  و هیته نوشته بودند، یمطلب موضوع نیا ةبارکه در یاز افراد یفهرستکهن،  نیسرزم الیسر

شدند.  قینخست، وارد تحق شوندگانمصاحبه یو با معرف جیتدربه زین نگراید .تماس گرفته شد

دانشگاه و  انداتاسو پژوهشگران،  سندگانینو شاملزن(  5و  مرد 11) متخصص 18با  ،یطورکلبه

و شغل و نوع  یلیتحص تیوضعصورت گرفت.  افتهیساختارمهین قیعم ةمصاحب ،نگارانروزنامه

 مشخص شده است: 5و  1 یهاولدر جد شوندگانمصاحبه تیفعال
 

 کنندگانمشارکت التیتحص زانیم. 1 جدول

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناس دیپلم
1 5 1 9 

 
 کنندگانمشارکت تیو فعال شغل. 2 جدول

 محلی هایسایت مدیر یا نگارروزنامه دانشگاه علمیهیئت عضو و مدرس نویسنده و پژوهشگر
8 9 1 

 

وجود  یقبل یهاداده هافزودن ب یبرا یاتازه ةنکت دکه احساس ش افتیتا آنجا ادامه  هامصاحبه

 یط جیتدربهو  شدیممطرح  یاصل پرسشسه  ابتدا .دشمتوقف  مصاحبه 18از  پس ن،یبنابراندارد و 

 .ندشدمطرح  گانشوندمصاحبه یهادگاهیدموضوع و  شدنروشن یبرا یگرید یاهسؤال ،مصاحبه

 لیتحل سپس. شد یسیو بازنو یبازخوان هامصاحبه ةهم متن ابتدا ،هادادهاستخراج  ةمرحل در

 یابیارز اول ةمقول. دارد وجود یاصل ةمقول سه .گرفتانجام  یبندمقولهو  یکدگذار ةویشبه  هاداده

 سوم ةمقولو  یاریسردار اسعد بخت تیشخص دوم ةاز سکانس مورد اعتراض، مقول کنندگانمشارکت

 ةمقول. است شدهیگردآور یهاداده انیمقوله در م نیترمهم که کهن نیسرزم الیسر به مردم اعتراض

 و یگفرهن تیمحروم ،یاجتماع طرد و تیمحروم احساس: است یفرع موضوعسه  شامل خود سوم

 یهاپاسخ ن،یبراعالوه. یقوم ضیتبع و تفاوت احساس و ،جامعه یفرهنگ انیجر از طرد

 نهیهر گز یفراوان ،تینهادر. شدند نییتع ییهانهیگز ،هاپاسخ اساسو بر شد سهیمقا شوندگانمصاحبه

 شدهاستخراجاز جمالت  یبرخ ان،یپاسخگو ینظرات شخص تیبا توجه به اهم نیهمچن شد. نییتع

 .دونشیمنقل  هاافتهیدر بخش  صورت همان به
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 هاافتهی
 پخش اسالمی جمهوری سیمای سوم شبکة از 1845 ماه دی که کهن سرزمین تلویزیونی سریال

 این از سکانسی در. اسالمی انقالب پیروزی مقطع تا 1857 هایسال از است تاریخی روایتی شد،

 درگیری ،کردند اعتراض آن به بختیاری مردم و شد داده تشخیص قومی توهین مصداق که سریال

 نام که اشراف ةطبق از زنی با است ایتوده و اردکانی معلمی که داستان قهرمان بین لفظی

 اگر من بابای !کفتار»: گویدمی زن به ایتوده معلم و دهدمی رخ ،دارند بختیاری خانوادگی

 پا سر رو هاانگلیسی سگ هم اون که بود پدرشوهرت لیسکاسه تو بابای ،بود روشفجوال

 چطور بختیاری که کنممی کنجکاو رو مردم هایبچه که نمم این فردا از»: افزایدمی نیز و «گرفتمی

 است، خانوادگی وقایع تعریف مشغول اشرافی زن که دیگر سکانسی در همچنین .«...شد بختیاری

 اسعد سردار خانقلیعلی عکس که چرخدمی قابی سمتبه دوربین ،بختیاری از یادکردن هنگام به

 که شودمی حاصل برداشت این ،سکانس دو این دادنقرار هم کنار با .دهدمی نشان را بختیاری دوم

 است تاریخی و واقعی شخصیتی که است بختیاری دوم اسعد سردار متوجه ،داستان قهرمان فحاشی

 .ودشمی محسوب مشروطیت انقالب رجال و بختیاری قوم مشاهیر از و

 کنندگانمشارکت ةهم ،هایافته مطابق :کهن سرزمین سریال اعتراض مورد سکانس از ارزیابی

 و بختیاری قوم به اهانت حاوی را آن و ندکرد ارزیابی آمیزتوهین را سکانس این ،پژوهش در

 در بختیاری خانوادگی نام انتخاب ،کنندگانمشارکت نظر از ،درواقع. ندستدان بختیاری سعدا سردار

 خان به تعمدی توهینی سریال، شخصیت فحاشی و بختیاری اسعد سردار تصویر پخش کنار

 .است بوده بختیاری قوم به طریق این به و بختیاری

 ،است دانشگاه علمیهیئت عضو و یدکتر تحصیالت دارای که شوندگانمصاحبه از یکی

 به سریال بازیگر که زمانی ،کهن سرزمین سریال در»: گویدمی سکانس این در مستتر توهین دربارة

 در اسعد سردار نقش به توجه با. شودمی پخش اسعد سردار هایعکس ،کندمی توهین بختیاری

 دلخوری و ناراحتی باعث خیلی سریال این مردم، بین در ایشان ةویژ جایگاه و مشروطیت

 به ،باشد اقوام و ملی وحدت باید آن هدف که ملی و رسمی تلویزیون اینکه. شد هابختیاری

 .«شد مردم دلخوری باعث ،اندبوده انگلیس نوکر بگوید و کند توهین هابختیاری

 این»: داردمی اظهار (سیاسی فعال و نگارروزنامه و ارشد کارشناس) دیگر ةکنندمشارکت یک

 میان در که اسعد سردار .بود دیگر قومی از حمایت و قوم یک تحقیرشدگی احساس ،سریال

 در را خود هویت بختیاری. اندبخشیده او به مردم که است هویتی علتبه ،است مهم هابختیاری
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 آن به مردم و اندشده ساخته مردم ةواسطبه افراد این که بیندمی تاریخی در بلکه ؛بیندنمی شخص

 .«بود بختیاری مردم به توهین سریال این. اندداده هویت و شخصیت اشخاص

 اینکه رغمعلی چرا که شد مطرح سؤال این هامصاحبه در :اسعد سردار متفاوت شخصیت

 رعیت به ستم منشأ خوانین ،گذشته فئودالیشبه نظام در و است بختیاری خوانین از اسعد سردار

 توهین را آن و آیندمی خشم به او به توهین از بختیاری مردم بسیار، سالیان گذشت از پس ،اندبوده

 را اسعد سردار شخصیت پرسش، این به پاسخ در کنندگانشرکت ةهم .کنندمی تلقی خودشان به

 -خان روابط و بختیاری قوم اجتماعی مناسبات بودند معتقد و کردند ارزیابی مثبت و متفاوت

 فرهنگی -سیاسی شخصیتی را اسعد سردار هاآن. دارد تفاوت ایرانی ایالت و اقوام سایر با ،رعیت

 به خدماتی منشأ و داشته صغیر استبداد به دادنپایان و مشروطه انقالب در مهمی نقش که دانندمی

 عامل و بختیاری قوم نماد حاضر درحال ،سیاسی شخصیت این ،هاآن نظر از. است بوده مردم

 .است تحملغیرقابل او به توهین که روستاین از و هاستبختیاری به بخشیهویت

 ،بختیاری قوم میان در»: گویدمی (نگارروزنامه و ارشد کارشناس) شوندگانمصاحبه از یکی

 که اندازه همان به اسعد سردار. هستند محبوبی هایشخصیت بختیاری مریم بیبی و اسعد سردار

 و مهم اسعد سردار کاریزمای. است مهم هابختیاری برای ،دارد اهمیت هاایرانی برای کوروش

 کیست، شانتاریخی شخصیت ترینمهم شود سؤال بختیاری قوم از االن اگر و است ارزشمند

 «.است قوم این نماد اسعد سردار. است اسعد سردار جوابشان

 هاحکومت جانب از که هاییسرکوب خاطربه ما: »گویدمی (فروشکتاب و نویسنده) دیگری

 بر تا گردیممی طنهلالسصمصمام و اسعد سردار مثل خودمان هایکاوه دنبال است، شده قوممان علیه

 «.داریم نیاز گاهتکیه به همچنان ما که است گذشته از مردم سرکوب روانی تأثیر این. کنیم تکیه هاآن

 هایخان» :کندمی بیان( نگارروزنامه و اجتماعی علوم ارشد کارشناس) دیگری ةکنندمشارکت

 هایحرکت تمام در .بودند رفتهفرنگ و کردهتحصیل هاآن .هستند جاها سایر از متفاوت بختیاری

 در هنوز و دارد وجود مردم هایخانه در هاآن هایعکس هم هنوز. بودند هاآن با مردم ،هابختیاری

 .«است بختیاری مردم ةهم به توهین هاآن به توهین. هستند مردم هایترانه و اشعار

 اسعد سردار»: داردمی اظهار (دکتری تحصیالت با و پژوهشگر) شوندگانمصاحبه از دیگر یکی

 هایخان جزء ،فرودست و کشاورز ةطبق از حمایت خاطربه .است کردهتحصیل ةزادبزرگ یک دوم

 سریال این در اگر شاید .است داشته مردمی پایگاه اسعد سردار که دارم اصرار این به. است خوشنام

 .«شدنمی ایجاد حساسیت این ،دادندمی نشان را السلطنهضرغام عکس خان،علیقلی عکس جایبه
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 ،پژوهش در کنندگانمشارکت طورکلیبه: کهن سرزمین سریال به بختیاری قوم اعتراض علت

 فرهنگی جریان از طرد و قومی تبعیض احساس فرهنگی، و اجتماعی و اقتصادی هایمحرومیت

 .کردند ذکر کهن سرزمین سریال به اعتراض دالیل عنوانبه را جامعه
 طرد و محرومیت احساس درمورد ،پژوهش این در :اجتماعی طرد و محرومیت احساس

 شوندگانمصاحبه قاطع اکثریت. شد پرسش بختیاری قوم میان در آن مختلف هایجنبه و اجتماعی

 و دارد وجود بختیاری قوم در اجتماعی طرد و محرومیت احساس که ندردا عقیده (درصد 8/45)

 کهن سرزمین سریال به مردم اعتراض باالگرفتن و بروز در را طردشدگی و محرومیت احساس این

 سیاسی و فرهنگی محرومیت از ترمهم را اقتصادی محرومیت هاآن از درصد 1/11 .نددانمی مؤثر

 ترمهم را اجتماعی -فرهنگی طرد و فرهنگی تحقیرشدگی بقیه، کهدرحالی ؛ندنکمی ارزیابی

 .نددانمی

 بدون» :دنکمی اظهار زمینه این در( نگارروزنامه و ادبیات کارشناس) شوندگانمصاحبه از یکی

 مطالبات درصد 37. محرومیت علیه فریادکشیدن برای بود ایبهانه( کهن سرزمین) سریال این شک

 .«کرد ایجاد محرومیت به اعتراض برای ایبهانه سریال این و بود شده انباشته دیگری جای از

 در را معنوی و مادی هایمحرومیت نیز (نگارروزنامه و شناسیایران ارشد کارشناس) دیگری

 و بختیاری معنوی و مادی ةشدانباشت مطالبات» :ویدگمی و ددانمی مؤثر اعتراض بروز

. شد اعتراض این باعث مشروطه در بختیاری نقش و زبان و فرهنگ انگارینادیده و نیافتگیتوسعه

 به نسبت کمتر و کنندمی تعلق احساس کمتر ،برخوردارند مملکت در کمتری مواهب از که مردمی

 هایسرزمین. ندارد وجود کارخانه یک حتی ،بختیاری شهر سی در. کنندمی تسامح اشتباهات

 مردم. اندرفته آب زیر زیادی هایزمین و هستند سدها ةمحدود در مرغوب هایزمین و بختیاری

 «.اندشده دیگر شهرهای به مهاجرت به مجبور

 اظهار ،است پژوهشگر و نویسنده و ادبیات کارشناسی تحصیالتش که پاسخگویان از دیگر یکی

 روی اینکه وجود با ما. شود برخورد ایرانی مثل هم ما با. ایمشده بیگانه اما ،هستیم خودی ما» :داردمی

 .«ایمکشیده بسیاری هایمحرومیت ما. برخورداریم امکانات کمترین از ولی ،ایمنشسته( گاز و نفت) سرمایه

 هابختیاری هایمحرومیت شرح( نگارروزنامه و تاریخ ارشد کارشناس) دیگری ةشوندمصاحبه

 ،مسجدسلیمان و ملکباغ ایذه، مانند خوزستان نشینبختیاری شهرهای» :کندمی بیان گونهاین را

 هیچ ایذه در .داریم مسجدسلیمان در را خودکشی نرخ باالترین. کشورند مناطق ترینمحروم جزء

 مناطق از بسیاری. باالست ایجاده تصادفات میزان. هستند ناامن هاجاده. ندارد وجود صنعتی واحد
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 هنوز. است زیاد اعتیاد میزان و اجتماعی هایبزه. ندارند پل و مدرسه و برق هنوز روستایی

 .«هستند تبعیدگاه ایذه و مسجدسلیمان مثل بختیاری شهرهای

 احساس توضیح در ،است نگارروزنامه و تاریخ ارشد کارشناس که نیز ایکنندهمشارکت

 اصفهان، نشینبختیاری شهرهای و مسجدسلیمان در بیکاری باالی آمار: »کندمی اظهار محرومیت

 حتی ...هستند بختیاری محرومیت ةدهندنشان همگی ،سدسازی ةمسئل خودکشی، و خودسوزی

 «. ...هاآن اتحاد شکستن برای ،کنندنمی وصل هم به را نشینبختیاری مناطق هایجاده

 اعتقاد این بر است، پژوهشگر و نویسنده و فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس که دیگری

 ناراضی ةجامع را واکنش این .داشته نقش اعتراض این بروز در محرومیت احساس حتماً» که است

 ضعیف اقتصادی نظر از ،کردند اعتراض که افرادی. دارد نارضایتی ةزمینپیش که ایجامعه ،سازدمی

 «.اعتراض برای بود دستاویز یک فقط سریال و بود زمینهپیش محرومیت و بیکاری .هستند

 هابختیاری نقش به کنندگانمشارکت ةهم :جامعه فرهنگی جریان از طرد و فرهنگی محرومیت

 ترکمرنگ یا شده گرفته نادیده هابختیاری نقش که ندباور این بر و ندردا اشاره مشروطه انقالب در

 .است شده داده جلوه ،هست آنچه از

: گویدمی زمینه این در ،است نگارروزنامه و ارشد کارشناس که شوندگانمصاحبه از یکی

 کردند، اعتراض مردم که موقعی تا پیدایش ابتدای از اسالمی جمهوری صداوسیمای عملکرد»

 فرهنگی نهادهای با همراه که است بوده بختیاری تاریخ تحریف و انگارینادیده و شماریکوچک

 مشروطه، هایسال صنوبر، سریال در. اندداده تقلیل تاریخی تحوالت در را هابختیاری نقش دیگر

 .«است افتاده اتفاق این... و معتضد خسرو آقای هایصحبتسلسله

 دانشگاه علمیهیئت عضو و پژوهشگر و دکتری تحصیالت دارای که دیگری ةشوندمصاحبه

 نهضتی در( بختیاری) قوم یک تاریخی حق انگاشتننادیده ،نکته ترینمهم»: گویدمی ،است

 «. ...است ایران ملت تمام به متعلق که است( مشروطه)

 ما» :داردمی اظهار (نگارروزنامه و اجتماعی علوم ارشد کارشناس) پژوهش ةکنندمشارکت دیگر

 حقانیت به تاریخ طول در عملکردمان براساس ما. هستیم روهروب حقانیت اسم به ایمسئله با

 حقانیت صداوسیما که آمده وجودبه هابختیاری در گذشته ةده یک در احساس این .رسیممی

 «.دادند نشان واکنش سریال به ،دلیل همین به و است گرفته نادیده را هاآن ریخیتا

 هایشصحبت در هم (پژوهشگر و فارسی ادبیات ارشد کارشناس) شوندگانمصاحبه از یکی

 شده داده نشان کمرنگ دیگر اقوام به نسبت هابختیاری نقش که است دهه چندین» :کندمی بیان
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 هایسریال ةبقی و( کهن سرزمین) سریال این. اندشده سپرده فراموشی به هابختیاری. است

 مشروطه هایسال سریال در. زدند ضربه بختیاری قهرمانان و فرهنگ و تاریخ به همه تلویزیونی

 هابختیاری با ضدیت در هاسریال این. شد داده نشان سوادبی و فرهنگبی و زشت اسعد سردار هم

 .«هستند

 متأسفانه: »گویدمی زمینه این در هم( پژوهشگر و دانشگاه علمیهیئت عضو و دکتری) دیگری

 بختیاری مثل خاص قوم یک مخالف ،ملی ةرسان مثل نهادهایی در چه و دولت در چه ایعده

 .«است اعتراض شدنکشیده خیابان به اشنتیجه ،شودمی برخوردی چنین وقتی. هستند

 با خودشان قوم ةمقایس در کنندگانمشارکت درصد 45/01 :قومی تبعیض و تفاوت احساس

 هابختیاری انگارینادیده درمقابل که نددعتقم و ندردا طردشدگی و محرومیت احساس ،ترک قوم

 خانقلیعلی ةمقایس با هاآن. شودمی قلمداد ارزشمندتر و تربرجسته هاترک نقش مشروطیت، در

 نوشته هاترک نفع به تاریخ ندمعتقد ملی ساالر ،باقرخان و ملی سردار ،ستارخان با اسعد سردار

 تحریف هاترک نفع به را تاریخ تاریخی، درسی کتب نیز و هارسانه دیگر و صداوسیما و است شده

 .اندگرفته نادیده را هابختیاری و اندکرده
 :گویدمی قومی تبعیض ةدربار( نگارروزنامه و تاریخ ارشد کارشناس) کنندگانشرکت از یکی

 و ستارخان اسم به زیادی هایمیدان و خیابان ولی ،نیست اسعد سردار اسم به کوچه یک چرا»

 عقده به تبدیل تفاوت احساس این و هست اقوام بین گذاشتنتفاوت احساس هست؟ باقرخان

 با خود حق از دفاع برای من. است اعتراض شماحصل ،اقوام به آمیزتبعیض نگاه. است شده

 .«باشد باید هم اسعد سردار اسم و تندیس ولی ،است محترم ستارخان .کنمنمی تقابل دیگری

 تبعیض ةدربار (دانشگاه علمیهیئت عضو و تاریخ دکتری تحصیالت با) دیگری ةکنندمشارکت

 ستارخان شهر اصلی خیابان اسم اما ،است نشینبختیاری سراسر شهر یک ایذه» :گویدمی قومی

 اجازه. کنند گذارینام اسعد سردار اسم به را خیابانی اندنشده موفق مردم که است سال سی .است

 «. ...کنند نصب شهر در را پارتی مرد ةمجسم که اندنکرده پیدا

 

 گیرینتیجه و بحث
 کهن، سرزمین سریال به اعتراض دهدمی نشان هامصاحبه از حاصل هایداده و پژوهش هاییافته

 ةوهل در اگرچه تحقیق، در کنندگانمشارکت نظر از. است داده رخ پنهان و آشکار سطح دو در

 مانند دیگر عواملی بود، هابختیاری قومی نمادهای به توهین و قومیتی توهین به اعتراض این ،اول
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 سریال دیالوگ و بودند مؤثر هااعتراض این گیریشکل در نیز هانارضایتی و مطالبات انباشت

 .کرد عمل برانگیزاننده عامل یک مانند کهن سرزمین

 به توهین نگرفت، صورت بختیاری قوم به مستقیم توهین اگرچه کهن، سرزمین سریال در

 عروج موجب ،هستند احترام مورد و شوندمی قلمداد قومی نماد مردم، نگاه از که هاییشخصیت

 و خشم بروز به ،دیگر عوامل با ترکیب در که شد قومی بسیج و همبستگی نوعی و قومی هویت

 .دش منجر بختیاری مردم اعتراض

 نظر از که است بختیاری قوم در اجتماعی طرد و محرومیت احساس وجود ،دیگر ةمسئل

 گر کهطورهمان. شودمی ارزیابی تربرجسته آن فرهنگی و اقتصادی ةجنب دو ،تحقیق در کنندگانشرکت

 افزایش را جمعی خشونت پتانسیل نسبی، محرومیت احساس است، کرده روشن( 28: 1833 گر،)

 ،هابختیاری درمورد. نجامدامی جمعی خشونت بروز به نسبی محرومیت شدید احساس و دهدمی

 اشکال به را مردم اعتراض و گرفت شدت قومیتی نماد یک به توهین با ،نسبی محرومیت احساس

 طرد احساس همچنین و اجتماعی و اقتصادی هایمحرومیت ةزمین در ،درواقع .برانگیخت مختلف

 بختیاری قوم میان در شوندگانمصاحبه ةگفت به که شدنگرفتهنادیده احساس و فرهنگی -اجتماعی

 به اعتناییبی و مشروطه انقالب در هاآن نقش دادنجلوهکمرنگ ،آن بارزترین و دارد وجود

 که شده منجر مقاومت هویت نوعی گیریشکل به ،است مشروطه انقالب در شانسیاسی هایشخصیت

 در قومی تبعیض احساس اینکه دیگر. دارد دنبالبه را یجمع خشونت ،کاستلز مانوئل تحلیل بنابر

 تشدید را هاآن خشم و برده پیش ترک قوم با رقابت و تعارض حد تا را هابختیاری ،هاترک با مقایسه

 .است کرده

 ،قوم یک در طردشدگی و ناکامی و محرومیت احساس شد اشاره پژوهش نظری ادبیات در
 تشدید و تسریع را اعتراضی هایکنش و دهندمی افزایش را جمعی خشونت بروز احتمال همگی

 جهت آن از ،قومی هایتعارض .است مطلب این ةتأییدکنند نیز حاضر پژوهش نتایج .کنندمی

. دکنن تهدید را کشور یکپارچگی و مخدوش را ملی انسجام است ممکن درنهایت که دارند اهمیت

 زیادی حدود تا اگرچه ،کهن سرزمین به بختیاری قوم اعتراض مانند اعتراضی هایکنش

 ةورط به که دارد را آن پتانسیل رسید، پایان به جدی خشونت به توسل بدون و آمیزمسالمت

 .دکنن برداریبهره آن از مدارقوم هایجریان و بغلتددر یمدارقوم
 به نیز آن پیگیری ةشیو و حکومت و قومی هایگروه بین ستیزه وقوع ةنحو» که داشت توجه باید

 پاسخگویی برای بهنگام و مناسب هایسیاست اتخاذ مثالً. دارد بستگی منازعه طرفین واکنش و کنش
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 این زیرا ؛گذاردمی اثر منازعه شدت و سطح کاهش بر ،قومی هایگروه هویتی هایخواسته به

 آمیزمسالمتغیر رفتارهای به توسل احتمال از و کندمی راضی را روهامیانه معموالً هاسیاست

 کل است ممکن که اقوام جمعی خشونت از احتراز برای ،بنابراین ؛(33: 1847 ،کریمی) «کاهدمی
 حقوق به که است ضروری ،کند تهدید را ملی انسجام و وحدت و ببرد ناآرامی سمتبه را جامعه

 و تبعیض حذف با و شود گذاشته احترام نسبت یک به هاآن مطالبات و هااقلیت و اقوام تمامی

 .شود تقویت آن مواهب از داریبرخور و کشور به تعلق احساس ،هازمینه یتمام در قومی تفاوت
 شناخته رسمیت به قومی هایگروه هویت و حقوق که دموکراتیک سیاسی شرایط یک در ،درواقع

 حداقل به قومی منازعات وقوع احتمال ،شود محقق قومی هایاقلیت و اقوام میان برابری و شود
 هایهویت با آن مخاطبان و شودمی پخش ملی سطح در که تلویزیونی هایسریال درمورد. رسدمی

 الزم تاریخی هایواقعیت بیان به تعهد ضمن است، پراکنده کشور سراسر در مختلف مذهبی و قومی
 همبستگی کاهش و اقوام رنجش موجب آنچه از و شود گرفته درنظر نیز قومی هایحساسیت است

 .دشو احتراز ،شودمی ملی
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 تهران ،محرومیت به شناختیجامعه رویکردی ،اجتماعی طرد ،(1845) احمد سید ،فیروزآبادی :

 .شناسانجامعه انتشارات
 شمارة ،ملی مطالعات فصلنامة ،«حال و گذشته ،هابختیاری» ،(1831) خدابخش دستکی، پورقربان 
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 سمت انتشارات :تهران ،قومی تنوع سیاسی شناسیجامعه بر درآمدی ،(1847) علی ،کریمی. 
 پژوهشکدة: تهران ،رادمرشدی علی ترجمة ،کنندمی شورش هاانسان چرا ،(1833) تد رابرت ،گر 

 .راهبردی مطالعات
 نی نشر: تهران چاوشیان، حسن ترجمة ،شناسیجامعه ،(1831) آنتونی ،گیدنز. 
 شناسانجامعه انتشارات :تهران ،نوسازی ةتجرب ،(1841) احمد ،محمدپور. 

 ،مجلة ،«اردبیل استان :مطالعه مورد ،ایران در قومی چالش» ،(1841) منصور صالحی، و بهرام نوازنی 
 .187 -174: 8 شمارة ،المللبین و سیاسی دانش

 نشر: تهران افشار، حسن ترجمة ،ایران در جامعه و دولت ،(1834) محمدعلی ،کاتوزیان همایون 
  .مرکز


