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  1گرایی در ایران امروز بازپیکربندی مسئلۀ قبیله

 3علی ایار ،  2تقی آزاد ارمکی

 01/03/1399تاريخ پذيرش:   20/11/1398تاريخ دريافت: 

 چکیده 
وجود شدت و  های مختلف تجربه نموده است، با عی در حوزهجامعۀ ایرانی تغییرات متنو

مثابه  سرعت این تغییرات در مناطق ایلی و محروم کشور ازجمله استان ایالم، قبیله و ایل به
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، عاملی مسلط است. نهاد اجتماعی، همچنان در مناسبات   یک

مثابه یک  به گرایی ل و فهم بازپیکربندی قبیلهاصلی این مقاله، طبق نظریۀ بوردیو تحلی هدف
مندی از حجم و  های متفاوت در میدان، با بهره واره است که دارندگان جایگاه عادت
های رز و روثستاین در ارتباط با وضعیت نهادی  های خاص سرمایه و بنابر نظریه ترکیب

ای چند بعدی با ایی پدیدهگر اند و قبیله گرایی های خاص قبیله  واره  جامعه، واجد عادت
تأثیر شکست سازمانی در ایران امروز، بازپیکربندی شده  های مشابه است که  تحتصورت
ای،  گیری خوشه نگاری و استفاده از نمونه منظور، با روش ترکیبی پیمایش و مردم این است. به

باالی استان ایالم  سال به 18نفر از جامعۀ آماری شهروندان  524ای به حجم  به مطالعۀ نمونه
گرایی با متغیرهای  دهند که بین متغیر قبیله های تحقیق نشان می شده است. یافته  پرداخته

شکست سازمانی، آنومی اجتماعی، چرخۀ شوم نهادی، منطق زیادگی و سرمایۀ فرهنگی 
ر وجود دا دار و با سرمایۀ اجتماعی و اعتماد نهادی رابطۀ معکوس و معنا رابطۀ مستقیم و معنا

گرایی و ابعاد آن در بین اقشار  دهد که میانگین قبیله ها نشان می دارد. آزمون مقایسۀ میانگین
گرایی اجتماعی در بین طبقۀ کارگر و  که قبیله نحوی دار است، به مختلف دارای تفاوت معنا

گرایی  های خویشاوندی و قبیله جمعی، وصلت های دسته  های پایین طوایف در قالب نزاع الیه
بورژوازی و بورژوازی جدید  گرایی است که در بین خرده سیاسی، صورت مشروع قبیله

کردن سیاست و  ای از طریق قبیله مراتب اداری و کسب منافع، منظور ارتقا در سلسله به
 گیرد.  انتخابات صورت می
 -صادیواره، پایگاه اقت گرایی، سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی، عادت واژگان کلیدی: قبیله

 اجتماعی، شکست سازمانی، ایالم.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
شناسی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر تقی آزاد  . این مقاله برگرفته از رسالۀ دکترای علی ایار در رشتۀ جامعه1

 ارمکی است.

 اجتماعی، دانشگاه تهران علمی دانشکدۀ علوم . عضو هیئت2

 تهران  اجتماعی، دانشگاه شناسی، دانشکدۀ علوم . دانشجوی دکترای جامعه3
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 مقدمه و بیان مسئله

های مختلف، افزایش نرخ رشد شهرنشینی، تحصیالت، میزان  با وجود تجربۀ تغییرات در حوزه

نهاد  مثابه یک  فرهنگی در استان ایالم، قبیله و ایل به_های اجتماعی درآمد و سایر شاخص

تماعی، سیاسی و اقتصادی یکی از عوامل تأثیرگذار اجتماعی همچنان در تحوالت و مناسبات اج

بر تصمیمات، راهبردهای سیاسی و  _ای ای و طایفه قبیله_است. نفوذ و تأثیر پارامترهای ایلی 

اقتصادی و مناسبات اجتماعی چنان گسترده و عمیق است که در زندگی روزمره و تجارب 

های سطح   وزانه و خریدوفروش و کنشهای سطح خرد مانند تعامالت ر  زیستۀ شهروندان، کنش

محلی شوراهای شهر و روستا و مجلس، براساس آن تحلیل و   کالن مانند شرکت در انتخابات

های موجود در   جمعی و خشونت های دسته شود. بسیاری از منازعات اجتماعی، نزاع  تفسیر می

گیری سرمایۀ اجتماعی  ای که به شکل گونه  حوزۀ موردمطالعه از این فضا متأثر است، به

مثابه  جای تسهیلگری در فرایند توسعه به در استان منجر شده است و به -میثاقی -گروهی درون

نوعی  (. بنابر مفروضات نظری، پارادایم نوسازی که به1383کند )قاسمی،  مانع توسعه عمل می

حصیالت و سرمایۀ رفت با افزایش سطح ت کند، انتظار می تقابل سنت و مدرنیته را برجسته می

عنوان یکی از  گرایی به  های مدرن منجر شود و طایفه  فرهنگی، این سرمایه به خلق کنش

سیاسی مردم دچار فرسایش شود اما _گرایی و تأثیرگذار بر مناسبات اجتماعی  های سنت مؤلفه

بر مناسبات مثابه پدیده دیرپای  گرایی به ها، هنوز قبیله رغم تحقق بسیاری از این مؤلفه   به

و « سنت»سیاسی مردم تأثیرگذار است؛ بنابراین، تبیین این مسئله در قالب دوگانۀ _اجتماعی

قادر به گشودن منظری جدید به فهم و تبیین این پدیده نیست. مبنای فکری اصلی « مدرن»

داللت « غیرمدرن»مدرنیته این است که سنت پسماندی است که بر هرچیز  -دوگانۀ سنت

گرایی در بافتی که فرایند  (؛ اما بازپیکربندی و اثرگذاری قبیله56: 1395)پیترز، « کند می

های مبتنی بر دوگانۀ سنت و مدرن را  مدرنیزاسیون را در ابعاد متفاوت تجربه کرده است، تحلیل

اختصار تعریف کنیم.  را به« گرایی قبیله»به چالش کشیده است. قبل از هرچیز نیاز است 

یا قبایل را برای دفاع و حمایت افراد عضو  قبیلهدهی یک  یا تریبالیسم، تفکر سازمانگرایی  قبیله

جهت کسب مزایای اجتماعی گویند که  - خون و خویشاوند افراد هم -آن قبیله یا قبایل 

گرایی  دهند. قبیله تر ترجیح می ها و منافع کالن به قبیلۀ خود را به وفاداری به آرمان شان وفاداری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87
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عنوان یکی از مسائل اجتماعی در بخشی وسیع از جغرافیای کشور، که ساختار ایلی دارند،  به

شود.  گرایی مشتبه می گرایی با قوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، قبیله

هایی مانند نسب و زبان و دین  تر است که بر مؤلفه این در شرایطی است که قومیت بحثی کالن

گرایی در مقیاسی بسیار کوچکتر  که قبیله (، درحالی131: 1395مشترک مبتنی است )مشونیس، 

                                                                   ترین مؤلفه در آن، نیای مشترک نزدیک و پیوند ن سبی است. تداخل این دو  شود و مهم نمایان می

شود. باید اشاره نمود که قبیله،  ها را به خطا رهنمون  ریزی ها و برنامه تواند تحلیل وم میمفه

های  های هویتی در درون یک ایل است که درنهایت به دودمان                         تقریبا  از کوچکترین حلقه

رود و  گرایی از حدود قبیله فراتر می شود. در برخی شرایط، دامنۀ قبیله مختلف تقسیم می

 گیرد. را هم دربر می« ایل»واحد خویشاوندی یعنی  بزرگترین

ای در بسیاری از موارد حتی بر  دهند که مختصات ایلی و قبیله شواهد و مشاهدات نشان می

محلی مانند مجلس و شوراهای شهر و روستا و پیچیدگی   ساختار مدیریتی و سازمانی، انتخابات

عی، فساد اداری و غیره تأثیرگذار بوده است. حتی جم های دسته مسائل اجتماعی استان ازجمله، نزاع

؛ قاسمی، 1391دانند )نقدی و دیگران،  گرایی می نیافتگی استان را محصول قبیله برخی، توسعه

( در تحقیقاتشان، در 1389پور ) ( و مسعودنیا و مهدی1385(. بصیری و شادیوند )345: 1383

گرایی دورۀ اخیر  بۀ فرهنگ سیاسی سنتی، قبیلهای و غل چارچوب رویکرد نوسازی، مناسبات قبیله

اند، اما واقعیت این است که مسائل اجتماعی،حاصل  ایالم را در قالب کنش سنتی تحلیل نموده

ای  (. وقتی کنشگر محلی پاسخ مقتضی از مداخلۀ توسعه29: 1395خود جامعه است )مشونیس، 

ای را انتخاب   شود، رویکرد ضدتوسعه  میاش نیز بیشتر  دیگر، مسائل زندگی گیرد و ازطرف  نمی

-پندارد )یوسف های هویتی و سنتی خود را تنها فضای امن برای زیستن خود می  کند و پناهگاه می

های  دلیل، طی سدۀ اخیر در ایران، کماکان شیوه همین (. به1391وند، پور و یوسف؛ کرم1395وند، 

ارزش و اعتبار بیشتری داشته است )معیدفر،  های اساسی، حل فردی دسترسی به اهداف و ارزش

گرایی را برخالف برخی پژوهش )نیازی و  (. بنابراین، ریشۀ بازپیکربندی قبیله193: 1385

تنها در سنت، بلکه باید درون نظام اقتصادی و  ( نه1394و سجادیان و همکاران،  1396همکاران، 

عه است. در این مقاله، برآنیم که چرایی سیاسی جستجو کرد و بهبود آن مستلزم تغییر خود جام

          حلقۀ خ رد »مثابه یک  تداوم و/یا رجعت مجدد شهروندان به قبیله به_گرایی  بازپیکربندی قبیله
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ها و نهادهای مدرن، مردم در پیگیری  گیری سازمان را تحلیل کنیم. چرا با وجود شکل _«هویتی

مثابه تمهیدی آگاهانه  گرایی را به رو، قبیله مقالۀ پیش کنند؟ مطالباتشان هنوز از نهاد قبیله استفاده می

کند. این نگاه، در تقابل با رویکرد نوسازی  و ناشی از شکست سازمانی در استان ایالم تحلیل می

دهقانی _ای از فرهنگ سنتی گرایی را مؤلفه مدرن، قبیله_است که با پذیرش فرض دوگانۀ سنتی

همین خاطر  به»است و « نوعی سازگاری عرفی»گرایی  یلهدیگر، قب عبارت کند؛ به تعریف می

کارایی هنجارهای رسمی و خأل قانونی در جامعۀ ایران برخالف جوامع غربی، کمتر موجب  عدم

رغم اینکه عامۀ مردم و نخبگان از  (. علی196: 1385)معیدفر، « بحران اجتماعی و آنومی شده است

های مختلف  حال تبعیت همگانی در صورت کنند، اما درعین میعنوان یک مسئله یاد  به« گرایی قبیله»

گیری یک اراده و جنبش همگانی و انزجار عمومی و جدی از  ای، مانع شکل از سازوکارهای قبیله

دادن   اجتماعی استان شده است. ادعای مقالۀ حاضر نسبت_گرایی در ساحت سیاست قبیله

جامعه وضعیت نهادی و حجم و ترکیب سرمایۀ گرایی به مختصات کنونی  بازپیکربندی قبیله

دهد؛  مثابه یک مکانیسم و نه سنت مورد مداقه قرار می گرایی را به عامالن یا کنشگران است و قبیله

مثابه پیامد شکست سازمانی مطالعه شود و کم  گرایی به بنابراین، تالش شده است بازپیکربندی قبیله

که بوردیو برحسب موقعیت افراد در میدان یا حجم و ترکیب  و کیف آن برپایۀ متفاوتی تبیین گردد

 نماید. سرمایۀ عامالن مشخص می

 پیشینۀ تجربی

 1ایم؛ پارسونز در بخش ادبیات تحقیق، نخست به مطالعات تجربی مرتبط با این موضوع پرداخته

ه یکی از گرایی را ب (، خاص60: 1385)کرایب،  3گرایی عام_ گرایی خاص 2با طرح متغیر الگویی

گرایی را  شناسی توسعه و تغییرات مبدل نمود. چنانچه قبیله موضوعات مورد اعتنا در جامعه

توان رد این مفهوم را در رویکرد نوسازی اولیه و آثار  گرایی تلقی نماییم می وجهی از خاص

گرایی  عام گرایی و با طرح متغیر خاص 5گرایی، لوی که با تمرکز بر خانواده 4افرادی مانند راجرز،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Parsons 

2
. Pattern Variabl 

3
. Particularism- Unversalism 

4
. Rogers 

5
. Levey 
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ای  ( در قالب هویت محله2006) 1اند اسپیج مثابه مانع توسعه دیده ( آن را به84: 1396)عنبری، 

داند، جستجو نمود؛ بیشتر مطالعات داخلی صورت گرفته در مورد  آن را بر خشونت  مؤثر می

اند  گرایی در چارچوب همین رویکرد، صورت گرفته است. برخی از این مطالعات عبارت قبیله

 اجتماعی با و فرهنگی عوامل رابطۀ مطالعۀ» عنوان با ( در پژوهشی1389بحرینی ) و از: رضایی

 گرایش به با گرایی قوم که اند دریافته «شهرستان لردگان در ای قبیله و قومی جمعی، دسته های نزاع

همکاران تبار و  میرزاییرابطۀ مستقیم و با تحصیالت رابطۀ معکوس دارد.  جمعی، های نزاع

نشان  «گرایی و حقوق شهروندی تبیین رابطۀ طایفه»ای با عنوان  ( در مطالعه1396)

دهی اثرگذار است و این وضعیت به ناکارآمد ساختن  گرایی در جریان رأی اند که طایفه داده

نیروهای اجتماعی، تخصیص ناعادالنۀ منابع و امکانات و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این 

اند.  گرایی مخالف صورت نظری با قبیله روشنفکران فقط به شود و گروه نتخابیه منجر میحوزۀ ا

گرایی در احساس  ارزیابی نقش طایفه»( در پژوهش خود با عنوان 1394سجادیان و همکاران )

ای به احساس ناامنی و درگیری منجر   اند که محیط طایفه به این نتیجه رسیده« امنیت اجتماعی

در  (1396ای معکوس دارد. نیازی و همکاران ) گرایی رابطه تحصیالت با طایفهشود و  می

جمعی با تأکید بر متغیر  گرایی و نزاع دسته فراتحلیل رابطۀ بین طایفه»ای با عنوان  مطالعه

جمعی در حد متوسط  گرایی بر نزاع دسته اند که اندازۀ اثر طایفه نشان داده «گر قومیت تعدیل

اند که در گذر زمان بیشتر شده است. رومینا و  گرایی را میراث سنت دانسته ایفهاست و نزاع و ط

بخشی برای نامزدها  گرایی پایگاه حمایتی اطمینان اند که طایفه ( نیز نشان داده1394صادقی )

با تمرکز بر  2شناسانی مانند وانگ رود. البته در مطالعات متأثر از نوسازی جدید جامعه شمار می به

ای تبارگرایی را در تناسب با ساختار اجتماعی تحلیل  ای و ضد توسعه گرایی، کارکرد توسعهتبار

ای همسو با این رویکرد در کشور صورت نگرفته است.  ( که مطالعه71: 1388کند )سو،  می

( با 1387ای و طالب ) ( با طرح همبستگی قبیله1385برخی از اندیشمندان ازجمله مرنیسی )

گرایی بر ضرورت بازنگری در همبستگی سنتی یا  های مثبت و منفی خانواده اشاره به جنبه

کارها در »( در پژوهشی با عنوان 1385) 3های دیگر ازجمله رز گرایی تأکید دارند. پژوهش قبیله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 . Spaaij 
2
. Wong 

3
. Richard Rose 
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نشان داده است « های سرمایۀ اجتماعی در روسیه رود: شبکه جامعۀ ضد مدرن چگونه پیش می

در  _بازی و غیره  زبانی، پارتی چرب_« منطق زیادگی»مکانیسم  که مردم چگونه با اتخاذ

سیستم باعث ( 2009) 1حلی برای جبران شکست سازمانی دارند. جنیفر های مختلف، راه موقعیت

همسو با این رهیافت ، دولتی ناکارآمد باشد؛  شود و نتیجۀ آن« ای قبیله»شده است تا انتخابات 

ای انتقادی با  دانند. در مواجهه ن بومی را رقیب توسعه می( سن1391پور و یوسفوند،  )کرم

( و 2009(، جنیفر )1385توان چنین استدالل کرد که تنها رز ) زمینه، می شده دراین مطالعات انجام

گرایی و  اند فراتر از دوگانۀ سنتی و مدرن، گرایش به خانواده ( توانسته1391پور و یوسفوند ) کرم

سیاسی و وضعیت نهادی جامعه  -ابه سازوکاری مرتبط با مختصات اجتماعیمث گرایی را به قبیله

لحاظ روشی با اتخاذ رویکرد ترکیبی  و از  تحلیل کنند. وجه بدیع مطالعۀ حاضر آن است که به

مثابه  گرایی را به مدرن و مطالعات نوسازی باز پیکربندی قبیله -منظر بینشی فراتر از دوگانه سنتی

امالن با عنایت به حجم و ترکیب سرمایه در تناسب با وضعیت سازمانی یک سازوکار که ع

 کند. گیرند تحلیل می جامعه در پیش می

 مالحظات نظری

مثابه یک مسئله، از رویکردهای نهادگرایی  به گرایی بازپیکربندی قبیلهمنظور تحلیل نظری  به

های  بوده است که کارکرد گونه شده است. تالش بر آن  سرمایۀ اجتماعی و نظریۀ بوردیو استفاده

در ارتباط  _شکست سازمانی_شان بر شرایط وضعیت نهادی  مختلف سرمایه و وجه تمایزبخشی

های  نظریه 2مثابه یکی از وجوه منفی خلقیات تبیین شود. روثستاین و استول گرایی به با قبیله

اند. آنها ضمن دفاع از  محور و نهادمحور تقسیم کرده سرمایۀ اجتماعی را به دو دستۀ جامعه

رهیافت نهادمحور معتقدند که آنچه برای اعتماد فراگیر مهم است، کارآمدی و عدالت نهادهاست 

خواری و احساس ناامنی در رابطه با دیگران بر  و فقدان اعتماد به نهادها، وجود فساد و رشوه

توانند  معتقدند که نهادها می 3نگذارد. نهادگرایا اعتماد فراگیر، نگرش و رفتار شهروندان تأثیر می

گروه را تقویت   اعتماد مثبت فراگیر ایجاد کنند یا اعتمادی که تاریک است و فقط روابط درون

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Jennifer 

2
. Rothstein & Stolle 
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به نقل از  2008انجامد )روثستاین و استول،  گروه می  کند و حتی به مخاصمه با برون می

 (.69-70: 1391پور و همکاران،  شارع

ضدمدرن بر این عقیده است که سرمایۀ اجتماعی، عامل تمایز عۀ در نظریۀ جام 1ریچارد رز 

شود. البته نوعی از سرمایۀ اجتماعی که در سایۀ حکومت  جوامع مدرن از غیرمدرن محسوب می

(. ازنظر وی، جامعۀ ضدمدرن با وجود موفقیت تکنولوژیک و 571: 1385)رز،  کند قانون کار می

های مزمن است. در فقدان سرمایۀ اجتماعی، نوعی  ناکارآمدیفرستادن انسان به کرۀ ماه، گرفتار 

های رسمی زیاد و  شود؛ یعنی شرایطی است که تعداد سازمان شکست سازمانی حاصل می

ها توان آن را                        رود، غالبا  این سازمان طور که انتظار می حال، همان اهمیتشان بسیار است. بااین

گرایی  (. این وضعیت، به خانواده571-72)همان:  ندارند که به قوانین و مقررات گردن نهند

ها متوسل  انجامد و در واکنش به این شرایط، کنشگران به یکی از این گزینه می 2غیراخالقی

ها،  (. این شیوه586های غیررسمی، پرداخت رشوه و کنش تقدیرگرایانه )همان:  شوند: شبکه می

سوی روابط  گرد به وروکراتیک از طریق عقبهای ب نوعی تدبیر برای جبران ناکارآمدی سازمان

روی « منطق زیادگی»(. در چنین شرایطی، مردم به 590آیند )همان:  شمار می مدرن، به پیشا

ها موفق نبود به  شوند تا اگر یکی از شبکه ها متوسل می آورند، به تعداد زیادی از شبکه می

توانند بازار مدرن و  می« افراد زرنگ»گونه شرایط،  (. در این595دیگری روی بیاورند )همان: 

های  گرایی مصداقی از شبکه (. قبیله598-99های ضدمدرن را باهم تلفیق کنند )همان:  شبکه

 شود. ضدمدرن است که در شرایط شکست سازمانی فعال می

گرایی با  تواند ما را در شرایطی قرار دهد که ارتباط بین قبیله دستگاه نظری بوردیو می

درون یک فضا بودن ». تأکید اصلی این است اجتماعی کنشگران را تفسیر و تحلیل کنیمموقعیت 

در فضای اجتماعی، براساس جایگاه عامالن  (. بودن38: 1394)بوردیو، « بودن یعنی متفاوت

یابد. تشابه و تفاوت کنش عامالن، به میزان قرابت و  ازنظر سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی نمود می

هاست  دستگاه دوبعدی بستگی دارد. نکتۀ اصلی در حجم و ترکیب سرمایه فاصله در این

ای  . رابطه1، دو واقعیت اساسی را برجسته کرده است: تمایز(. بوردیو در 33-4: 1394)بوردیو، 

نزدیک و نیرومند میان کردوکارهای فرهنگی و عقاید )متناظر با آنها( و سرمایۀ تحصیلی )که 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Richard Rose 

2
. Anormal Familialism 
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شود( و همچنین خاستگاه اجتماعی )که با شغل پدر  جیده میبرحسب مدارک تحصیلی سن

ترین  تراز سرمایۀ تحصیلی هرقدر از مشروع . در سطوح هم2شود( وجود دارد،  سنجیده می

ها و  های فرهنگی دورتر شویم، وزن و اهمیت خاستگاه اجتماعی در تبیین فعالیت حوزه

ها، سطحی  به ازای هر سطح از موقعیت (.38: 1393شود )بوردیو،  ترجیحات فرهنگی بیشتر می

آیند.  وجود می ها وجود دارند که براثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به ها یا سلیقه واره از عادت

ها را  ها و خصلت از ثروت  یافته ای انتظام شان مجموعه ها و ظرفیت تکثیرکننده واره این عادت

(. وی 35: 1394لوب برخوردارند )بوردیو، کنند که در درون خود از یک وحدت اس ایجاد می

ای رایج  . سلیقۀ مشروع که در بین طبقه1اند از:  سه حوزۀ ذوقی را از هم تمیز داد که عبارت

مایه که در بین طبقات  . سلیقۀ میان2است که بیشترین سرمایۀ فرهنگی و تحصیلی را دارد، 

لیقۀ عامیانه در میان طبقۀ کارگر بیشتر . س3متوسط، بیش از کارگران و روشنفکران وجود دارد و 

های متفاوت  دهیم که چگونه سلیقه ما برحسب نظریه بوردیو، توضیح می(. 42رواج دارد )همان: 

ها برحسب شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی  سلیقه گیرد. گرایی شکل می درخصوص قبیله

محصوالت اعطا کنند.  های اجتماعی متفاوت خود را به گیرند و قادرند هویت شکل می

فهم میان کردوکارها و یک وضعیت را  واره امکان برقرارساختن رابطۀ ضروری و قابل عادت

های متفاوت   های متفاوت و تحت فرمان منطق                   (. ا عمال در میدان151آورد )همان:  فراهم می

 افتند: شوند که براساس فرمول یا رابطۀ زیر اتفاق می انجام می

 
شمول، همان  صورت سیستماتیک و همه پذیر است که به ای عام و انتقال قریحه ریختار طبع و

دلیل، همۀ  همین های اولیه نهفته است؛ به بندد که در بطن شرایط یادگیری کار می ضرورتی را به

ها همسان است و  اند، به دلیل یکسانی شاکله کردوکارهای کسانی که در وضعی مشابه رشد کرده

گونه  توان این (؛ بنابراین، می238-239ماتیک، با دیگران تفاوت دارند )همان: طور سیست هم به

های  های متفاوت سرمایه، به تخصیص جایگاه استنباط نمود که برخورداری از حجم و ترکیب

کردوکارهای گرایی و  بازپیکربندی قبیلههای متفاوت و درنهایت به  واره متفاوت در میدان، عادت

 شود. ایی منجر میگر متفاوت قبیله
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توان به تبیین تفاوت کارکرد سرمایه و خلق  های نهادگرایی و تمایز بوردیو می با ترکیب نظریه

برحسب شرایط نهادی متفاوت پرداخت. طبق نظریۀ  _گرایی قبیله_ها و خلقیات  تمایز در نگرش

نهادگرایی،  ها، که اساس تمایزاست، براساس مفروضات نظریۀ بوردیو، حجم و ترکیب سرمایه

های خاص را به  ها و میدان کند. البته بوردیو نسبت سرمایه متناسب با شرایط نهادی عمل می

کند، اگرچه گزارۀ اصلی نظریۀ بوردیو مبنی بر اینکه ترکیب و حجم  های عام کنکاش نمی میدان

به ایجاد تمایز  بودن )دیررس یا زودرس بودن سرمایه( درنهایت، بودن و انتسابی   سرمایه، اکتسابی

تواند در شرایط نهادی مختلف همچنان صادق باشد و این متغیرهای مهم و  شود، می منجر می

کنند؛ بنابراین،  جامعه حرکت می _محیط عام_تمایزها سرانجام در راستای مختصات نهادی 

براساس نظریۀ روثستاین و استول و ریچارد رز دربارۀ چگونگی پیشرفت کارها در جامعۀ 

پیامد گرایی  بازپیکربندی قبیلهتوان چنین استدالل نمود که  دمدرن و نظریۀ تمایز بوردیو میض

های مختلف آن از  ها و نهادها در استان ایالم است و صورت کژکارکردها و کیفیت پایین سازمان

 .میزان برخورداری از حجم و ترکیب سرمایۀ عامالن در میدان متأثر است

 هافرضیه

 دار وجود دارد. ای معنا گرایی رابطه ازمانی و قبیلهبین شکست س -

 دار وجود دارد. ای معنا گرایی رابطه بین چرخۀ شوم نهادی و قبیله -

 دار وجود دارد. ای معنا گرایی رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و قبیله -

 دار وجود دارد. ای معنا گرایی رابطه بین سرمایۀ فرهنگی و قبیله -

 ای معنادار وجود دارد. گرایی رابطه بیلهبین آنومی اجتماعی و ق -

 دار وجود دارد. ای معنا گرایی رابطه بین منطق زیادگی و قبیله -

 ای معنادار وجود دارد. گرایی افراد رابطه بین پایگاه طبقاتی و ابعاد قبیله -

 روش تحقیق

بت به تر نس است، با این فرض که ترکیبی از رویکردها درکی جامع 1روش این مطالعه ترکیبی

شده است.  انجام  2فاز اول تحقیق با روش پیمایشی(. 26: 1395دهد )هسه بایر،   موضوع به ما می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Mixed Method 

2
. Survey 
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ترین شکل خود، که شامل مشارکت  نگاری در شاخص در فاز دوم، با استفاده از روش مردم

ای است  نگار در زندگی روزمره و گردآوری هر نوع داده مدت، پنهان یا آشکار قوم طوالنی

گیری  (، بر فهمی پویا از شکل253: 1391به نقل از فلیک،  1: 1995مرسلی و اتکینسون، )ها

کند تا همبستگی  استفاده از این روش کمک می ( تمرکز شده است.46: 1381موضوع )ایمانی، 

 شناختی واکاوی شود.                       کم ی ازنظر معنای جامعه

ه باالی استان ایالم که طبق سال ب 18جامعۀ آماری تحقیق عبارت است از تمامی شهروندان 

اند. در بخش پیمایش، براساس فرمول کوکران  هزار نفر بوده 389برابر با  1395سرشماری سال 

درصدی نمونه همچنین افزایش سهم برخی از اقشار، حجم  10و درنظرگرفتن احتمال ریزش 

ایا، از روش ای نم منظور دسترسی به نمونه نفر افزایش داده شده است. به 540نمونه به 

نامه مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش  پرسش 524ای استفاده شد و درنهایت،  گیری خوشه نمونه

(  شرایط و پیشامدهایی که اغلب پژوهشگر 197: 1999کیفی، جهت درک موردهای مهم )پاتن، 

: 1999، 1کند )پاتن آمده ترغیب می های پیش گیری از فرصت گیری با بهره را به انجام نمونه

در این تحقیق،  ( تعیقب شده است.102: 1395به نقل از هسه بایبر،  2002؛ پاتن، 1197

های گروهی با افرادی انجام شده است که تمایل به   ساختاریافته و بحث های نیمه  مصاحبه

مصاحبه داشتند و قادر بودند دربارۀ رفتارهایشان بحث کنند. نمونۀ بخش کیفی از مشاهدۀ 

منظور  شده است. به نفر حاصل  30موقعیت، ثبت مشاهدات روزانه و مصاحبه با  20مشارکتی در 

نامه استفاده شد. در بخش                                                      گردآوری اطالعات فاز کم ی در بخش پیمایشی پژوهش از پرسش

 شده است.  یافته، بحث گروهی و مشاهده استفاده ساخت نگاری، از تکنیک مصاحبۀ نیمه مردم

 ها تحلیل داده

های مقتضی و متناسب با سطح  ها، روش ها با توجه به ماهیت ترکیبی داده ل دادهبرای تحلی

های مرکزی، ضریب همبستگی  کار رفته است؛ از شاخص ها و مقاصد پژوهشی به  سنجش داده

رگرسیون و تحلیل مسیر، برای تحلیل  _تحلیل واریانس_ها  پیرسون، آزمون مقایسۀ میانگین

های کیفی استفاده شده است،  حلیل محتوای کیفی، برای تحلیل داده                   های کم ی و از روش ت داده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Patton 



 

 

 

 

 

 47 گرایی در ایران امروز  د ارمکی، ایار / بازپیکربندی مسئلۀ قبیلهآزا

 

 

های کمی  ها احصا و با یافته صورت که مفاهیم در ارتباط با موضوع تحقیق با رجوع به داده این به

 اند. شده  ترکیب

 مفاهیم و متغیرهای تحقیق

داند که حاصل   ای می  هبوردیو سرمایۀ اجتماعی را جمع منابع واقعی یا بالقو :1اجتماعی سرمايۀ

شده و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه است )بوردیو،  ای بادوام از روابط نهادینه  شبکه

1389 :147.) 

گویه در قالب طیف لیکرت به قرار زیر  13بعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی، از  برای سنجش

 شده است: استفاده 

هنری و غیره،  -های علمی جلسات انجمن. شرکت در 1گویه(:  4مشارکت رسمی ) الف. 

 . انجمن اولیا و مربیان.4های ورزشی، و  . فعالیت3. پایگاه مقاومت، 2

. عیادت افراد فامیل و آشنا و 2دادن وسایل خانه،  . قرض1گویه(:  3مشارکت همیارانه ) ب.

 . شرکت در جشن و ختم.  3

. شرکت در مراسمات 2جماعت،  . شرکت در نماز جمعه و1گویه(:  3مشارکت مذهبی ) ج.

 . زیارت اماکن متبرکه.3مذهبی در مسجد و 

. 3. کمک به افراد نیازمند، 2زده،  . کمک به مردم بحران1گویه(:  3ای ) مشارکت خیریه د.

 ها و غیره. جشن عاطفه

فردی به شرح زیر  برای سنجش بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی، اعتماد در ابعاد نهادی و بین 

 شده است:  سنجش

ها و مشکالت خود را با اعضای  . خیلی راحت دردودل1گویه(:  4فردی ) اعتماد بین -

. چقدر 3اند،                                                . خویشاوندان و بستگان من معموال  درستکار و صادق2گذارم،  خانواده در میان می

مردم . همۀ 4ها در میان بگذارید و  گرفتن با همسایه قصد کمک احتمال دارد مشکالت خود را به

 دهند. خوبی انجام می درستکارند و وظایف و کارهای خود را به

دهید  . در صورت احساس خطر یا تهدید به چه میزان ترجیح می1گویه(:  4اعتماد نهادی ) 

                                           . رأی قضات معموال  بدون سوگیری و طرفداری از 2موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهید، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Social Capital 
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دهند و  عات درستی را در مورد اجناس به مشتری می. فروشندگان اطال3شخصی خاص است، 

 کنند. . اعضای شورای شهر در طرح و پیگیری مشکالت مردم، به وظایف خود عمل می4

 1شده است )نمرۀ  گویۀ فوق ساخته  21مقیاس سرمایۀ اجتماعی از میانگین مجموع نمرۀ 

 ۀ اجتماعی(.معنای حداکثر برخورداری از سرمای به 5معنای حداقل و نمرۀ  به

 های و گرایش تمایالت شامل ترکیبی، شاخص عنوان به سرمایۀ فرهنگی سرمايۀ فرهنگی:

 و عینی طور به فرهنگی کاالهای مستقیم مصرف میزان فرهنگی، کاالهای از به استفاده افراد روانی

 است که در ابعاد زیر سنجش شده است: افراد فرهنگی -علمی و تحصیلی و مدارج مدارک

. تماشای 3. کنسرت موسیقی، 2. میزان رفتن به سینما، 1 گویه(: 7 ) 1یافته عینیت حالت. الف

. آثار 6. میزان هزینه برای خرید کتب غیردرسی، 5. بازدید از نمایشگاه عکس و گالری، 4تئاتر، 

 . میزان مطالعۀ مجالت.7موسیقیایی و

. 2عضویت در کتابخانه،  .1ت(: گویه در قالب طیف لیکر 7) 2ذهنی یا یافته تجسم حالتب. 

. آشنایی با مجالت 5ها،   . دانستن نام نویسندگان رمان4. تماشای فیلم، 3داشتن اشیای فرهنگی، 

معنای  به 0های خارجی ) . مهارت در زبان8. نواختن ساز، و 7. حفظ شعر، 6فرهنگی و هنری، 

 معنای حداکثر میزان سرمایۀ فرهنگی(. به 5فقدان و 

های فرهنگی و  . تخصص در رشته1گویه در قالب طیف لیکرت(:  4) 3شده نهادی تحال ج. 

های  . تقدیرنامه4. دریافت نشان افتخار، 3های هنری و فرهنگی،  . دریافت گواهینامه2هنری، 

معنای حداکثر میزان سرمایۀ فرهنگی  به 5معنای فقدان و  به 0. مدرک تحصیلی  )5هنری و 

پور و قاسمی  شده توسط حسن مایۀ فرهنگی براساس سنجۀ طراحیشده(. مقیاس سر نهادی

 شده است. ( با اندکی تغییر ساخته 1395)

ها توان آن را ندارند  شکست سازمانی عبارت از شرایطی است که سازمان شکست سازمانی:

(. این متغیر در 571-72: 1385که غیرشخصی کار کنند و به قوانین و مقررات گردن نهند )رز، 

 گویۀ زیر سنجش شده است: 3الب طیف لیکرت و از طریق ق

. بعضی برای انجام کارهای اداری خود به 2ماند،  . بدون آشنا در ادارات کار آدم معطل می1 

توان به حقوق خود رسید. مقیاس  . ازطریق قانون می3دهند و  کارمندان شیرینی رشوه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Objectified 

2
. Embodied 

3
. Institutionalizied 
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معنای حداکثر  به 5معنای فقدان و  به 1) گویۀ مذکور است 3شکست سازمانی، میانگین نمرۀ 

 شکست سازمانی(.

طی این فرایند، فرادستانی که قدرت را در اختیار دارند نهادها  تصور از چرخۀ شوم نهادی: 

کنند و این نوع از چرخۀ شوم، به استمرار  دهی می را برای اطمینان از تداوم قدرت خود سازمان

ای که برای  (. سه گویه464شود )همان:  نیافتگی منجر می نهادهای استثماری و تداوم توسعه

 اند به قرار زیرند: سنجش این مقیاس استفاده شده

زایی بیشتر برای مسئوالن و بستگان خودشان  های اشتغال . به نظرم در شرایط فعلی وام1

 ها و صادرات و واردات . سیاستمدارها و مسئوالن امتیازات اقتصادی مانند شرکت2است، 

زایی برای همۀ مردم  های اشتغال . گرفتن وام3ها و غیره را در اختیار دارند و  کاالها، پیمانکاری

اندازی کند.  وکار راه تواند در اسرع وقت یک کسب راحت و آسان است و هرکس اراده کند می

ی معنا به 5معنای فقدان و  به 1گویۀ مذکور است ) 3مقیاس چرخۀ شوم نهادی، میانگین نمرۀ 

 حداکثر وجود چرخۀ شوم نهادی(.

کنند، مردم برای رسیدن به اهداف،  ها قانونی عمل نمی در شرایطی که سازمان: 1منطق زيادگی

موفقیت یکی به دیگری متوسل شوند )رز،  کنند تا در صورت عدم های زیادی را فعال می شبکه

. نیاز به 1ایم:  فرضی قرار دادهگویه، پاسخگویان را در سه وضعیت  3با استفاده از  (.595: 1384

گزینۀ  6. انتظار برای عمل جراحی. سپس 3. استخدام خود یا اعضای خانواده و 2مبلغی وام، 

. 1شده است:   های مذکور برای پاسخگویان به این شرح ترسیم محتمل در برابر هرکدام از وضعیت

. درخواست از یک مسئول نماینده 4 ،. قول شیرینی دادن3کردن،  . داستان سرهم2آشنایی و فامیلی، 

 . اعتماد به سازمان مربوط.6. التماس و خواهش و 5و غیره، 

را نداشته و  6، حق انتخاب گزینۀ 5تا  1های  پاسخگو در صورت انتخاب یکی از گزینه

مثال، چنانچه یک پاسخگو برای  دریافت کرده است؛ برای  1ازای انتخاب هریک گزینه، نمرۀ  به

شود و  می 3اش در منطق زیادگی برابر با  استفاده کند، نمره 5و  3و  1های  وام، از گزینه دریافت

 معنای فقدان منطق زیادگی است. به 6انتخاب گزینۀ 

 5معنای حداقل و نمرۀ  به 1سنجش شده است )نمرۀ  5تا  0منطق زیادگی با میانگین نمرۀ 

 معنای حداکثر منطق زیادگی(. به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Redunndancy 
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سنجش مفهوم طبقه دشوار است. بوردیو آن را مفهومی چندبعدی ی: قشربندی اجتماع

دهد  را تشکیل می« ساختار طبقاتی»هستۀ نهادی « نظام شغلی»همچنین برای بوردیو  داند. می

(. با تمرکز بر شغل و 325: 1395پورو عزیزی مهر،  به نقل از جالیی 138: 1395)واینینگر، 

ز مشاغل و نظر متخصصان در جامعۀ موردمطالعه با ا تمایزبندی بوردیو در کتاب  طبقه

دیگر، حجم و ترکیب سرمایۀ افراد آنها را در پنج   عبارت نمودن درآمد و تحصیالت و به لحاظ

 ایم: بندی نموده الیۀ متفاوت به شرح ذیل طبقه

 پروری سنتی، کارگر روزمزد، بیکار، راننده. کشاورزی، دام ر:طبقۀ کارگ

 دار، بنا، آرایشگر، جوشکار، خیاط. کار، مغازه تی: مکانیک، برقبورژوازی سن خرده

 های اداری. بورژوازی نو: مشاغل کارمندی، معلم، رئیس ادارات، بازنشسته خرده

 دار. بورژوازی سنتی: و مشاغلی مانند بازاری، زمین 

رآمد، علمی، مدیران کل، وکالی پرد پزشک، پروتز دندان، پزشک، هیئت بورژوازی نو: دندان

 پیمانکار.

دهی افراد  به مدلی از تفکر و رفتار ارجاع دارد؛ نوعی سازمان»گرایی  قبیلهگرايی:  قبیله

خون و خویشاوند برای کسب مزایای اجتماعی، حمایت و دفاع از وابستگان و ترجیح  هم

قتصادی و گرایی ابعاد اجتماعی، ا منافع قبیله بر قانون و منافع جامعۀ بزرگتر است. برای قبیله

گرایی  شده است؛ منظور از بعد اجتماعی استفاده از مکانیسم قبیله  سیاسی در نظر گرفته

منظور حفظ مزایای اجتماعی مانند وصلت، تفریحات خانوادگی و غیره است )از طریق  به

گرایی در مناسبات  سنجش شده است(. بعد اقتصادی استفاده از مکانیسم قبیله 2و  1های  گویه

ودات اقتصادی مانند خرید از مغازۀ اقوام، کار اقتصادی با اقوام و بستگان است )از طریق و مرا

گرایی به استفاده از این مکانیسم در  سنجش شده است(. بعد سیاسی قبیله 3گویۀ شمارۀ 

های محلی، تالش برای انتصاب خویشاوندان به  های سیاسی ازجمله انتخابات فعالیت

سنجش شده است(. این  5و  4های  ی اشاره دارد )از طریق گویههای اداری و سیاس سمت

گویۀ زیر سنجش شده است که در هریک از شرایط زیر افراد چقدر فامیل و  5متغیر از طریق 

 دهند: قبیله را بر دیگران ترجیح می هم
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رفتن، تفریح و  . مسافرت2. وصلت و ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده، 1

دادن در انتخابات مجلس و  . رأی4. خرید مایحتاج روزانه و کاالهای موردنیاز،  3 ها، نشینی شب

 های مدیریتی. . تالش برای انتصاب بستگان خود به سمت5شورای شهر و روستا و 

معنای فقدان  به 1شده است )نمرۀ  گویه مذکور ساخته  5گرایی، از میانگین نمرۀ  مقیاس قبیله 

 گرایی است(. ثر قبیلهمعنای حداک به 5و نمرۀ 

 روايی و پايايی 

ها )میرزایی،  بودن داده منظور برآورد پایایی یا موثق برای سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا و به 

ها از نوع آلفای کرونباخ استفاده شده است که با توجه به  ( از پایایی همسانی گویه311: 1390

 های مورداستفاده است. قبول گویه بیانگر پایایی قابلصدم بوده است،  70اینکه این رقم باالتر از 

گران متفاوت یا یک  شده است که در آن مشاهده  نگاری، از روایی کیفی استفاده برای بخش مردم

کنند  های متفاوت الصاق می ها و موقعیت گر مواردی را با یک مقولۀ مشابه در مناسبت مشاهده

( در بهبود پایایی کل 413: 1391ئیات بیشتر )فلیک، (. همچنین ثبت جز183: 1392)محمدپور، 

 مدنظر بوده است.
 : ضريب پايايی متغیرهای تحقیق1جدول شمارۀ 

 متغیر
شکست 

 سازمانی

چرخۀ 

 شوم

سرمايۀ 

 فرهنگی

سرمايۀ 

 اجتماعی

منطق 

 زيادگی

آنومی 

 اجتماعی
 گرايی قبیله

آلفای 

 کرونباخ
85/0 83/0 76/0 89/0 83./ 89/0 91./ 

 ها يافته

ها در این بخش، مدنظر  با توجه به رویکرد ترکیبی تحقیق به مسئلۀ موردمطالعه، ترکیب یافته 

 اند. های توصیفی و تبیینی متناسب با فرضیات تحقیق ذکر شده بوده است. در ادامه، یافته
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 های مختلف آن گرايی و گونه : میزان قبیله2جدول شمارۀ 

 

 

 سطوح

 

 گرايی قبیله گرايی سیاسی قبیله گرايی اقتصادی لهقبی گرايی اجتماعی قبیله
فراوانی

 

صد
در

 

صد تجمعی
در

 

فراوانی
 

صد
در

 

صد تجمعی
در

 

فراوانی
 

صد
در

 

صد تجمعی
در

 

فراوانی
 

صد
در

 

صد تجمعی
در

 

خیلی 

 کم
37 7.1 7.1 38 7.3 7.3 37 7.1 7.1 90 17.4 17.4 

 35.7 18.3 95 14.1 6.9 36 23.9 16.6 86 14.1 6.9 36 کم

 62.5 26.8 139 33.8 19.7 102 50.8 26.8 139 33.8 19.7 102 توسطم

 79.5 17.0 88 57.9 24.1 125 79.0 28.2 146 57.9 24.1 125 زیاد

خیلی 

 زیاد
218 42.1 100.0 109 21.0 100.0 218 42.1 100.0 106 20.5 100.0 

  100.0 518  100.0 518  100.0 518  100.0 518 کل

درصد  1/24درصد از پاسخگویان در سطح خیلی زیاد و  1/42جدول فوق، بنابر اطالعات 

درصد از پاسخگویان در  2/66دهند که  ها نشان می گرایی دارند. داده در سطح زیاد خلقیات قبیله

گرایی اقتصادی و   درصد دارای قبیله 2/49گرایی سیاسی،  زیاد دارای قبیله سطح زیاد و خیلی

 اند. گرایی اجتماعی بوده درصد دارای قبیله 5/37

 : ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرها3جدول شمارۀ 

 

 متغیرها

شکست 

 سازمانی

چرخۀ 

 شوم

سرمايۀ 

 فرهنگی

سرمايۀ 

 اجتماعی

آنومی 

 اجتماعی

منطق 

 زيادگی
 گرايی قبیله

شکست 

 سازمانی
1       

      1 **650. چرخۀ شوم

سرمايۀ 

 فرهنگی
.307** .274** 1     
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 : ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرها3دول شمارۀ ه جادام

 

 متغیرها

شکست 

 سازمانی

چرخۀ 

 شوم

سرمايۀ 

 فرهنگی

سرمايۀ 

 اجتماعی

آنومی 

 اجتماعی

منطق 

 زيادگی
 گرايی قبیله

سرمايۀ 

 اجتماعی
-.690** -.641** -.283** 1    

اعتماد 

 نهادی
-.648** -.398** -.290** .565**    

آنومی 

 اجتماعی
.743** .726** .273** -.798** 1   

منطق 

 زيادگی
.727** .513** .147** -.525** .585** 1  

 1 **483. **579. **440.- **137. **483. **579. گرايی قبیله

 99داری در سطح  و عالمت ** بیانگر معنا P≤. 05درصد اطمینان  95داری در سطح  )عالمت * بیانگر معنا

 ست(.ا P≤.01درصد اطمینان 

(، 579/0شود، بین متغیرهای شکست سازمانی ) گونه که در جدول فوق مشاهده می همان

( و سرمایۀ 483/0(، منطق زیادگی )483/0(، چرخۀ شوم نهادی )579/0آنومی اجتماعی )

( رابطۀ -440/0گرایی، رابطۀ مستقیم و با متغیر سرمایۀ اجتماعی ) ( با قبیله137/0فرهنگی )

دهند که در شرایط شکست  نگارانه نشان می های مردم ر وجود دارد. یافتهدا معکوس و معنا

سازمانی، سرمایۀ فرهنگی موجب فهم عمق شکست سازمانی و سرمایۀ اجتماعی مسیرهای 

ساالری سازمانی، تسهیلگر  کنند و در مسیری خالف دیوان زدایی نمودن فراهم می ساالری دیوان

توان به دو  راستا، می سازد. دراین تحقق اهداف را میسر می «بر مسیرهای میان»روابط شده، از 

 قول زیر اشاره کرد: نقل

هاتون حوزه امتحان نهایی میدن، سفارش بکنید، من و شوهرم به همکارا سپردیم و  بچه»...  

 (.1397خرداد  7)مشاهدۀ دیالوگ دو خانم، « از این بابت نگرانی نداریم...

شده است... برام سراغ بگیرید ببینم کی مسئول مصاحبه  بول ببخشید فرزندم برای... ق» 

و آقای... آقای... که مسئول... به آقای... و... گفتم شما هم زحمت  Xاست... البته به آقای 

 (.1398ساله، مردادماه  48دار،  )مرد، مغازه« بکشید و...
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 اقشار مختلفگرايی در بین  : آزمون تحلیل واريانس میانگین قبیله4جدول شمارۀ 

Sig F 

ت
میانگین مجذورا

 

ی
ت آزاد

درجا
ت 
مجموع مجذورا

 

منابع
 

ف استاندارد
انحرا

 

میانگین
 

تعداد
 

 گروه

متغیر
 

.00

0 
32.3

1 

16.14

9 
4 

64.598 

 

 

بین
 

گروهی
 

 کارگر 227 3.052 7165.

قبیله
 

گرايی
 

.6761 3.244 98 
بورژوازی  خرده

 سنتی

.745 3.83 163 
زی بورژوا خرده

 جدید

.500 
519  

259.350 

درون
 

گروهی
 

 بورژوای سنتی 21 3.761 496.

.532 2.955 15 
 بورژوای جدید

 

 کل 524 3.356 787. کل 323.947 523

، 05/3گرایی طبقۀ کارگر  دهند که میانگین قبیله طرفه نشان می های تحلیل واریانس یک یافته

است. کمترین   76/3، بورژوای سنتی 83/3بورژوازی جدید  ، خرده24/3نتی بورژوازی س خرده

( با توجه به 31/31) Fبوده است. مقدار آمارۀ  95/2میزان مربوط به بورژوازی جدید با میانگین 

گرایی  اجتماعی افراد و قبیله -دیگر، بین جایگاه اقتصادی عبارت معنادار است؛ به P <05/0 مقدار

گرایی در بین  ها بیشترین میزان قبیله  ای معنادار وجود دارد. بنابر یافته جتماعی رابطهدر مناسبات ا

 بورژوازی جدید وجود دارد. خرده
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 گرايی اجتماعی در بین اقشار مختلف : آزمون تحلیل واريانس میانگین قبیله5جدول شمارۀ 

sig F 

ت
میانگین مجذورا

 

ت آزادی
درجا

ت 
مجموع مجذورا

 

منابع
 

ف
انحرا

 
استاندارد

 

میانگین
 

تعداد
گروه 
متغیر 
 

.000 14.235 

18.833 4 
75.334 

 

ین
ب

 
هی

رو
گ

 

 کارگر 227 3.563 1.211

له
قبی

 
عی

ما
جت
ی ا

راي
گ

 

.894 3.061 98 
بورژوازی  خرده

 کهنه

1.261 
3.362 

 
163 

بورژوازی  خرده

 جدید

1.323 

519 686.643 

ون
در

 
هی

رو
گ

 

 بورژوای سنتی 21 3.761 889.

.516 1.466 15 

بورژوای 

 جدید

 

کل 761.977 523
 

1.207 
3.355 
 

 کل 524

، 56/3گرایی اجتماعی طبقۀ کارگر  دهد که میزان قبیله ها نشان می مقایسۀ میانگین

 بورژوازی نو و  76/3، بورژوازی سنتی 36/3بورژوازی جدید  (، خرده06/3بورژوازی سنتی  خرده

گرایی اجتماعی، بورژوای سنتی و کارگران مشابه هم عمل  بوده است؛ بنابراین، در قبیله 46/1

دهند که  های تعقیبی نشان می بورژوازی جدید نیز شرایطی مشابه دارد. آزمون نمایند. خرده می

اش با سایر اقشار متفاوت است؛  گرایی اجتماعی فقط بورژوای جدید است که میانگین قبیله

بندد و ازنظر  دیگر، بورژوای نو، چندان از مناسبات اجتماعی سنتی حاصلی برنمی عبارت به

هایی مانند شرکت ای خود متمرکز است. طبقۀ کارگر در زمینه طبقه های درون اجتماعی، بر رابطه

های خرد خویشاوندی، و وصلت و ازدواج، طایفه و ایل  در مجالس ترحیم، عروسی، استقراض

 دهد: گیری در ازدواج ترجیح می تحمل شرایط و سهلرا به دلیل 

هرچه باشد دخترعمو پسرعمو هستند، امروز مشکلی بود، بیکاری بود، درآمد نبود، تحمل »... 

 (.25/6/1398ساله،  40)زن، « کنه. خوب و بدمون مال همه... می
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ل است به حال برادر مار باشد هزار باشد، برادر چوب پشته برادر است، روز آخر این فامی»

 (.97ساله، کشاورز، اردیبهشت  63)مرد، « رسد... فامیل می

که دارای حجم _های باالی طوایف  های پایین جامعه متوجه سوءاستفادۀ الیه البته رده 

 شوند:  ای می از روابط طایفه _اند های مختلف سرمایه باالیی در گونه

شیم، دیروز بهش گفتم در  ، فامیل میفردا که کاندید میشن، یا بحث انتخابات هست»... 

 (.1397ماه  ساله، کارگر، دی34)مرد، « میلیونی را قبول نکرد 5بانک ضمانت یک وام 

پسرم معلم شده، همسرم میگه با فامیل ازدواج کنه، ولی نه، فامیلی به چه درد می خوره. »...

 (.27/11/97ساله،  54شسته، )معلم بازن« بگیر ازدواج کنه... او باید با یک زن کارمند، حقوق

های  گرایی اجتماعی، در قالب شرکت در نزاع بخشی دیگر از تعهد و تعلق به قبیله

در این  _های مختلف سرمایه                 عمدتا  فاقد گونه_های پایین  شود. الیه جمعی نمایان می دسته

 شوند: شرایط وارد بازی می

از برادر خودمون دفاع کردیم؛ ما مثل  اشکال ندارد، زندان بریم، جریمه بشیم، کشته بشیم،»

 (.1398جمعی، شهریور  )مشاهدۀ نزاع دسته« غیرت نیستیم طایفه... بی

درگیری. آنها در مناسبات اجتماعی « موضوع»هستند نه « ابزار»های پایین طوایف بیشتر  الیه 

های باالتر  یهها و انتخابات، از طرف ال ای چیزی برای نمایش ندارند و در شرایط نزاع طایفه

ارزشی « مردانگی»شوند. طبق نظریۀ بوردیو نیز در بین طبقۀ پایین،  کار گرفته می برانگیخته و به

(. طبقۀ کارگر مردانگی خود را 73: 1396است که وحدت گروه بر آن مبتنی است )بون ویتز، 

نافع شخصی دهد. طبقات فرادست، در صورت تهدید م گرایی اجتماعی پیوند می به ساحت قبیله

راحتی قادرند مسئلۀ شخصی خود را به مسئلۀ طایفه  خود و/یا نزاع فردی با شخص دیگر به

 گیرند: صورت، در قالب مصلح اجتماعی، نقش میانجی را برعهده می تبدیل کنند و در غیراین

اید، دورۀ  گری است، آبروی طایفه را برده                                         ببینید اصال  دوره جنگ و طایفه گذشته، وحشی»

 (.97لیسانس، فرهنگی، مهر  )مرد، فوق« م است، دورۀ فرهنگ است...قل

های  تماس گرفته گفته قصد درگیری با خانواده _لیسانسی/فرهنگی مرد فوق_فالنی »...

ساله،  51)زن، « فالنی دارد، از شوهر ما و برادرشوهرهایم خواسته برای کمکش بروند

 (.98دار، آذر  خانه
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شود، در صورت تهدید  های باالی یک قبیله محسوب می از ردهگر که  فرد میانجی همان

و « مشروع»جمعی، صورتی  کند و به درگیری و نزاع دسته شخصی، همه را به نزاع دعوت می

 دهد. می« ضروری»

های مختلف  دادن و تقبیح صورت جلوه  های متوسط و باالی طوایف، قدرت مشروع الیه

مسبب البته »، «گری میانجی»های مختلف  یی این را دارند که نقشگرایی را دارند. آنها توانا قبیله

« برادر غیرتی»اند که نقش  های پایین نیز مستعد آن را برعهده بگیرند. الیه« تفاوت بی»و « مظلوم

                                          های متوسط ایلی، معموال  نگاهی کامال  ابزاری  زمینه، الیه را داشته باشند. دراین« مسبب نزاع»و 

 ها بیشتر صبغۀ سیاسی و ابزاری دارد: ها و عیادت ن در مجالس ترحیم و عروسیدارند و شرکتشا

)مشاهدۀ « فردا باالخره نیاز به رأی دارید حداقل عروسی و عزای مردم را شرکت کنید» 

 مشارکتی، مجلس عروسی(.

 گرايی اقتصادی در بین اقشار مختلف : آزمون تحلیل واريانس میانگین قبیله6جدول شمارۀ
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، 50/2گرایی اقتصادی طبقۀ کارگر  دهد که میزان قبیله ها نشان می مقایسۀ میانگین

بورژوازی نو  و  80/3، بورژوازی سنتی 79/3بورژوازی جدید ) ، خرده04/3ی بورژوازی سنت خرده

های  دار است. یافته است معنا 05/0داری که کوچکتر از  بوده است که با توجه به سطح معنا 53/2

گرایی اقتصادی طبقۀ پایین و باال مشابه است، اما  دهند که اگرچه صورت قبیله کیفی نشان می
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هرجا که »و طبقۀ باال « خرد تر باشد می هرجا قیمت پایین»ارند. طبقۀ پایین تفاوت محتوایی د

 دهد: باشد خرید خود را انجام می« تر ها مناسب کیفیت

مون مشترکه، از فالنی... خرید  طور که فاتحه و عروسی بذار غیرت داشته باشید... همون»... 

 (.23/5/1398دار،  ساله، مغازه 38)مرد، « خورد... نکنید؛ پس این برادری به چه دردی می

تا وقتی فامیل خودت هست، چرا سود به برادر و فامیل خودت نرسه، اگه نبود، از فامیل » 

 (.23/5/98دار،  ساله، خانه 49)زن، « بره... سازه، آبروم نمی گیرم. بام می قرض می

ش اهمیت دارد طبقۀ بورژوای نو نگاهی متفاوت دارد. طبقۀ باال چیزی که در خرید برای

 کیفیت است:

ساله، طبقۀ  36)مرد، « کنم، اجناسش کیفیت باالتری دارند                              من معموال  از مغازه... خرید می»... 

 (.23/11/97باال، 

و « خرید سر برج»دنبال  کند، به                                            بورژوازی نو که معموال  حقوق پایینی دریافت می خرده 

 :است« کیفیت»و تاحدودی « قیمت»ترکیبی از 

هاش هم مناسب  وهلل من تموم خریدم از سوپرمارکت فالن سر حقوق انجام میدم، قیمت»... 

 ساله، بازنشسته(. 48)معلم، « هستش...
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، 09/3گرایی سیاسی طبقۀ کارگر  دهد که میزان قبیله ها نشان می مقایسۀ میانگین

بورژوازی نو  و  71/3، بورژوازی سنتی 33/4بورژوازی جدید  ، خرده63/3بورژوازی سنتی  خرده

هم عمل  گرایی سیاسی طبقۀ کارگر و بورژوای سنتی مشابه بوده است؛ بنابراین، در قبیله 66/4

گرایی سیاسی بورژوای جدید و  دهند که قبیله های تعقیبی نشان می نمایند. آزمون می

ای را در  های کیفی، آنها مناسبات قبیله بورژوازی نو از سایرین متمایز است. بنابر یافته خرده

 اند: ارتقای سیاسی و سازمانی تعریف کرده راستای

ببینید ما باید کاری کنیم که دورۀ آینده یکی از طایفه برا مجلس کاندید بشه، کسی که »...  

جا فامیلیه،  هم بین طایفۀ خودمون وجاهت داشته باشه و هم بین طوایف دیگر، امروز همه

ساله،  48)مرد، « است معنی نداره...ببینید... مدیرکل... چند نفرشون استخدام کرد، چپ و ر

 لیسانس، کارمند(. فوق

کردند... نشانۀ برادری شما رأی  زمانی افراد ایل در جنگ و نزاع از هم دفاع می یک»

« ای دارد، نه زحمتی. روی برگۀ رأی نام برادر خودتان بنویسید... شماست... نه هزینه

 (.98ان )مشاهدۀ دیالوگ جمع انتخاباتی مجلس یازدهم، آب

عنوان یک پزشک حاضرم اگه گزینۀ الیقی از بستگان  طایفۀ ما ظرفیت زیادی داره، من به»... 

 (.98)پزشک متخصص، شهریور « های خودم براش هزینه کنم... بیاید، کوپن

، «منجی»های  گرایی سیاسی، نقش بورژوای نو و بورژوازی قادر است در صورت قبیله خرده

در سیستم اداری را بازی کند. « کن کارچاق»و/یا « حامی»در برخی موارد  و« راهنما و مسیریاب»

های ایلی انتخاباتی، ایل را بسیج کند، روشنفکر است، فراست  قادر است با ایراد خطبه در جمع

 ای است. بازی سیاست را دارد اما روشنفکر ایلی و طایفه

لی در ادارات، بنرهای تبریک، های حداق در شرایط انتصاب یکی از افراد یک ایل به سمت

های اخیر، عباراتی  کند در زیرنویس بنرها در سال فضای مجازی و واقعی مراکز شهری را پر می

شود )مشاهدات و تجربۀ زیستۀ  درج می«های و... ایل، بستگان و فامیل، خانواده»...  از طرف

 نگارنده(.

ودمون به مجلس راه پیدا کنه، بعد ازش ببینید ما باید تالش بکنیم یکی از افراد ایل خ»... 

« هایمان حمایت کنه، چند نفر به تهران منتقل کنه، چند نفر معاون وزیر و... بخواهیم از بچه

 ساله(. 57علمی دانشگاه،  )مرد، هیئت
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اند  گردان انتخابات کسانی های مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستا، صحنه در انتخابات

است. آنها « ژست سیاسی»ند. حزب و گرایش سیاسی بیشتر یک که مدرک تحصیلی دار

رغم عضویت رسمی در احزاب،  کنند. علی های تلگرامی و جلسات ایلی را مدیریت می کانال

 کننده تعلق ایلی است. تعیین

 گرايی : تحلیل رگرسیون چندمتغیرۀ قبیله8جدول شمارۀ 

 مدل

 ضرايب استاندارد ضرايب غیراستاندارد

T داری ناسطح مع 
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

(Constant) 1.363 .349  3.906 .000 

 001. 3.293 155. 030. 099. منطق زیادگی

 000. 5.869 362. 055. 324. شکست سازمانی

چرخۀ شوم 

 نهادی
.133 .045 .156 2.962 .003 

 996. 005.- 000. 084. 000. سرمایۀ اجتماعی

 222. 1.223- 046.- 039. 048.- سرمایۀ فرهنگی

 585. 546. 038. 062. 034. آنومی

 

 
 610/0ضریب پیرسون: 

ضریب تعیین: 

372/0 

R2يافته تعديل 

365/0 

خطای استاندارد 

 بین پیش

627/0 

شود، از بین متغیرهای واردشده به مدل،  مشاهده می 8طور که در جدول شمارۀ  همان

 155/0و منطق زیادگی  156/0خۀ شوم نهادی ، چر362/0متغیرهای شکست سازمانی با بتای 

معنا که هرچه میزان این متغیرها بیشتر باشد، میزان  این رابطۀ مستقیم با متغیر قبیله دارند؛ به

است که  05/0داری متغیرهای مستقل کمتر از  گرایی هم بیشتر خواهد بود. سطح معنا قبیله

موع، بنابر اطالعات جدول فوق، متغیرهای پذیری نتایج به جمعیت است. درمج معنای تعمیم به

درصد دیگر را متغیرهای  63کنند و  گرایی را تبیین می /درصد متغیر وابستۀ قبیله37مستقل فقط 

 کنند.  خارج از مدل تبیین می
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 گرايی                                                                 : محاسبۀ اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل عل ی بر متغیر قبیله9جدول شمارۀ 

 اثر غیرمستقیم متغیر
اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 مستقیم

مجموع 

 اثر

شکست 

 سازمانی

 شکست سازمانی >چرخۀ شوم  >گرایی  قبیله

 
شکست >چرخۀ شوم>منطق زیادگی>خلقیات منفی 

 سازمانی

 
 شکست سازمانی >منطق زیادگی >گرایی قبیله

 

1136./ 362./ 4756./ 

 چرخۀ شوم
 چرخۀ شوم نهادی >منطق زیادگی >گرایی  قبیله

 

0189./ 156./ 1749./ 

 /.155 /.155 ----- ------------------ منطق زيادگی

مجموع اثر 

     عل ی
 1325./ 673./ 8055./ 

ترین اثر، مربوط به شکست  بنابر اطالعات جدول فوق، از بین متغیرهای مستقل، قوی

 174/0ی با مجموع اثر ازآن، تصور از وجود چرخۀ شوم نهاد و پس 47/0سازمانی با مجموع اثر 

بوده است. اصالح مدل با اثرگذاری سه متغیر شکست سازمانی، چرخۀ شوم و منطق زیادگی 

بیانگر آن است که متغیرهایی مانند سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی تنها بر شرایط وضعیت نهادی 

 توانند وفق تئوری بوردیو کارکرد تمایزبخش خود را نشان دهند. می

 
 گرايی : تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر  قبیله1شکل شمارۀ 
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های سرمايه، بر شرايط شکست  مثابه تعامل گونه گرايی به گیری )قبیله  بحث و نتیجه

 سازمانی(

، «مای ملی»گرفته تا « فرد»های هویتی، در قالب یک پیوستار از  در شرایط عادی بین حلقه 

های هویتی سطح خرد و  و مصالح حلقه تزاحم اساسی وجود ندارد اما در برخی شرایط، منافع

گیرد. بنابر چارچوب نظری تحقیق و طبق نظریۀ  میانه با منافع عمومی جامعه در تعارض قرار می

  اعتمادی به نهادها و روی روثستاین و استول و ریچارد رز، فقدان نهادهای کارآمد موجب بی

وان انتظار داشت که شکست سازمانی ت شود. در این شرایط، می های غیررسمی می آوردن به حلقه

های مختلف و ابداعی، از  شود کنشگران به روش و تصور وجود چرخۀ شوم نهادی باعث می

منظور دستیابی به اهداف خود  های غیرقانونی به زدایی کنند و به گزینه ساالری ها دیوان سازمان

کنشگران برحسب ترکیب و  رود که روی بیاورند. درنهایت، براساس نظریۀ بوردیو انتظار می

گرایی، عملکرد متمایز داشته باشند. در این تحقیق،  شان در میدان بازپیکربندی قبیله حجم سرمایه

ها نشان دادند  گرایی بررسی شده است. یافته یکی از خلقیات شهروندان استان ایالم با عنوان قبیله

 2/66ای که  گونه ر از میانگین است، بهگرایی در بین پاسخگویان، باالت که درکل، میانگین قبیله

ای  گرایی در دامنه دارند؛ میانگین نمرۀ قبیله  گرایی درصد در سطح زیاد و خیلی زیاد، اخالق قبیله

بوده است. وضعیت نهادی در ترکیب با خط سیر مشابه  35/3برای نمونه برابر با  5تا  1از 

گرایی درمجموع، باالتر از  ست میانگین قبیلهها موجب شده ا بودن سرمایه  پاسخگویان و دیررس

ها نشان دادند که با افزایش شکست  های نهادی سرمایۀ اجتماعی، یافته میانگین باشد. وفق نظریه

سازمانی، تصور از چرخۀ شوم نهادی، آنومی اجتماعی، منطق زیادگی و سرمایۀ فرهنگی، میزان 

( همسویند. همچنین رابطۀ این متغیر 1385های رز ) فتهیابد. این یافته با یا گرایی افزایش می قبیله

( -0/.409( و اعتماد نهادی )-440/0با متغیرهای مستقل سرمایۀ اجتماعی ) -گرایی قبیله -

که با افزایش سرمایۀ اجتماعی و اعتماد نهادی، میزان  معنا دار است؛ به این معکوس و معنا

( همنوایند. در سنت 1391تایج کار روثستاین و استول )یابد. این یافته با ن گرایی کاهش می قبیله

هایی که صورت یکسان اما  تمیز بین پدیده _از دورکیم تا بوردیو_شناسی فرانسوی  جامعه

منظور، در  این (. به1385؛ دورکیم، 1384محتوای متفاوت دارند مورد توجه بوده است )بوردیو، 

 گرایی های متفاوت قبیله گرایی در قالب صورت مقالۀ حاضر، تالش شد تا بازپیکربندی قبیله
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 2/66ها،  مثابه یک واقعیت از هم تفکیک شوند. بنابر یافته به -اجتماعی، سیاسی و اقتصادی -

درصد  5/37گرایی اقتصادی و   درصد قبیله 2/49گرایی سیاسی،  درصد از پاسخگویان قبیله

اجتماعی افراد  -اند. بین جایگاه اقتصادی تهگرایی اجتماعی در سطح زیاد و خیلی زیاد داش قبیله

ها با مدعیات نظری  ای معنادار وجود دارد. این یافته گرایی در مناسبات اجتماعی، رابطه و قبیله

ای جدید بین  گرایی، رابطه مستخرج از نظریۀ بوردیو همسویند. با تفکیک ابعاد مختلف قبیله

بورژوازی جدید، نمرۀ باالیی در  خرده شود؛ ار میگرایی نمود های مختلف سرمایه و قبیله گونه

بورژوازی سنتی، از سرمایۀ فرهنگی بیشتری  گرایی دارد که در مقایسه با طبقۀ کارگر و خرده قبیله

( و رضایی و بحرینی 1394های سجادیان ) حداقل در بعد نهادی برخوردار است و این با یافته

گرایی و گرایش به نزاع جمعی در تعارض  یفه( مبنی بررابطۀ معکوس تحصیالت، طا1389)

است، اما تأکید مطالعۀ حاضر، بر این نکته است که آنچه پس از تغییر در میزان سرمایۀ فرهنگی 

های بازپیکربندی  دهد، دگرگونی در صورت رخ می - مدرک تحصیلی -در بعد نهادی 

ورژوازی سنتی و طبقۀ کارگر دهد که ب ها نشان می گرایی است. آزمون مقایسۀ میانگین قبیله

بورژوازی نو و بورژوازی نو کمترین  گرایی اجتماعی و طبقۀ خرده ترتیب بیشترین میزان قبیله به

بورژوازی  گرایی اقتصادی بورژوای سنتی و خرده را دارند. قبیله« گرایی اجتماعی قبیله»میزان 

گرایی اقتصادی بورژوازی جدید  ها باالتر است. صورت ظاهری قبیله جدید نسبت به سایر گروه

دهند؛  های کیفی تمایز موجود را نشان می گرایی مشابه است. البته یافته و طبقۀ کارگر در قبیله

«. تر باشند ها مناسب هرجا که کیفیت»و طبقۀ باال « خرد تر باشد می هرجا قیمت پایین»طبقۀ پایین 

ی نو در مقایسه با سایر اقشار بیشتر است. بورژواز بورژوای و خرده« گرایی سیاسی قبیله»میزان 

( و رومینا 1396تبار و همکاران ) های دیگری مانند نتایج پژوهش میرزایی این یافته اگرچه با یافته

های مختلف این  ( همسوست، اما این تحقیقات قادر به تفکیک صورت1394و صادقی )

ای را در  و بورژوای نو، مناسبات قبیلهبورژوازی  دیگر، خرده عبارت اند. به گرایی نبوده قبیله

های  اند و در انتخابات راستای منافع شخصی خود جهت ارتقای سیاسی و سازمانی تعریف نموده

کنند؛ بنابراین، هر  به بسیج سایر اقشار کمک می -شوراهای شهر و روستا و مجلس -محلی 

وارۀ  ه، وضعیت نهادی و عادتقشری با عنایت به جایگاه خود در میدان و حجم و ترکیب سرمای

وجوداین، طبق  با. خاص، از این بازپیکربندی گرایش دارد صورتی  گرفته بر این شرایط، به شکل
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بازپیکربندی »توان چنین استدالل نمود که  های جامعۀ ضدمدرن و روثستاین می های نظریه گزاره

گرفته است و  واره شکل  براثر عادتتمهیدی است که، به تعبیر بوردیو، « گرایی گرایی/طایفه قبیله

برای کنشگران و شهروندان ضرورت اجرایی دارد و با فراست بازی بوردیویی در ارتباط است. 

های اداری، باید یک  عنوان اعضای قبیله برای اطمینان از اینکه در صورت نیاز به سازمان افراد به

ه او متوسل شوند، تالش دارند نفر منافعشان را حفظ کند و در روزهای سخت، بتوانند ب

مثابه یک حلقۀ هویتی حفظ نمایند. این شرایط در ارتباط با نظریۀ  ای خود را به مناسبات قبیله

گرایی با توجه به حجم و ترکیب  های مختلف قبیله بوردیو، تمایزی در میزان شیوع صورت

آن کنشگران متناسب با کند که درنتیجۀ  های مختلف سرمایه و خط سیر افراد ایجاد می گونه

وارۀ  شوند. عادت گرایی پایبند می خاص، از قبیله صورتی شان، به حجم و ترکیب سرمایه

نماید که رفتار برخالف آن و اندیشیدن در  های مختلف، چنان طبیعی می گرایی در ساحت قبیله

شود.  میتلقی « سادگی»و « غیرتی بی»، «تعصبی بی»چارچوب مصالح ملی یا احزاب، دال بر 

گیرد که محصول آن است، همانند ماهی در  ای قرار می واره در جهان اجتماعی که عادت هنگامی»

(؛ به این دلیل است که 101: 1396)بون ویتز، « نگارد                                       آب، این جهان اجتماعی را کامال  طبیعی می

ه شاهدیم. شاید های مختلف سرمای گرایی را در بین دارندگان گونه نمرۀ باالتر از میانگین قبیله

شود؟ در  ای در کمترین زمان ممکن میسر می سؤال پیش آید که چگونه این اتحاد ایلی و طایفه

گرایی نزد این عامالن مشابه است و درنتیجۀ آنها  های کلی قبیله واره توان گفت عادت پاسخ می

تالش برای تحقق کردن به شیوۀ مشابه، باهم مشورت کنند. آنها در  نیازی ندارند که برای عمل

شوند.  خودی، با سایر اعضای طایفه و ایل هماهنگ می طور خودبه شان، به پروژۀ شخصی

متبلور « گروهی های درون ازدواج»و « جمعی های دسته نزاع»که در قالب « گرایی اجتماعی قبیله»

طبقۀ کارگر های پایین و  است که به الیه« گرایی خلق قبیله»شود، ذائقۀ فرودست و غیرمشروع  می

برادر »گرایی اجتماعی قادرند نقش  در ایالت و طوایف منتسب است. آنها در ساحت قبیله

و غیره را بازی کنند. البته در ساحت اجتماع هم « مسبب نزاع»، «چوب پشت ایل»، «غیرتی

آن « دعوا و نزاع مشروع»کنند.  های باالی قبیله و طوایف مشخص می مشروعیت رفتار را الیه

و نه  -های مختلف سرمایه  های باالی ایل یعنی دارندگان گونه ای است که منافع الیه یریدرگ

های باالی ایالت و طوایف قادرند در  را تهدید کند. الیه -افراد فرودست و پایین و فاقد سرمایه
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را ایفا « مسبب مظلوم»و « گشا مشکل»، «مصلح»گروهی نقش  مناسبات اجتماعی درون و برون

ظرفیت »و « قدرت بدنی»که چیزی جز  -های خود را  های پایین طوایف داشته الیه کنند.

کنند اما دارندگان  آورند و عرضه می میان می به -به منافع جمعی طایفه نیست« سرسپردگی

« وضعیت تداوم تأخیری»هستند و از « فراست بازی»سرمایه در شرایط شکست سازمانی دارای 

بقۀ پایین طوایف که قدرت ایل را برای نزاع بر سر موضوعات به تعبیر برند. برخالف ط رنج نمی

خواهد، آنها ظرفیت ایلی و  می -مانند مرتع، بگوومگوهای روزمره -ارزش  های باال بی الیه

کردن  گیرند؛ با تالش برای ایلی کار می ساالری به مراتب دیوان ای را برای ارتقا در سلسله طایفه

چینی سیاسی در سطح استان، شهر و  زنی و مهره ن انتصابات اداری، چانهکرد انتخابات، ایلی

ها و اقشار مختلف طوایف و  گیرند. آنچه بین الیه کار می ای را به ای و طایفه روستا، سرمایۀ قبیله

(؛ وضعیتی که 104: 1396قبایل شاهدش هستیم، نوعی وضعیت تداوم تأخیری است )بون ویتز، 

وارۀ قدیمی و  یابد. نوعی ناهمسانی بین عادت لت همچنان تداوم میمعلول پس از توقف ع

وارۀ نزاع و درگیری  دادن است؛ الیۀ پایین و طبقۀ کارگر طوایف عادت شرایط جدید در حال رخ

که طبقۀ باال با تلطیف زندگی اجتماعی و  فیزیکی را همچنان حفظ کرده است، درصورتی

ساالری را قومی  ای، انتخابات، انتصابات و دیوان قبیلههای مبارزه و مناقشۀ  دگرگونی صورت

« وضعیت تداوم تأخیری»ها و اقشار در طوایف، حول محور  کند؛ بنابراین، تفاوت بین الیه می

دهد که  نشان می _زندگی روستایی و کشاورزی_چرخد. البته وجود خط سیر مشابه  می

گیرد. بخشی از  خانوادگی شکل می رغم تحصیالت عالی، سبک زندگی مرتبط با شرایط علی

شوند. آنها  های محلی درگیر سیاست می های فرودست طوایف، تنها از طریق انتخابات الیه

اگرچه قادر به درک زبان سیاست نیستند، با ترجمۀ زبان کنشگران سیاسی به زبان ایلی توسط 

حیت سیاسی شناخته شده، فاقد صال بورژوازی نو، به کنشگران مطیع و رام سیاسی بدل خرده

آیند؛ بنابراین، در پایان  شمار می کردن انتخابات به  شوند. البته آنها منبعی خوب برای گرم می

توان چنین استدالل کرد که شکست سازمانی و زوال سرمایۀ اجتماعی نهادی و سازمانی در  می

منجر شده است و تداوم  های هویتی خرد مانند ایل و قبیله جامعۀ ایالم، به رجوع افراد به حلقه

تواند محصول و پیامد شکست سازمانی محسوب شود و  گرایی درنهایت می و بازپیکربندی قبیله

توان با توسل به حجم و ترکیب سرمایه طبق نظریۀ بوردیو تبیین  سیطرۀ اشکال مختلف آن را می



 

 

 

 

 

 1399، بهار و تابستان 1، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   66 

  

 

« های مهم بزنگاه»در               اند، چون عمال   خورده  های جدید بناشده در مناطق ایلی شکست کرد. هویت

های جدید،  ای خود نیستند و این هویت به دلیل شکست سازمانی، قادر به ایفای نقش غیرطایفه

گیرند؛                                                                             متناسب با شرایط نهادی و از مجرای حجم و ترکیب سرمایه ا شکالی مختلف به خود می

، بلکه نوعی تدبیر نه یک سنت و کنش سنتی -گرایی قبیله -گرایی  بنابراین، بازپیکربندی قبیله

مدرن  سوی روابط ماقبل گرد به های بوروکراتیک از طریق عقب برای جبران ناکارآمدی سازمان

 شود. محسوب می

 منابع

 ( تحقیق قوم1381ایمانی، محمدتقی .)  .نشریۀ دانشکدۀ نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق

 .37-62 :183و  184های  ، شمارهادبیات و علوم انسانی )تبریز(

 ( رفتار انتخاباتی در جوامع مبتنی بر فرهنگ 1380بصیری، محمدعلی و شادیوند، داریوش .)

و  167های  ، شمارهاطالعات سیاسی و اقتصادیای )مطالعۀ موردی حوزۀ انتخابیه دهلران(.  عشیره

168 :197-190. 

 مرتضی مردیها. تهران: . ترجمه: های عقالنی کنش: دالیل عملی و انتخاب(. 1394یر ) بوردیو، پی

 انتشارات نقش و نگار.

 ترجمه: حسن چاووشیان. تهران: نشر های ذوقی تمایز: نقد اجتماعی قضاوت(. 1393یر ) بوردیو، پی .

 ثالث.

 ( 1396بون ویتز، پاتریس .)ترجمه: جهانگیر جهانگیری و یر بوردیو شناسی پی هایی از جامعه درس .

 پورسفیر. تهران: آگه. حسن 

 ترجمه: انور محمدی. تهران: نشر نظریۀ توسعه: فرهنگ، اقتصاد، جامعه(. 1395ز، جان ندروین )پیتر .

 آذین. گل

 های طبقاتی در  شناختی ارزش (. تحلیل جامعه1396پور، حمیدرضا و عزیزی مهر، خیام ) جالیی

 .319 -336: 2، شمارۀ شناختی مطالعات جامعهایران. 

 برای ای سنجه ارائۀ و مدل برازش و طراحی (. ساخت،1395پور، آرش و قاسمی، وحید ) حسن 

 .55-95: 2و  1های  ، شمارهشناسی ایران مجلۀ جامعهسرمایۀ فرهنگی.  سنجش

 بندی سرمایۀ اجتماعی در مراکز  (. رتبه1386پور، محمود ) حسینی، سیدامیرحسین؛ علمی، زهرا؛ شارع

 .59-84: 26، شمارۀ رفاه اجتماعیهای کشور.  استان
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 ( کارها در جامعۀ ضدمدرن چگونه پیش می1385رز، ریچارد .) های سرمایۀ اجتماعی در  رود: شبکه

. گردآورنده: کیان تاجبخش. ترجمه: افشین سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعهروسیه، در 

 خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر شیرازه.

 ( مطالعۀ رابطۀ عوامل فرهنگی1389رضایی کلواری، نوراهلل و بحرینی، مجید .)_های  اجتماعی با نزاع

، دورۀ جدید، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعیای در شهرستان لردگان.  دسته جمعی، قومی و قبیله

 .138-162: 22شمارۀ 

 ( بررسی تأثیر طایفه1394رومینا، ابراهیم و صادقی، وحید .) دهی؛ مطالعۀ  گرایی بـر الگوی رأی

 .84-116: 11، شمارۀ المللی ژئوپلیتیک فصلنامۀ بینن نورآباد ممسنی. موردی شهرستا

 ( 1388سو، آلوین. ی .) تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام

 ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.جهانی. 

 مجلۀ کشوری اعتماد.  (. مطالعۀ بین1391لهه )پور، محمود؛ فاضلی، محمد و اقراریان، ا شارع

 .60-89: 4، شمارۀ شناسی ایران جامعه

 ( 1387طالب، مهدی، با همکاری موسی عنبری .)شناسی توسعه روستایی: ابعاد تغییر و توسعه  جامعه

 : دانشگاه تهران.نتهرا .در جامعه روستایی ایران

 ( 1396عنبری، موسی .)تهران: سمت.صاد تا فرهنگشناسی توسعه: از اقت جامعه . 

 ( 1391فلیک، اووه .)ترجمه: هادی خلیلی. تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی . 

 ( بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان توسعه مناطق 1393قاسمی، یارمحمد؛ رستمی، بتول .)

 .126-152: 20، شمارۀ ریزی رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامهشهر ایالم. 

 ( 1385کرایب، یان .)ترجمه عباس مخبر. تهران: آگه.نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس . 

 ( بررسی نظریۀ خرده1391کرمپور، مصطفی و یوسفوند، سامان .)  .فصلنامۀ فرهنگ دهقانی راجرز

 . 164-139: 2دورۀ چهارم، شمارۀ  شهری(، -توسعۀ محلی )روستایی

 ( 1392محمدپور، احمد .) شناسان. . تهران: انتشارات جامعه1روش تحقیق کیفی، ضدروش 

 ( 1395مشونیس، جان .)ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و مسائل اجتماعی .

 ارتباطات با همکاری شورای اجتماعی وزارت کشور. ج ا.

 ( 1385مرنیسی، فاطمه .)تای ایت ایکتل: نقدی بر سرمایۀ اجتماعی در عمل: مورد همیاری در روس

. به کوشش کیان همبستگی سنتی در کشور مراکش، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه

 .633-652تاجبخش. ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه: 

 ( 1385معیدفر، سعید .)همدان: نشر نور علم.شناسی مسائل اجتماعی ایران جامعه . 
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 گرایی و  (. تبیین رابطۀ طایفه1396ر، میثم؛ حسینی، سیدمحمدحسین؛ صادقی، وحید )تبا میرزایی

مجلۀ                                                              پژوهی: انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزۀ انتخابیۀ م م س نی(.  حقوق شهروندی )نمونه

 .25-54: 2، شمارۀ های جغرافیای سیاسی پژوهش

 ( سط1391نقدی، اسداهلل؛ کیانی، محسن و جعفری، راحله .)های کشور از بعد توسعۀ  بندی استان ح

، فرهنگ ایالمفرهنگی با نگاهی به جایگاه ایالم با استفاده از تکنیک تاکسونومی و تحلیل عاملی. 

 .9-28: 35و  34های  شماره

 (. فراتحلیل 1396زاده آرانی، سیدسعید ) نیازی، محسن؛ بهروزیان، بهروز؛ سخایی، ایوب و حسینی

های راهبردی  پژوهشگر قومیت.  جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل یی و نزاع دستهگرا رابطۀ بین طایفه

 .1-16: 3، شمارۀ امنیت و نظم اجتماعی

 ( 1395هسه بایبر، شارلن نگی .)ترجمه: مقصود پیوستن نظریه با عمل( هم روش تحقیق آمیخته )به .

 وزش عالی.ریزی آم فراستخواه و زینب ترکمان، تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه

 ( 1395یوسفوند، سامان .)رسالۀ ای در اجتماعات محلی مطالعۀ پدیدارشناختی مداخالت توسعه .

 اجتماعی، دانشگاه تهران. دکتری. دانشکدۀ علوم
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