
 

 

  

  
  

 :عشاير بختياري شهرستان ايذه ميانحل منازعات قومي در 

  "خون بس"يا  "خون بري"رسم 
  ∗دكتر غالمرضا ارجمندي

  ابولقاسم نوروزي
    چكيده

ي سنتّي حلّ ها روشبه عنوان يكي از   ،خون بسيا  خون بريحاضر رسم ي  در مقاله
مورد مطالعه قرار ياري شهرستان ايذه، عشاير بخت ميان قتل در منازعات قومي با منشاء

در نه تنها سرزمين بختياري  يها مسو ر ها سنّتبس مانند ديگر  خون. گرفته است
 ها هم با نام ها و بلوچ ها عرب از جمله، ايراني ديگر اقوام ميانبلكه در  ،ديگر ُلري ها ايل

البته  ،ام مختلفاقو ميانرواج رسم خون بس در وجود و . و عناوين ديگر، رايج است
و به خصوص در آئين برگزاري، ميزان  ،به معناي يكساني آن در تمام جرئيات نيست
كه  ،دنشو اي ديده مي ي قابل مالحظهها غرامت يا خون بهاء و نوع خون بهاء تفاوت

يافتگي  تماال بر اساس ميزان توسعهحنشانگر تغيير در اين رسم در مناطق مختلف كشور ا
نبايد  ،كنيم اقوام مختلف صحبت مي مياناز تداوم اين رسم در  كه در حالي. است
به  .تاب عمر اين رسم رو به افول استآف ،وش كرد كه تحت تاثير عوامل مختلففرام

از جهتي   ،آن با ي اساسي مالزمها در كنار پرسش همين سبب مطالعاتي از اين دست
به حاضر كه پژوهش  به اين با توجه. ند كردن اين رسم قضاييي است براي مستتالش

ي تحقيق ها يافته. في استفاده شده استكي پژوهشاز روش  ،استدنبال ادراك معنايي 
رغم وجود تشكيالت حقوقي و قضايي مدرن، بسياري از  د كه علينده مي نشـــان
 دهند منازعات ناشي از قتل را مي عشايري شهرستان ايذه ترجيحي  ي جامعهها خانواده

  .فيصله دهند خون بسسم از طريق ر
خون بست، خون و چوب، خون خون بس، خون بري، خون بها، : ي كليديها واژه

  بختياري، ايذه  خون و كاالت، ومي،قمنازعات فصل، 
                                       

 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور ∗
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  مقدمه 
) 1967( 3و نل سملسر) 1962( 2سترژرژ فو ،)1953( 1بعضي از انديشمندان غربي مانند روستو

به معناي جامعه شناختي، اقتصادي و اجتماعي «و به ويژه توسعه را موانعي براي تحول  ها سنّت
تضاد اساسي با يكديگر  ،معتقد است كه توسعه و سنّت به عنوان مثال، روستو. اند هدانست» آن
ي  همچنين ژرژ فوستر در تحليلي در باره. سنت است "برابر نهاد  "د و در حقيقت توسعه ندار
4ي فناورانهها موانع دگرگوني"

نل سملسر . است در فرهنگ سنّتي به اين موضوع اشاره كرده "
را  ها و از همگسستگي ها پلي قلمداد كرده است كه بايد شكافي  نيز روند نوسازي را به مثابه

در كتاب خود تحت 5اما چيه ناكانه. صنعتي به صنعتي پر كنداپيشي  عبور از جامعهي  در مرحله
ي توسعه و همچنين روندهاي پيش بيني شده در ها نظريه ،)1369( "ژاپنيي  جامعه"عنوان 

ژاپني مانع توسعه ي  ها و معتقد است كه سنّت كردهجامعه ژاپني نفي ي  را الاقّل در باره ها آن
و باقي بمانند،  ها اصالت شايداگر اين امكان وجود مي داشت كه در فرايند توسعه هم. اند هنبود

نيست، چالش سنت و هم د، كه البته امكان بعيدي نيرهم تغييرات مالزم توسعه صورت گ
اين  ،در بحث حاضر نيز به شكلي كه نشان داده خواهد شد. مدرن تا اين اندازه باال نمي گرفت

حضور دارند، هر دو به نحوي كاركرد دارند و در عين حال در  يكديگرهردو نهاد در كنار 
نهاد سنتي در عمق  يت مي شود،حماقدرت سوي و از  رسمي است كه نهاد مدرن حالي

به اين ترتيب پارادوكس . را حفظ كرده است خويش و كماكان نفوذباورهاي مردم جاي گرفته 
كماكان به قوت كشور در بسياري از مناطق عشايري  ،حل منازعات قوميي  وجود دو شيوه
  . خود باقي است

تشكيالت دادگستري را  هچه بايد كرد؟  قطعا پاسخ اين نيست ككه  ،حال پرسش اين است
مي نظير آن حلّ و فَصل خون بس يا مراسي  بر چينند و مشكالت جنائي و امنيتي را به وسيله

در تدوين مقررات و قوانين براندازند، بلكه بايد از اساس عكس رسم خون بس را بر و يا ،كنند
 .توجه جدي داشت ها به اين قبيل زمينه

  
                                       
1
. W. W, Rostow 

2 George. M, Foster 
3 Neil. J, Smelser 
4 Technologic 
5 Chiye Nakaneh 



 

  

 
 

  

  

 ...حل منازعات قومي در ميان عشاير بختياري
 

 

3

  ي تحقيقها بيان مسأله و پرسش
به ندرت  ،افراد بومي و در ميان ،شهري، روستايي و عشايري شهرستان ايذه اجتماعاتدر 

كه  شود ميمشاهده  به همين دليل گاه .ايلي نداشته باشدي  كه تبار و ريشه شود ميكسي يافت 
ي چادر نشين موجب به هم ريختگي ها آثار منازعات عشاير در دورترين روستاها و تيره

كه در آن كوچه يا محلّه ممكن است دو يا چند  شود ميدر شهر اي  همحّل كوچه، خيابان يا
دو  ميان مهم تر اين كه اگري  نكته. ايل مختلف يا مخالف سكونت داشته باشند همسايه از دو
و موضوع به دادگستري  ،دنفتااختالفات يا منازعاتي به علّت وقوع قتل اتفاق بي ،طايفه يا ايل

حّتي اگر  ؛ت دو طايفه خاتمه پيدا نمي كندصادر شود، منازعه و خصوم و رأي نهايي ،ارجاع
 ،در اين صورت. اجراي حكم دادگاه به صورت قصاص، انواع ديه و يا زندان باشد

ي  مگر آن كه حلّ اختالف به وسيله ،كماكان ادامه خواهد يافت ها و كينه ورزي ها خصومت
ي زيادي ها اين رسم و تداوم آن پرسشي  بارهدر . محقق شودخون بس يا خون فَصل محّلي، 
زماني برمي گردد و ي  كه پيدايش رسم خون بس به چه دوره مي توان مطرح كرد از جمله اين

معرف چه نوع جامعه اي است؟  چرا مردم از اين رسم براي حلّ منازعات خود  عمدتاً
كند؟ رسم خون بس داراي  مي كنند؟ آيا خون بس حقوق طرفين منازعه را تامين مي استفاده

  در جامعه است؟ علل تداوم رسم خون بس كدامند؟  يچه پيامدهاي
  

 مروري بر ادبيات موضوع

را بايد ادبيات اين حوزه ، رسم خون بري باشدي  چنانچه عشاير بختياري بستر پژوهش در باره
اير بختياري عشي  در بارهاست كه آثاري ي  بخش اول در بر گيرنده ؛تقسيم كردبخش به دو 

پژوهشگران ي  به وسيله ي كهآثار) الف ؛كه خود به دسته تقسيم مي شوند ،تدوين شده است
در بخش دوم . هستند خارجيپژوهشگران كار صول آثاري كه مح) و ب اند هه شدتهيداخلي 
 :اند هبه موضوع خون بس پرداخت كه قرار مي گيرندآثاري مد نظر  مشخصا

   
عشاير ي  از محّققاني است كه در باره ،)1368(اصغر كريمي  -پژوهشگران داخلي )الف

. است»  سفر به ديار بختياري «مهمترين اثر او در اين زمينه . بختياري تأليفاتي انجام داده است
در  )به كتابت عبدالحسين لسان السلطنه(، اثر سردار اسعد بختياري )1376( "تاريخ بختياري"
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ي مسافران خارجي و ايراني ها يشتر شامل خاطرات و ياداشتصفحه نگارش يافته كه ب 766
تاريخ "ابوالفتح اوژن بختياري در كتاب  . اند هكرد است كه به مناسبتي به قلمرو بختياري سفر

ي ايل ها به معرفي ايل بختياري، تاريخ و آداب و رسوم و ديگر ويژگي) ريخبي تا( "بختياري
اين اثر تماماً مربوط به جنگ و . ت پرداخته استبختياري كه در حال فراموشي بوده اس

و تاريخ ) 1373("خاطرات سردار ظفر". ي محّلي و اختالفات خانوادگي استها ستيزه
فرهنگ " . خاطره نويسي دارندي  نيز بيشتر جنبه) 1365( "بختياري اسكندر خان ضيغم الدوله

 ،اكولوژيگونه به  مونوگرافيـر ايـن اث. از تأليفات عبدالعلي خسروي است )1373( "بختياري
  . پرداخته است و فولكلور ايل بختياري ،تاريخ

بامدي از ايل ي  در برزخ گذار، بررسي طايفه«عزيز كياوند در اثر خود تحت عنوان 
ي ابعاد آن در اين طايفه پرداخته ها ي كوچ عشايري و پيچيدگيها به انگيزه) 1374(» بختياري

كناب و  )1374(كتاب اول – »رهنگ، هنر، تاريخ و تمدن بختياريويژه ف«كتاب آنزان . است
، كه غالمعباس نوروزي بختياري آن را گردآوري كرده است اثري مجلّه گونه )1377(دوم 

و حاوي اخبار علمي ـ   ،است براي طرح آثار قلّمي نويسندگان، شاعران و پژوهشگران
  . ستها فرهنگي بختياري

،  احمد )1381( "گويش بختياري چهار لنگي  واژه نامه"افرادي چون رضا سرلك 
ي ها ضرب المثّل"بهرام داوري ،)1372( "ي بختياريها و مثّل ها ترانه"عبدالهي موگوئي 

و فريبرز ) 1378( "ي بختياريها ضرب المثّل"كيانوش كياني هفت لنگ  ،)1343( "بختياري
ي بختياري ها و مثّل ها ، ترانهها گويشي  هاردرب، )1375( "ي بختياريها مثَّلي  گنجينه"فروتن 

نوشته يحيي پير عباسي  "ي بختياري در آئينه وحيها افسانه "تاب ك. اند هبه تحقيق پرداخت
ي بختياري ها كه افسانه ،استي بختياري ها در نوع خود كار جديدي بر روي افسانه)  1374(

پوشاك و نان پزي بختياري «در مقاالت   ،)1352(بيژن كلكي . دهد مي را با شواهد قرآني نشان
، »ي روستاي پاگچها عروسي بختياري«، »، دهكده پاگچها گويش بختياري«، »در روستاي پاگچ

و  پخت ناني  شيوه ،ها ي مردانه و زنانه بختياريها به بررسي لباساي  ههنرمنداني  به شيوه
پرداخته  ها بختياري در ميان)واجخواستگاري تا ازداز (ابزارهاي آن و مراحل مختلف عروسي 

اميري با بيش از نيم قرن . استنامدارترين مترجم تاريخ و منابع بختياري مهراب اميري  . است
جلد كتاب مبادرت ورزيد كه از اين مجموعه هفت  23ي  كار و كوشش به تأليف و ترجمه

 - 1: عبارتند از ها بمقاله به تاريخ بختياري اختصاص دارد اين كتا ها مجلّد به اضافه ده
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با من  -4تاريخ سياسي اجتماعي بختياري  -3سيري در قلمرو بختياري  -2اليارد ي  سفرنامه
از بيستـون تا زرد كـوه  -6تاريخ ي  بختيـاري در آينه -5به سرزمين بختياري بياييـد 

  .حكومت گران بختياري -7بخـتيـاري 
  
ي ها ي انگليسي كه سالها از ديپلمات د،سراوستن هنري اليار  -پژوهشگران خارجي) ب 

تاليف )1376( "الياردي  سفرنامه"گذرانده است، كتابي با عنوان  ها زيادي را در بين بختياري
ي  كرده است كه از لحاظ وقايع نگاري مفصل ترين كتابي است كه تا كنون به وسيله

  . خارجي نوشته شده است يگزارشگر
اثر مستند و با )  1373( 1گارثويت  .راف .اثر جن "اريتاريخ سياسي و اجتماعي بختي"

 ،تاريخي  علمي و با توجه به فلسفهاي  هبا شيو ها ارزشي است كه تا كنون در رابطه با بختياري
سر هنري «. ي جامعه شناختي و مردم شناسي تأليف گرديده استها و با در نظر گرفتن  جنبه

ي  درباره» گذار از زهاب به خوزستان«عنوان  در سفرنامه اش تحت )1362(» 2راوليسنون
حاصل   . مطالبي آورده است ها تاريخ، آثار باستاني و نيز اخالق و ساير خصوصيات بختياري

3هانري رنه دالماني"سفر 
سفر نامه از «به سرزمين بختياري  كتابي است با عنوان ) 1335( "

تحت عنوان  "ديتراماني  سفرنامه"در  .كه در چهار جلد منتشر شده است» خراسان تا بختياري
ضمن بيان  مسائل طبيعي بختياري، ) 1367(عشاير كوه نشين ايران در پويه تاريخ  ها بختياري

گزيني، تشكيالت سياسي، اجتماعي بختياري، نحوه برخورد خوانين  يبه زراعت، سكن
ئل اقتصادي، يكجانشيني، ، مسائل كوچ، مساها بختياري با ايل بختياري، بهره برداري از سرزمين

امكانات رشد و پذيرش محيط كه آگاهانه و با نشان دادن آمار و ارقام ارائه شده و از بار علمي 
  . خوبي برخوردار است

در سفري كه به سرزمين بختياري داشته، اثري در اين زمينه با عنوان  "مريان سي كوپر"
مباحث مطرح شده در اين . آورده استبه نگارش در   ،)1334(» سفري به سرزمين دالوران«

با كمپاني نفت ايران و  ها سفرنامه عبارتند از اختالف عشاير و دولت مركزي، روابط بختياري
ي مرسوم در بين خوانين ها انگليس، لباس مردان بختياري، اقامت در ييالق و قشالق، بازي

                                       
1
. Gen. R Garthw Ait 

2
. Sir Henry Rawlinson 

3 H.R.D. Allemagne 
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ي نقاب دار، نسبت لرها با ها بختياري، وسيله عبور از رودخانه، مراسم مذهبي، استعمال كاله
، ها در ايليات، سوابق تاريخي بختياري ها ، نقش گله داري در حيات عشاير، نقش زنها بختياري

، منشاء و نژاد ها و عدم اعتقاد آنان به خرافات، خصوصيات بختياري ها مذهب در ميان بختياري
 ميانسالح، مسأله قدرت در  ، روابط خانوادگي در ميان ايليات بختياري و خلعها بختياري

. است ت هيأت دوراند به سرزمين بختياري، حاصل مسافر)1346( "دوراندي  سفرنامه .قبايل
ي كهن، ها عبارتند از مذهب، آثار تمدن اند همباحثي كه در اين سفرنامه مورد بررسي قرار گرفت

، ها ت نژادي بختياريروابط رؤساي طوايف با يكديگر، نوع تربيت فرزندان، جمعيت، مشخّصا
عبور از رودخانه، امراض متداول در بختياري و آب و ي  آثاري از سوابق تاريخي، نقاله وسيله

يي در ها سفر« خود را تحت عنواني  سفرنامه ،)1375( ايزابال بيشوپ . هواي منطقه بختياري
ين بختياري و سرزمي  بخش اعظم اين سفرنامه كه درباره. چاپ كرده است» ايران و كردستان

) 1375(» از بيستون تا زرد كوه بختياري«توسط مهراب اميري ترجمه و با عنوان  استلرستان 
و آشنا  ها اقامت ميان بختياري ها پس از مدت) 1373( 1ليزابت مكبن روزا . منتشر شده است

»  ري بيائيدبا من به سرزمين بختيا«تحت عنوان  ها بختياريي  شدن با مسائل آنان كتابي درباره
حضور خود در سرزمين ي  نحوهي  در اين كتاب وي درباره. تحرير در آوردي  به رشته

و القاب، تاريخ، موقعيت جغرافيايي، ازدواج و زناشويي، اعتقادات مذهبي،  ها بختياري، نام
ايلي و نظام خان ساالري، خوراك و پوشاك،  نظامآموزش و پرورش، مقام و موقعيت زن، 

مطالب مفصل و  ها خانوادگي، موقعيت كودكان و ساير مسائل و موضوعات بختياريروابط 
  . مفيدي ارائه كرده است

  
، )1369( اكبر بهداروند  -خون بس در دست استي  آثاري كه مشخصا درباره) ج

يي از اين داستان از اصطالحات محلّي ها داستاني تحت عنوان خون بس دارد كه در قسمت
تحت عنوان نكاتي اي  ه، مقال)1369(محمد سعيد جانب اللهي . استفاده كرده است بختياري نيز

دارد كه ) از چاكر خان تا رضا خان(پنج قرن تاريخ عشاير بلوچ ي  از نقش پنهان زن در گستره
، اثر داستان )1384(زيبا بخشي  . پردازد مي به بررسي خون بس در ميان عشاير بلوچ آندر 
صفحه به نگارش در  29در » خون بس در كهگيلويه و  بوير احمد«عنوان  را تحتاي  هگون

                                       
1 Elizabet Macben Ross 
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اشاره مردم منطقه كهكيلويه و بوير احمد اي  هاين داستان به زندگي ايلي و عشير. آورده است
  .اين منطقه، رسم خون بس بوده استي  گذشته يها كه يكي از رسمدارد 

،  تحقيق و كنكاش )1374(» نسيماي عشايري شرق لرستا«حسين گودرزي نيز در 
و از جمله به موضوع خون  عشاير بختياري انجام داده است گونه گونگيمختصري پيرامون 
تحقيقات و  ،)1381(علي نوذر پور در جامعه شناسي زن عرب ايراني  . بس پرداخته است

. است در مورد جايگاه و پايگاه زن عشاير عرب خوزستان انجام دادهاي  هي ارزندها بررسي
، رسمي ساده و پذيرفته شده، جهت شود ميناميده » فَصل«رسم خون بس كه در فرهنگ عرب 

و قومي است كه بخش مهمي از موضوعات پژوهشي مؤلف اي  هي طايفها و جنگ ها رفع نزاع
صحرا ي  يي دربارهها ديدگاه«در كتاب  ويليام آيرونز. اين كتاب را به خود اختصاص داده است

يكي از اين مقاالت . عشاير ايران به چاپ رسانده استي  ، چندين مقاله درباره)1362(» نشيني
در اين  .است» ي يموتها نمونه  تركمن: كوچ نشيني به عنوان راهي براي سازگاري سياسي«

براي حلّ جنگ و  ها ي سنّتي كه يموتها مقاله، در مبحث جنگ و خون خواهي به بررسي راه
ناصر غالم رضائي ي  فيلم خون بس نيز كه به وسيله. پردازد مي گزينند مي نزاع ميان خويش بر

  .پردازد مي عشايري استان لرستا ني  به بررسي خون بس در جامعه ،تهيه شده است
  

 مباني نظري 

جامعه شناسان وجود دارد، هر يك از آنها ي  ي زيادي كه در كلّيت انديشهها علي رغم مشابهت
و  ها قائل به تفكيك و طبقه بندي دو وجهي يا چند وجهي نسبت به جامعه بر مبناي معيارهايي
 جوامعنشان داده شده است،  2-2به شكلي كه در جدول  1ابن خلدون. اند همراحل تاريخي شد

او معتقد . كند مي تقسيم) روستايي، دامدار، بيابانگرد يا كوچرو(شهري و بدوي ي  را به دو دسته
تعّلقات خاص ي  وستايي و دامدار در تحوالت اجتماعي به واسطهشهري، ر جوامعاست كه 

قادرند در تحوالت اجتماعي و سياسي به ) كوچرو(بيابانگرد  جوامعتنها . خود سهمي ندارند
  . ي موجود ذي مدخل باشندها وضع معيشت و عصبيتي  واسطه
  

                                       
1 Ibn-e- Khaldun 



 

  

  

  
 

  

 1389، بهار اولشماره  سال اول، مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران،

 

 

8

  2-2جدول شماره 
  جامعه شهري  جامعه بدوي

  رفاه كمتراكتفا به ضروريات زندگي؛ -
  مقدم بر شهرنشيني و منشأ تمدن -
  جمعيت كم با تراكم پايين -
به طور كلّي مشاغل به كشاورزي و  -

  اند هدامپروري محدود شد
  تقسيم كار و تخصص ساده -
  دلير -
  روابط خويشاوندي خالص -
  عصبيت قوي -
  به نيكي نزديك تر و از زشتي دورتر -
  مذهبي -
 ت كمتر تغييرآداب و رسوم و عادا -

  تغيير نمي كنند "كنند و يا اصال مي
  كنترل اجتماعي غيررسمي -
  رهبريت دموكراتيك -
گستردگي بي سوادي يا تعليم و تربيت  -

  اندك
  به طور كلّي، مردم زيركي كمتري دارند -
  

  زندگي مرفه و تجمالتي -
مؤخراز باديه نشيني است و در منشأ وابسته بدان و  -

  ستپايان تمدن ا
  جمعيت زياد با تراكم باال -
اما متفرّع و متعاقب صنايع بدوي  ند؛ا مشاغل متنوع -

  .هستند
  شود مييچيده موجب تخصص شدن امور تقسيم كار پ -
  غير دلير -
  اختالط قومي -
  عصبيت ضعيف -
  كجرو و داراي صفات ناپسند -
  غيرمذهبي -
  رود مي نناپذير بوده و انتظار آتغيير و تحول اجتناب  -
قوانين بازدارنده  "كنترل اجتماعي رسمي با استفاده از  -
  "صالح و حكومت مراجع ذي"ي  وسيله به "
  اهش سلطه دموكراتيك و تمركز قدرتك -
  ،؛ افزوده شدن هنرها و علومتأكيد بر آموزش -
ي علمي و امور مربوط به آن ها فعاليتي  در نتيجه -

  ترندا مردم زيرك

  
بر مبناي 2و هربرت اسپنسر ،كند مي جامعه را به پويا و ايستا تقسيم1 آگوست كُنت

و نيز نظامي و صنعتي تقسيم  ،ساده و پيچيده يها گونهرا به  جوامعپيچيدگي و تمايز پذيري، 
بر مبناي مناسبات توليد حاكم براي هر دوره قائل به مراحلي در  3كارل ماركس. كرده است

بر روي پيوستار دو  ها را بر مبناي موقعيت آن جوامع 4و پاره توويلفرد. شده است جوامعتاريخ 
                                       
1
. Auquste Comte  

2
. Hebbert Spencer 

3
. karl Marx 

4 Vilferedo Pareto 



 

  

 
 

  

  

 ...حل منازعات قومي در ميان عشاير بختياري
 

 

9

و قطب ديگر  "كنش بر مبناي احساسات"قطبي مبتني بر نوع كنش اعضاء كه يك قطب آن 
  . دهد مي است مورد بررسي قرار "آزموني ـي منطقي ها كنش بر مبناي استدالل"

همراه  جوامعايده تأكيد دارد كه در چارچوب متغيرهاي الگويي، بر اين  1تالكُت پارسونز
تمايز يافته ي  شوند و در يك جامعه مي با توسعه يافتن در طول زمان پيچيده تر و تمايز يافته تر

  .و پيچيده بايد انتظار داشت كه روابط رسمي تر و غير شخصي تر شوند
"اجتماع"به دو مفهوم  "اجتماع و جامعه"نيز در كتاب  2فرديناند تونيس

"معهجا"و  3
4 

تونيس گمين شافت وگزل شافت دو قطب يك پيوستار هستند ي  در انديشه. اشاره كرده است
كه كليت واقعيت اجتماعي در بين اين دو قطب وجود دارد و كنه استدالل وي از اين قرار 

گمين شافت )  1381ازكيا،  (تفوق دارد  "من"بر  "ما"است كه در اجتماعات گمين شافت 
از اي  هجا اتحادي در اين. آيد مي يك داشته و در اثر احتياجات زيستي افراد پديدارگاني  جنبه

فرد تحت ي  است و در آن نفع و اراده ) همبسته و  منسجم (ارگانيكي ي  افراد كه داراي اراده
 ،افراد ميانهمدردي  اجتماع،ي  عالئم مشخصه. رار داردق)  جمع (گروه ي  الشعاع نفع و اراده

مالكيت  ،در نتيجه، مال و منال اجتماع به همه تعلّق دارد. استت از رسوم اخالقي و تبعي
د و نشو مي آداب و سنّن محترم شمرده ،دنمناسبات مردم جنبه همسايگي دار ،مشترك است

  . اجتماع از انسجام طبيعي برخوردار است ؛موقعيت اجتماعي هر فرد مشخص است
گزل ( "جامعه"ر زمان رشد و تحول يافته و تبديل به اجتماعات به مرو "تونيس"طبق نظر 

. ي فردي دارندها در جامعه، بر خالف اجتماع، افراد عالئق و خواست. اند هشد) شافت
كاهش يافته و در مقابل، پيوستگي با مؤسسات بر  "افراد به اجتماع تدريجاي  پيوستگي و عالقه

منطقي بوده "ي متقابل افراد در جامعه معموالها كنش. پذيرد مي افزايش ،)قرارداد(اساس مواضع 
جايگزين مذهب و  "مد"افكار عمومي و پيروي از . پذيرد مي و براي مقاصد خاصي انجام

  انسجام اجتماعي در جامعه حكمفرماست، اما انسجامي تصنعي، . شود ميرسوم اخالقي 
ي بين ها تفاوت  .)1369روسك و ديگران، . ( متكي است) قرارداد(زيرا كه بر مواضع 

 .نشان داده شده است 3-2رادر جدول )  جامعه (و گزل شافت )  اجتماع ( گمين شافت
  

                                       
1 Talcott Parsones 
2 Ferdinand Tonnies 
3 Gemeinschaft 
4 Gesellschaft 
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  3-2جدول  شماره 
  )جامعه ( گزل شافت                  )      اجتماع ( گمين شافت                 

  ي ذاتي وجود اراده -
  جمع گرايي -
  ي سنّتي  جامعه -
   كمك، مساعدت و حمايت -
وظايف و روابط شخصي از يكديگر تفكيك  -

  نمي شوند 
   شود ميبر پنهان كاري فردي تأكيد ن -
  نظارت و كنترل غيررسمي غالب است  -
    پايگاه انتسابي  -
  گروه همسايگي , خانواده، گروه دوستان  -
  تغيير و تحرك اجتماعي محدود  -
  اهداف ارزشي و غايي  -
  انسجام مكانيكي  -
ي  هاي نخستين بر پايه وهوجود گر -

  خويشاوندي
  

  )اختياري ( ي تعقلي  وجود اراده  -
  فردگرايي  -
  ي صنعتي و بورژوايي جامعه -
  رقابت  -
انجام وظيفه در اولويت قرار دارد، و روابط به  -

  .صورت فرعي هستند
  .پنهان كاري فردي ارزشمند است -
  . نظارت رسمي غالب است -
  پايگاه اكتسابي -
  دولت , هر ش -
  تغيير و تحرك اجتماعي شديد  -
  اهداف ابزاري  -
  انسجام ارگانيكي  -
ي طبقات و منافع  هاي ثانويه بر پايه وجود گروه -

  اقتصادي

  
ساير متفكرين نيز مؤثر واقع ي  گونه شناسي دو وجهي تونيس به صورت بارزي در انديشه

بيان شده  1عقالنيت كه توسط ماكس وبر كه گفته شده است، كل فرآينداي  هگون شده است، به
ي  ي دوگانهها تيپ ايده آل. مشابه با نظر تونيس در باره انتقال و گذار از اجتماع به جامعه است

وبري از روابط اجتماعي جماعت و انجمن شباهت نزديكي با مشخصاتي دارد كه تونيس در 
  . بر شمرده است ها باره اجتماع و جامعه
شاره به روابط اجتماعي باز و بسته در قالب جماعت و انجمن به نحوي همچنين وبر با ا

و بر اين مبناست كه  شود ميتونيس در مورد گزل شافت و گمين شافت نزديك ي  يشهاند هب
                                       
1 Max Weber 
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وبر و تونيس به شكل زير تأكيد ي  انديشه ي تحليلي براي ها محّققين براي ارائه تيپ ايده آل
  )1381ازكيا،: (دارند

                                         
                                                                           

    )اجتماع ( گمين شافت 
  )جامعه ( گزل شافت   

                                   
اجتماعي  ونه اجماعجامعه شناس فرانسوي، در پاسخ به اين پرسش كه چگ 1اميل دوركيم
مبتني بر همبستگي  جوامع. بشري را به دو دسته تقسيم مي كندجوامع  ،متحقّق مي شود

 ،همبستگي مكانيك . 3داراي همبستگي ارگانيك يا اندامي جوامعو  ،2يا ساختگي مكانيك
 ،هنگامي كه اين شكل از همبستگي بر جامعه مسلط باشد. همبستگي از راه همانندي است

 ،ي واحدها وابستگي به ارز شي  افراد به واسطه .ان تفاوتي با يكديگر ندارندافراد جامعه چند
جامعه از آن . احساسات واحدي داشته و به هم همانندند ،و داشتن  مفهوم مشتركي از تقدس

صورت متمايز با همبستگي  . اند هرو منسجم است كه افراد آن هنوز تمايز اجتماعي پيدا نكرد
كه اجماع اجتماعي ـ وحدت اي  هكه عبارت است از جامع ،است گانيكهمبستگي ار ،مكانيك

تمايز اجتماعي افراد با هم و يا از راه اين تمايز بيان ي  اجتماع ـ در آن نتيجهي  انسجام يافته
  .اند بلكه با هم متفاوت ،همانند يكديگر نيستند جوامعافراد اين نوع . شود مي

"وجدان جمعي"ث، از مفهوم ديگري تحت عنوان دوركيم در پاسخ به پرسش آغازين بح
4 

وجدان جمعي عبارت از دستگاهي معين از باورها و احساسات مشترك در . گيرد مي كمك
وجدان جمعي از . حد وسط اعضاء يك جامعه كه داراي حيات خاص خويش استميان 

ولي  ،روند مي د وآين مي زيرا افراد ،مستقل است ،شرايط خاصي كه افراد در آن قرار دارند
در شهرهاي بزرگ و كوچك و  ،وجدان جمعي در شمال و جنوب. ماند مي وجدان جمعي باقي

، بلكه بر عكس، شود ميهمچنين با هر نسل عوض ن. ي متفاوت همواره يكي استها در حرفه
ي چند كه جز در افراد در جاي ديگر هر. ي متمادي به يكديگر استها نسلي  پيوند دهنده

                                       
1 Emile Durkheim 
2 Mechanical Solidarity 
3 Organical Solidarity 
4 Conscience Collective 

 جماعت

 انجمن

 باز بسته
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 ،مختلفگونه شناسي جوامع بسته به  ،گسترش وجدان جمعيي  نحوه . نمي يابدتحقّق 
 نوع مسلط همبستگي را تشكيل) ساختگي(كه همبستگي مكانيكي  جوامعيدر . متفاوت است

آن بخش  ،سنّتي جوامع در . ي فردي استها بزرگ ترين بخش وجداني  دهد، در برگيرنده مي
ي فردي ها تقريباً معادل تمامي هستي ،مشترك است ي فردي كه تابع احساساتها از هستي

هر كس آزاد  ،دنشو مي افراد ظاهر ميانكه تمايزهاي اجتماعي  جوامعيدر مقابل در . است
در  .بخواهد يا عمل كند ،به دلخواه خويش فكر كند ،زيادي از اوضاع و احوالسهم است در 

مين و هستي فرد تابع فرامهم ترين بخش  ،مكانيكي جوامع برخوردار از همبستگي
بر حد وسط بر  ،و فرامين ياد شده ها كه ممنوعيت ابدين معن ،ي اجتماعي استها ممنوعيت

 و فرد از اين فرامين و ،گروه است و نه فرد ها شوند؛ منشاء آن مي اكثريت اعضاء گروه تحميل
سنّتي داراي  جوامعدر  .كند مي به عنوان اطاعت از يك نيروي برتر پيروي ها ممنوعيت

 ي فردي را در برها نه فقط بزرگ ترين بخش هستي ،همبستگي مكانيكي، وجدان جمعي
يي ها بلكه احساسات مشترك از نيروي عظيمي برخوردارند كه از طريق شدت كيفر ،گيرد مي

  .پي برد ها توان به اهميت آن مي ،شود ميداده  ها ممنوعيتي  كه بر افراد خاطي و زير پا گذارنده
يعني بر ضد تخطي از فرامين  ،هر قدر وجدان جمعي قوي تر باشد خشم عمومي بر ضد جرم

بلكه موارد خاص نيز  ،باالخره وجدان جمعي تنها به صورت عام نيست. اجتماعي، حادتر است
هر يك از كردارهاي هستي اجتماعي به ويژه هر يك از مراسم مذهبي با دقّت كامل . دارد

جدان جمعي، جزئيات تفصيلي هر كردار و هر اعتقادي را تعيين كرده و. تعريف شده است
عمل آن بخش از ي  دايره ،بر آن حاكم است كه همبستگي ارگانيكاي  هدر جامع ولي ،است

 ي جمعي بر ضد تخطي ازها يابد، واكنش مي هستي كه تابع وجدان جمعي است، كاهش
اجتماعي  تعابير فردي فراميني  نهو خصوصاً دام شود ميي اجتماعي تضعيف ها ممنوعيت

داند كه  مي مكانيكي را حقوق تنبيهيي  دوركيم معرف جامعه. كند مي بيشتري پيداي  توسعه
دهد و حقوق ترميمي يا تعاوني كه ذات آن به كيفر رساندن افراد به  مي خطاها يا جرم را كيفر

صورت ارتكاب خطا يا ايجاد امور در  ءبلكه احيا ،دليل تخطي شان از قواعد اجتماعي نيست
هر قدر وجدان جمعي گسترده تر، نيرومند تر و خصوصيت يافته تر . همكاري بين افراد است

شوند يعني كردارهايي كه يك فرمان اجتماعي يا  مي باشد، تعداد كردارهايي كه جرم شمرده
بيشتر  ،كنند مي گذارند يا آن كه مستقيماً با وجدان جمعي مقابله مي يك ممنوعيت را زير پا

  .است
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معناي آن را  بلكه نقش و ، دوركيم هدف از كيفر را جلوگيري از تكرار جرم نمي داند
زيرا همين وجدان جمعي است كه با كردار يكي از اعضاي  ،داند مي وجدان جمعي ءارضا

طلبد و مجازات گناهكار غرامتي است  مي جامعه جريحه دار شده است وجدان جمعي غرامت
سخن بر سر  ،در حقوق ترميمي كه ،اين در حالي است. شود مياحساسات همگان داده كه به 

و آن  ،از برگرداندن انتظام امور بر مدار عدالتاست بلكه هدف عبارت  ،تنبيه كردن نيست
بايد ادايش كند  ،كسي كه قرض خود را ادا نكرده باشد ؛بايست باشند مي چنان كه انصافاً 

ي  مكانيكي و جامعهي  كه دوركيم، در تميز ميان جامعهاي  هه مشخصاز وجو. )1366 ،آرون(
  ،ميزان شدت مجازات فرد خاطي، توسط وجدان اجتماعي جامعه است ،ارگانيكي قايل شده

 ،بدين معني كه اگر شدت مجازات بيشتر بوده و حالت انتقام جويي و تنبيه داشته باشد
در  ،يي كه جامعه براي مجرمين تعيين نمودهها زاتمجا ،و در صورتي كه ،سنّتي استي  جامعه

جامعه داراي  ،اشدو تطبيق مجرم با هنجارهاي اجتماعي ب جهت اصالح و تربيت فرد كجرو
عشايري شهرستان ي  جامعه. و يا به عبارت ديگر، صنعتي و پيشرفته است ساختار ارگانيك

ي  ه سنّتي كه هنوز در جامعهجمل از. را دارد ي همبستگي مكانيكها بيشتر نشانگرايذه، 
ي ها ي مربوط به مجازاتها تآداب و سّن ،دهد مي عشايري شهرستان ايذه به حيات خود ادامه

حفظ تعادل جامعه است كه از قوانين دولتي نيز ضمانت اجرايي  اجتماعي براي كنترل اعضاء و
و يا اين كه عضوي از  ،اگر قتلي رخ بدهد يا هتك ناموسي شود ،در اين جامعه .بيشتري دارند

به ريش سفيدان و  ،به جاي مراجعه به نهادهاي قانوني ،بدن شخصي در نزاعي ناقص شود
چه پايان دهنده نزاع  كنند و در صورت مراجعه به مراجع قانوني، آن مي بزرگان طايفه مراجعه

ازات در اين نوع مج. است "خون بس"يا اي  هو خصومت است، اجراي مقررات و رسوم طايف
 ،اختالفاتي استي  و عمال وجه المصالحه به زن نقشي اساسي و حتي حياتي داده شده است

   .استنداشته  ها كه خود نقشي در آن

  شناسيروش 
عمقي و ي  ي مصاحبهها و در آن از تكنيك ،ي كيفي استها اين پژوهش اساسا از نوع پژوهش

 ،ريش سفيدان ،بر مصاحبه با مّطلعانعمقي مشتمل است ي  مصاحبه. اسنادي استفاده شده است
اسنادي عبارت است از استفاده از ي  و منظور از شيوه ،و عشاير شهرستان ايذه ها كرده تحصيل

معموال  ،دو شيوه از اين .ديگر اسناد و مدارك مطبوعات و ها، اطالعات نظري مندرج در كتاب
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ي حاصل از ها يافته. ته مي شودو كارهاي ميداني و مردم شناسي بهره گرف ها در اتنوگرافي
ي آماري يا ابزارهاي كمي سازي ها از طريق روش "كوربين"و  "اشتروس"روش كيفي به گفته 

اين گونه پژوهشها، مي تواند مطاله در باره زندگي افراد، تجارب زنده، . دنبه دست نمي آي
ي فرهنگي و ها پديدهو هيجانهاو احساسها وعملكردهاي سازماني، تحركات اجتماعي،  ها رفتار

 "لينكن"و  "دنزين". تفسيري داردي  هجنب ها تعامالت ميان ملل را شامل شود و عمده تحليل
با تاكيد بر پيچيدگي و تنوع روش كيفي، بيشتر بر رويكرد تفسيري و طبيعت گرايانه آن تاكيد 

  ).2و1: 1385حريري ( اند هكرد

  تعريف خون بس
قاتل مجبور ي  خانواده ،قتلي واقع شود ،در مي گيرددو طايفه  ميانهرگاه در اثر نزاعي كه 

تا  ،مقتول درآوردي  يكي از دختران خود يا طايفه را به عقد و ازدواج فردي از خانواده شود مي
1خون بس"به اين رسم  .از خون ريزي بيشتر جلوگيري شود

 ،در فرهنگ بختـياري. گويند مي "
قاتل ملزم خواهد ي  طايفه ،خوني ريخته شود ،مخاصمات هنگــامــي كه در پي منازعات و

 .گويند مي »خون كاالت«پول و يا معادل آن زمين و دام پرداخت كند كه به آن  ،بود براي ديه
 ،و ايجاد همبستگي بيشتر ،دو قوماي رفع كدورت و ترك مخاصمه ميان بر ،امادر اكثر موارد 

افشار سيستاني  ( مقتول در مي آيدي  پسري از طايفهقاتل به عقد و ازدواج ي  دختري از طايفه
                                       

1 س خون ب)unbasx (س بر آن چه كه موجب بند آمدن : را فرهنگ دهخدا اينگونه تعريف كرده استخون ب
شود، فديه قتل، خون بها، ديه خون بس كردن، از خون ريزي باز داشتن، قصاص قتلي را با اداء ديه  خون از زخمي

  . بدل كردن، ديه قتل شدن، از قصاص عفو كردن
اي داشته باشند و خون را  لي واقع شده باشد و به وسيله كالنتران دو طايفه جلسهخون بس هنگامي است كه قت«   

البته خون بها روي سرانه از . ببرند يعني خون بها را تعيين كنند و دختري هم از خانواده قاتل به مقتول بدهند
  ) 170، ص 1372خسروي، . (»شود كه حكم تعاون را دارد  طايفه قاتل جمع آوري مي

اما معني عام آن بستن خون و . كثر ايالت، خون بس به معني دادن دختر طايفه قاتل به خانواده مقتول استدر ا
و در ميان ساير ايالت نيز به معني خون » َفصل « در ميان اعراب خوزستان . جلوگيري از ادامه خون ريزي است

براي سهولت و جلوگيري از سردرگمي اما در اين پژوهش و . َفصل، خون بست و خين بست هم آمده است
اي عرب خوزستان به دليل رواج  استفاده شده است تنها در بررسي جامعه عشيره» خون بس« خواننده، از اصطالح 

  . از اين اصطالح استفاده شده است  "َفصل"اصطالح 
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و اصطالحات  ها و از اين قبيل واژه 1خون بس، خون بر، خون و چوب، خون فَصل . )1372
اي  هبه مجموعقا و عشاير آسيايي همجوار ايران ي آفريها در  ميان عشاير ايران و برخي كشور

 ،كه از تعامل سه گروه اجتماعي ذينفع ،شود مي اطالقداري سنجيده و  معنا ،از رفتارهاي منظم
 ي عشايري انجامها ايل تباران و يا دودماناي  هبا هدف پايان دادن به اختالفات قومي و قبيل

  : از ندا عبارت ها اين گروه. دنگير مي
  دودمان  مقتول يا ايل و  ،طايفه ،كسان) الف
  كسان، دودمان، طايفه يا ايل قاتل ) ب
  )ميانجي( سادات و بزرگان بي طرف ،نريش سفيدا) ج

سه گروه فوق صورت مي  ءاعضا مياناست كه اي  هخون بس كنش اجتماعي به هم پيوست
يعني ( ميانجي گري ،در اين فراگرد اجتماعي. به سازش و توافق دست يابند تا نهايتاً ،گيرد

توجه و به مفهوم ( و خود مداري گروهي) اختالف سويكوشش براي نزديك كردن دو 
و با  ،و عرف اجتماعي ها سنّت ،با رعايت آداب ،)اهميت دادن به افراد خودي يا اعضاء گروه

ي معين و گاهي در حالتي از ها شعائر و سنّت ،ي اجتماعي در قالب تشريفاتها تكيه بر ميثاق
ي آيين برگزار .گيرد مي شور و انجذاب و تحريك عاطفي و همراه با هراس اجتماعي انجام

ي جمعي توام با ابراز احساساتي مانند گريه كردن زنان و مردان ها متضمن رفتار ،خون بس
مي انجامد و به خصوص موجب عقده  ها كه به تغييرات دروني و ذهني آن ،متخاصم است

ي ها چنان واكنش اين تغييرات با آن. شان مي شود ي درونيها گشائي و فروكش كردن كينه
يي از جادوگري ها بود كه برخي اعتقاد اشتند كه در مراسم خون بس جنبهرواني شديدي همراه 

  .وجود دارد

  رسم خون بسي  سابقه
 ،قشقايي ،بختياري ،تركمن ،بلوچ ،كرد ،وجود خون بس يا خون فَصل در ميان عشاير لر

عرب و عشاير آذري و حتي، به نوشته جالل آل احمد، عشاير عرب عراقي، اردني،  ،خراساني
آن طور . ري و مراكشي هم قابل رد يابي است و داراي عناصر مشابه و مشتركي بوده استسو

                                       
هاي آن به خاطر  مه عيبَفصل، يعني حكم بزرگان و ريش سفيدان قوم، كه حكمي تغيير نكردني بود، ولي با ه 1

 ).1372افشار سيستاني (اهداف خير خواهانه اش، براي مردم قابل قبول بوده است 
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از هم كه از شعر مولوي مستفاد مي شود به طور قطع مردم بخارا در شرق و قونيه در غرب 
  :اند هاين رسم آگاه بود

  "كشم پيش تو گردن را بزن مي مي نهم پيش توشمشير و كفن        "
ي  اريخچهت. سابقه بوده است بسيار باو رمه گردان و كوچرو اي  هعه قبيلخون بس در جام

و بسياري از نقاط ايران امري كه تا به امروز در ميان عشاير ساكن در شهرستان ايذه  ،خون بس
در عين حال در  . گردد مي ي دور برها دوام آورده است، به گذشتهو حتي منطقه خاورميانه 

چه تحت عنوان سابقه يا  ي خون بس  سند معتبري در دست نيست و آنرابطه با مبداء تاريخ
از آن . اساطيري دارد -شفاهي و مذهبي  - مبنايي روايي اساساً ،تاريخ خون بس مطرح است

خون بس به عصر جاهليت ي  ريشه"بسياري از ريش سفيدان محّلّي بر اين باورند كه  ،جمله
اين ي  ريشه. بنيان نهاده شده است) پيامبر مكرم اسالمجد (گردد و توسط عبدالمطلب  مي بر

صد شتر تعيين شده  او كه خونبهاي ماجرا هم به ذبح پسر عبدالمطلب يعني عبداهللا برمي گردد،
توفيق در حفر زمزم و پيدا شدن  "شرح ماجرا به اين صورت روايت مي شود كه  " .بود

رْهمي به هنگام منازعهمجسمه دو آهوي طاليي و چند شمشير كه حارث بن مي  ضاض ج
موجب اعتبار عبدالمطلّب  ،جرهميان با خزاعيان و رفتن وي از مكّه در كنار زمزم دفن كرده بود

عبدالمطلّب كه در هنگام حفر زمزم نذر كرده بود كه اگر خداوند به او . در ميان قريش گرديد
  : ي زير شدها ي به ناممدتي بعد صاحب فرزندان ،يكي را قرباني كند ،ده پسر دهد
كه مادرشان (عبدالكعبه  ،زبير ،)ابوطالب(عبد مناف  ،)ص(پدر حضرت محمد( عبداهللا 

، )حجل(مغَيره  ،مقوم ،حمزه ،، عباس)فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مْخزوم بود
  ). لْقَُثم و نَوف ،حارِث ،)ابالهب(عبدالعزّي  ،عوام

ه شدن نذر عبدالمطلّب و وقتي تعداد پسران وي به سيزده تن رسيد، او در با پذيرفت
وفا به نذر خويش افتاد و مطابق سنّت بت پرستان كه براي قرعه كشي به تيرهاي ي  انديشه

كردند با تيرهاي هبل، به نام يكايك فرزندانش قرعه زد و قرعه به نام  مي هبل مراجعهي  قرعه
در اين حال عبدالمطلّب عبداهللا را به . محبوب ترين پسرش در آمدعبداهللا كوچك ترين و 

قريش چون اين خبر را شنيدند به . سوي اساف و نائله دو بت ديگر قريش آورد تا قرباني كند
أمالت زياد، سرانجام قرار شد تا عبدالمطلّب از زني و ت ها بحثي  تكاپو افتادند و در نتيجه

زن . د جويدمد كرد، مي را در اختيار داشت و در خيبر زندگييي ها جن اند هجادوگر كه گفت
پيشنهاد كرد كه عبدالمطلّب ميان عبداهللا و ده شتر قرعه زند  ،ساحره چون از ماجرا اطالع يافت



 

  

 
 

  

  

 ...حل منازعات قومي در ميان عشاير بختياري
 

 

17

تا آن كه سرانجام قرعه  ،ده عدد بيفزايد ،هر بار بر تعداد شتران ،و اگر قرعه به نام عبداهللا افتاد
و ميان  ،عبدالمطلّب پيشنهاد ساحره را پذيرفت. ده و عبداهللا نجات يابدبه نام شتران در آم

 قرعه همچنان به نام عبداهللا در ،اما تا تعداد شتران به صد نرسيد ،عبداهللا و ده شتر قرعه زد
عبدالمطلّب  ،حتّي وقتي ميان صد شتر و عبداهللا قرعه زده شد و نام شتران در آمد. آمد مي

ه را سه بار تكرار كرد تا آن كه هر سه بار قرعه به نام شتران افتاد و راضي نشد و اين قرع
پيامبراسالم در  ،با ظهور اسالم ها بعد) 1378زرگري نژاد، . (عبدالمطلّب راضي و خشنود گرديد

د، مطابق فرمان خدا و دستور پيامبر در مواقعي كه قتل  امر خون بس تجديد نظر به عمل آور
براي مجازات بايد يا به  ،گرديد مي ب و جرح موجب نقص عضوبه صورت عمدي يا ضر

يا در صورت توافق طرفين مّتخاصم از  ،همان نسبت از قاتل و ضارب قصاص به عمل آيد
 شرعي و قانوني متناسب با زمان و مكان حادثه به عنوان ديه گرفتهاي  هقاتل و يا ضارب جريم

قصاص و  "ي  به اين ترتيب وجود ماده ،شد مي مقتول يا به مضروب دادهي  شد و به ورثه مي
مانع از كشتار بي رحمانه و يا نقص عضو افراد ضعيف و فقير توسط افراد زور مدار و  "تعزير

   .گرديد مي ثروتمند
 ،مي نامند "آئين فصل"كه آنرا  ،تاريخ پيدايش خون بسي  عشاير عرب خوزستان درباره

قبل از  جاهليت، فردي به نام حارث بن عوف « :مي شود گونه نقل اعتقاد ديگري دارند كه اين
. او مردي مقتدر و در عين حال مغرور بود. العرب بود ةدر يمن رئيس طوايف الحرب جزير

آيا كسي وجود دارد كه از دخترش خواستگاري كنم و «:  اظهار نمود روزي به اطرافيان خود
. گفتند او حارث بن الم الطايي است» ست؟او كي«: گفت. بلي: به او گفتند»  .جواب رد بدهد

اي حارث «: پس سواره نزد وي رفت و مغرورانه حارث بن الم الطايي را صدا زد و گفت
يعني تو » انت اهون من ذالك«و حارث الم الطايي جواب داد » دهي؟ مي دخترت را به من

بازگشت و پس از  حارث بن عوف به منزل خويش. كمتر از آن هستي كه دخترم را به تو بدهم
آن كه لباس فرماندهي و رياست را از تن در آورد، به صورتي ساده نزد حارث بن الم رفت و 

محترمانه تقاضاي ازدواج با دختر وي  ،نمايد كه از خود نخوت و غروري ابراز بي آن ،اين بار
ختر حارث بن الم الطايي با درخواست حارث ابن عوف موافقت كرد و حاضر شد د .را كرد

حارث بن عوف پرسيد، چرا در اولين بار با درخواستم موافقت نكردي؟ و . ش را به او بدهد
بار اول تو با غرور آمدي و من قسم خوردم كه هرگز دخترم را به انسان «: او جواب داد
را مطرح كردي، آن را  افتاده و متواضع آمدي و درخواست خود چون اين بار. مغروري ندهم
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اگر : ما عروس ازدواج خويش را مقيد به شروطي كرد و به حارث بن عوف گفتا. پذيرفتم
 ةكه از قبايل جزير) بني عبس و بني ذبيان(بخواهي با من ازدواج كني، بايستي ميان دو عشيره 

العرب اند و در حال نبرد و جنگند، صلح و آشتي برقرار كني، در غير اين صورت با تو ازدواج 
اسب دواني ي  اختالف بين قبيله بني عبس و قبيله بني ذبيان بر سر مسابقهاساس . نخواهم كرد
روي داد و زد خورد ساليان دراز  بين آنان ادامه يافت و از هر » الداحس«و » القبراء«معروف به 

نفر به خاك و خون كشيده شدند براي ايجاد صلح ميان آنان، اقدامي صورت  ها طرف ده
شرط بر قراري صلح  ،حارث بن عوف .آن دو قبيله ادامه يافتنگرفت و جنگ همچنان بين 

فوق را پذيرفت و با لشكري فراوان نخست نزد عشيره بني عبس رفت و ي  بين دو عشيره
بني ذبيان مهر و محبت و صلح بر قرار  شما و مياناي بني عبس من نزد شما آمده ام تا «: گفت
پيشنهادم را نپذيريد با بني ذبيان علّيه شما هم  از جنگ و خون ريزي دست برداريد و اگر. كنم

پس راهي كه داريد اين  ،دست خواهم شد و شما در برابر قدرت و توان ما ناچيز خواهيد بود
بعد از اين گفت و گو  بني عبس موافقت خويش را در . است كه با پيشنهاد صلح موافقت كنيد

زد بني ذبيان رفت و همان مطلب را با توقف خونريزي اعالم كردند سپس با لشكريان خود ن
خود با صلح ي  آنان بازگو كرد و آنان را نيز تشويق به قبول صلح نمود و اين قبيله هم به نوبه

بعد از جلب موافقت هر دو عشيره، نوبت اجراي صلح رسيد شيوه . و آشتي موافقت كرد
را  ها كشته. »بشماريدي هر دو طرف را ها كشته«: حارث گفت. اجراي صلح بدين گونه بود

گفت صد . شمردند، از يك طرف  جنگ يكصد كشته و از طرف ديگر يكصدو يك كشته بود
بحث در مورد يك نفر . كشته در برابر صد كشته، بنابراين گفتگويي در اين زمينه وجود ندارد

: گفتباال خره حارث . پس تبادل نظر زيادي در اين رابطه انجام گرفت. كشته اضافي پيش آمد
پس يكصد نفر شتر تحويل داده . خون بهاي يك نفر كشته اضافي را يكصد نفر شتر قرار دهيد«

 ).1367ُطرفي، (  .اين گونه صلح و آشتي را فَصل نامند. »شد

 عشايري  جوامعي بروز اختالف در ها زمينه

 "عمدتا ،دنده مي ي جامعه عشايري رخها و قبيله ها ، طايفهها تيره مياني خونيني كه ها جنگ
چه بسا يك شوخي بي اهميت . دنريشه در عوامل اقتصادي و فرهنگي و روانشناختي دار

ايالت بختياري از ديرباز . آتش يك نبرد خونين را بر افروزدعشايري ي  ممكن است در جامعه
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شاهد منازعات متعدد درون ايلي و برون ايلي بوده كه گاه به نابودي گروهي از آنان منجر 
  .پردازيم مي شوند مي و عواملي كه موجب بروز اختالف ها در اينجا به زمينه. يده استگرد

  
     : عوامل فرهنگيـ 1

حق از طريق اعمال قدرت و  ءي مربوط به استيفاها عوامل فرهنگي مانند بالنده بودن ارزش
اغلب . دنشو مي عشايرميان موجب بروز اختالف در  ،ارزشمندي عنصر قدرت بر تدبيري  غلبه

قدرت عالوه بر . داده است مي ي داخلي و خارجي ايالت و به خاطر كسب قدرت رخها جنگ
آورد  مي ي وسيع تر و بالنتيجه باج و خراج بيشتر فراهمها سرزمين ،ايجاد منزلت براي خوانين

توانست با وضع اقتصادي بهتر افراد زيادتري را تحت سلطه خويش قرار دهد و در  مي و خان
اگر مسأله بر سر . شودو صاحب ثروت بيشتر  رفتهبيشتر قلمرو خود ي  ه در پي توسعهنتيج

كرد و پس از زد و خوردهاي  مي ايلي در مقابل ايل ديگر قد علَم معموالً ،كسب قدرت بود
فقط به تصرف موضع  ،سياسي داشتي  ولي اگر جنبه ،شد مي ايل مغلوب غارت ،مسلحانه

   .كردند مي مورد نظر اكتفاي  طايفه ي كشاورزيها جنگي و زمين
وجوه تشابه و تمايز اقوام حتّي نَسب اي  هكند در فرهنگ قبيل مي نقل) 1374(گودرزي 

پشت از پدران شكل گرفته  ها عشيره در طول ده ؛نزاع قرار گيردي  تواند زمينه مي خانوادگي
كه پدر اي  هبه گون ،استهر فرد عشايري ي  است و نَسب شناسي از علوم ضروري و اوليه

را سلسه وار به  ها كوشد تا آن مي كند و مي فرزندش را از اوان كودكي با نام اجدادش آشنا
افتخار به اجداد و نوعي كينه از دشمنان و رقباي آنان و گاه قاتالن  ،فرزند بسپاردي  حافظه

   .شود ميي ريش سفيدان به نسل جديد منتقل ها احتمالي در قالب داستان
ي  ناشي از تعصبات قومي، عالقه جنگجويي و بعضاًي  روحيه) 1382(بختياري ي  به گفته

اهميت دادن ريش سفيدان محّلي و بزرگان  ،شديد به تفنگ و تيراندازي، مهارت در تيراندازي
ارزش  با. شكار پرندگان و حيوانات قوم به افراد بر اساس قدرت تفنگ چيني و قطار بستن، 

اي  هزبون دانستن تسليم شدن و ننگ پذيرش خواست ،در نبردهاي قومي و ستيزه بودن شركت
  .هستندو عوامل ايجاد اختالف در بين عشاير  ها زمينه ،خويشي  غير از خواسته

هتك ناموس در ميان عشاير بختياري شهرستان ايذه گناهي نابخشودني است و وقوع چنين 
اعضاي جامعه نسبت به عمل زنا . شود ميي شديد ها امري،  موجب درگيري و ستيزه
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مگر آنكه از طريق خون جبران  شود ميدهند و اين ننگ پاك نشدني تلقي  مي حساسيت نشان
به شدت بيزارند و اگر  "بي ناموس"و  "خوش نشين"و  "دزد"عشاير از اصطالحات . شود

  . شود مي ها و درگيري ها آن را به كاربرد زمينه ساز جنگاي  هكسي در باره اوالد و يا خانواد
 ،و از شايعه پردازان غيرمحلّي سخت متنفرند ،خود بسيار متعصبي  عشاير نسبت به طايفه

و يا عنواني غير واقعي  ،اگر فردي به طايفه شان توهين كرد. رود مي تا آنجا كه بيم قتل نيز
ي ها شاخه مياننّتي تعصبات س. گويند اگر به محلّ بيايد او را خواهيم كشت مي ،نسبت داد

 ،تاسيس شوداي  هاز ايل اداراي  هاگر در  شاخ مثالً ،شود ميمختلف ايلي به وفور مشاهده 
كينه و كدورت  ،ي ديگر ايلي هم چنين انتظاري  دارند و اگر در اين امر موفق نشوندها شاخه

طايفه يا دو َتش يا دو  مياندشمني ديرينه . را به دل گرفته تا در زمان معين از خود بروز دهند
گاهي دو . حمله آغاز شوداي  هدو ايل هميشه اين خطر را دارد كه در هر لحظه از سوي طايف

 1گويد دولت مي "آن كه زورش بيشتر است موضوعي را بهانه كرده مثال ،همجواري  همسايه
  .كند مي مقدمات حمله را آغازو به مزرعه اش آمده اي  هطايف

  :جغرافيايي عوامل اقتصادي وـ 2
بيكاري ناشي از افزايش جمعيت نسبت   ،شود ميگاهي بيكاري زمينه ساز اختالف و درگيري 

. نيست آنهازمين قادر به ايجاد اشتغال براي همه و تغذيه به نحوي كه  به قلمرو و اراضي است
ليل چون نداشتن زمين كشاورزي و يا فروش اراضي و منزل به داز عشاير به داليلي اي  هدع

ديگر اي  همجبور به كوچ اجباري شده و در منطق... ي سدسازي و صنعتي وها ايجاد پروژه
   .كه همين امر براي بوميان نوعي نفرت و كينه را موجب شده است اند هسكني گزيد

سرزميني هر طايفه نيز از عوامل مهم در ايجاد ي  معتقد است كه حوزه) 1374(گودرزي    
توان يكي از  مي چنان كه  ،شود ميئي و رقابت با سايرين در مناطق ديگر وحدت و بالطبع جدا

ي مالرو نيز در ها راه. اركان تعريف قبيله را اشتراك سرزمين در كنار نَسب خانوادگي دانست
در حين عبور امواج انساني و  ،انجامد مي كيلومتر به درازا ها هنگام كوچ بهاره و پاييز كه گاه ده

 ،ي آبها ي مسير راه و چشمهها گاه كوتاه مدت از منزلي  حيوانات، استفاده كوچ احشام و
يا حتي چند خانوار اي  هكافي است قبيل. استاي  هي قبيلها محل برخورد و ايجاد نزاع و جنگ

اين عدم هماهنگي مكاني  ،حّتي براي روزهاي كوتاه ،گاه قومي ديگر مستقر شوندل در منز
                                       

  عشاير بختياري به دام مي گويند - گوسفندان 1
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 يف پشت سر كه به كوچ مداوم و منّظم در منازل خاص خود ادامهطواي  همه شود ميباعث 
كند و طبيعي  مي دهند سر درگم شوند و اين عدم رعايت محلّ خود به خود به همه سرايت مي

  . باشد جهت برخوردهاي خصمانهاي  هاست زمين
 همچنين .است ها اختالف بر سر تقسيم آب و تعيين حدود علفچراني طايفه ،گاهي علّت

 به شكلي است كه اراضي كشاورزي آنها مخلوط است و بسيار اتفاق ها حدود بندي زمين
كه همجوار همديگر زمين كشاورزي دارند مرتّب با  ها و يا اوالد ها افتد كه دو دسته از طايفه مي

با  ،هفت لنگي  شهي از شاخهي  به عنوان مثال هم مرزي طايفه. يكديگر درگيري داشته باشند
 ،ي گذشتهها در دهه ،سگوند و قالوند ،چهارلنگ و ايالت لرستاني همانند ايل پاپيطوايف 

   .آنان شده بود مياندر اي  هي شديد قبيلها موجب نزاع
توان به مسائل مربوط به مراتع و  مي ،شود ميعشاير  مياناز موارد ديگري كه موجب نزاع 

ي ها كند كه مراتع به خصوص چراگاه مي نقل) 1374(گودرزي . ي زراعتي اشاره كردها زمين
زمستاني از مهم ترين عوامل ادامه زندگي عشايري هستند و با ازدياد جمعيت و دام روز به 

تا جايي كه اكنون تمامي   ،شود ميروز بر اهميت و ضرورت نظارت و حراست از آنها افزوده 
و عبور دام يا  اند همربع گرديد مراتع زمستاني تقريباً داراي حصار حّتي در طول دهها كيلومتر

به خصوص  .حيوان و ديگران از اين ديوارها نوعي بر انگيختن آتش اختالف و بروز نزاع است
به اين صورت كه اگر در صورت بي احتياطي انسان و يا   ،در صورت تكرار مداوم تخّلف

ولي در  ،آيد مينبرخوردهاي خصمانه به وجود  ،ي زراعتي شودها دامي وارد مرتع و يا زمين
ي ها زمين  ،شود ميصورت عمدي بودن و يا تكرار اين عمل موجب اختالف و بروز نزاع 

اما به هر نحو نان خانواده را  ،عشاير كوچ رو گر چه كم رونق هستندي  زراعتي در جامعه
قرار  يكديگرتواند دو طايفه را رو در روي  مي دخل و تصرف تحت هر عنوان  كنند، مي تأمين
  .دهد

  :عوامل روانشناختيـ 3
مسالمت جويي و دور انديشي ي  بر روحيه ،تند خويي و پرخاشي  روحيه بعضاًدر ميان عشاير 

دو طايفه  ،اي كه حتّي ممكن است برخورد دو چوپان بر سر يك رأس دام به گونه ،غالب است
ند به وجود نتوا يم عامل ديگر ها اين عوامل و ده. را به سنگر بندي و تفنگ چيني بكشاند

  . خواهند بود ها جنگي خانمانسوز شوند كه فرد يا افرادي نيز قرباني آني  آورنده
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  موارد اجراي مقررات خون بس در ميان عشاير شهرستان ايذه
ي زير را در بر مي گرفته ها موارد اجراي مقررات خون بس در ميان عشاير شهرستان ايذه حيطه

  :است
در زمـاني  ي  قتل نفس عملي است كه حداقل تا اين برهـه   :عمد خون بهاي قتل نفسـ 1

يي كه با صفت ها از جمله قتل ،آن برخي از انواعو معموالً  وجود داشته استبسياري از جوامع 
.. .وجرم گناه، گناه كبيره،  يو مكان يزمانشرايط و نسبت به  ،مذموم ،اند هعمد توصيف مي شد

عـين  در . به اشد مجازات محكوم مي شـده اسـت    ،نيز قتلو مرتكب به   شده استمي تلقي 
از طرف جامعه و جريـان   ،در پاره اي موارد ،آنعمد  حتي از نوع  ،حال برخي انواع قتل نفس

 جاهليـت عهـد   ي كه بهمانند كشتن دختران در عهد ،حاكم قدرت ناديده گرفته مي شده است
ي هـا  گيـري  با سخت ،جنسيي  د سوء استفادهيي ماننها مقايسه با قتل، رفتاردر  . مشهور است

نوع بيشتري برخـوردار  كمتري مواجهه مي شده است و ميزان مجازات تعيين شده براي آن از ت
در ي جنسـي  هـا  سـوء رفتـار   نيـز شرايط حاضر  در. ضعي كه كماكان وجود داردو ؛بوده است

برخورد تندي بـا آن   ،هم نباشد مشروعاگر ر كشور ديگر حال آن كه دو داست  كشوري جرم 
احتمـاالً در   ،تنها اختالف و كشورها جرم ي  در حالي كه قتل نفس در همه صورت تمي گيرد،

   .)1367 ،عبدي( استميزان مجازات مجرم 
پردازد كـه بـر اثـر     مي ييها به قتل ،بحث خود در مورد قتل نفسي  در ادامه) 1367(عبدي 

حـدود ده درصـد    :نويسـد  مـي  او. انـد  هوجـود آمـد  به اي  هي قومي و قبيلها اختالف و درگيري
اسـت كـه بـا كـوچكترين     اي  هناشي از اختالفات قومي و قبيل ،پيوندد مي ئي كه به وقوعها قتل

آتش اين اختالفات بر افروخته شده و در مـواردي منجـر بـه قتـل بيشـتر از يـك نفـر         ،جرقه
گيري دو كودك و يا دو جـوان  ي ناشي از اين اختالفات ممكن است از درها درگيري. شود مي

عمدتاً در روستاها و مناطق عشايري  ها اين نوع قتل. شروع شود و در نهايت منجر به قتل گردد
، لـذا  شـود  مـي اسلحه گرم و ديگر وسايل قتاله يافت   ها افتد از آنجا كه در اين محيط مي اتفاق

در بعضي از . خمي همراه استتوأم با اعمال خشونت فراوان و با تعدادي كشته و ز ها درگيري
  . روستاها اختالفات سالهاي زيادي ادامه داشته و دارد

در ميان عشاير بختياري شهرستان ايذه مقررات خون بس در گذشته و تا حدودي در حـال  
در رسم خون بري . حاضر بر اساس دادن زن به عنوان ديه در كنار ديگر انواع تاوان بوده است
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در . شـود  مـي مقتـول داده  ي  بـه خـانواده  ) خون بس(ه عنوان خون بست يك زن ب) خون بس(
ي  كه يكـي بـه خـانواده    ،شود ميراي ديه چهار زن داده باعراب خوزستان  ميانصورتي كه در 

ولي در ميان عشاير بختياري بـه ازاي هـر    ،گيرد مي قبيله تعلّقي  مقتول و سه تاي ديگر به بقيه
  . گردد مي ارد ديگري از قبيل پول و زمين نيز پرداختعالوه موه ب ،مقتول يك زن

اخذ شـده بـر اسـاس     ءميانگين خون بها -1: ي مختلفي داردها تعيين ميزان خون بها مالك
در صورتي كه  شود ميچون براي هر قتل يك زن در نظر گرفته  -2 .است چند قتل مشابه قبلي

ـ  ميان ي ازدواج را هـا  هزينـه ي  دل نشـود كليـه  خانواده قاتل و مقتول زني براي همسري رد و ب
ي قاتـل ها قتل و خانوادهي  نحوه و انگيزه -3. كنند مي محاسبه كرده و به عنوان مبلغ ديه اعالم

شرعي مورد ي  همواره ديه -4و مــقتـول و شــأن اجتماعـي آنان در تعـيين ديه موثـر است  
 -5. شود معموالً كمتر از آن ديه تعيين مي ،آن در حد امكانات نيستي  اما چون تهيه ،نظر است

 ملك مورد نزاع به خـانواده مقتـول   ،قتل اختالفات ملكي بوده استي  در خون بس اگر انگيزه
ي  به خانواده) تفنگ يا شمشير ( كه قاتل در قتل از آن استفاده كرده است اي  هرسد و اسلح مي

از قاتـل بخشـوده شـده بـه والـي، خـان يـا        در گذشته مبلغي به نام كاالت  -6. رسد مي مقتول
بـزرگ خـانواده     دادند و يك قبضه تفنگ و يك رأس اسب هم خانواده قاتل بـه  مي كدخدايان

  . قاتل استي  خانواده و طايفهي  برگزاري مراسم تماماً به عهدهي  هزينه -7 .داد مي مقتول

بـه عنـوان خـون بهـا      در اين نوع خون بري، دادن زن: خون بهاي قتل نفس غير عمدـ 2
رايـج اسـت،  هرچنـد دادن زن     به صورت پول نقد يا زمين زراعي ،و بيشتر ديهمرسوم نيست 

  .براي قتل غير عمد امر بي سابقه اي نيست

ربـودن  ): الـف : خون بهاي هتك ناموس به دو صورت است: خون بهاي هتك ناموسـ 3
كـه پسـري بـه     آيـد  مـي پـيش   گـاهي : اش واج با وي بر خـالف تمايـل خـانواده   دختر و ازد

دختـر روبـرو   ي  رود و با وجود موافقت دختر با پاسخ منفـي خـانواده   مي خواستگاري دختري
و اكثراً هـم   آيد ميبه وجود ناي  ه، در اين صورت، اگر تسليم پاسخ منفي شود كه مسألشود مي

گيرد كه  مي كه پسر تصميم به ربودن دختر مورد عالقه اش آيد ميگاهي پيش  ولي چنين است
اين مسأله در ميان عشاير خون بري  دارد و بايد خون بها پرداخت گردد و چه بسا كه جنگ و 

ين موارد از طريـق ريـش سـفيدان و گـاهي از     ا. خون ريزي شديدي نيز در پي خواهد داشت
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خون بهاي تجاوز به زن   )ب. نادر استاصل واقعه گردد كه البته  مي طريق قانون حلّ و فصل
اين مورد كمي شايع تر از موارد قبلـي اسـت و   : وهر دار و يا به اصطالح فقهي زناي محصنهش

باعـث طـالق زن    خون ريزي نينجامـد    اغلب اگر به و  شود مي در اين مورد نيز خون بها داده
زن داده ي  شوهر زن و خـانواده   دو دختر به عنوان فَصل بهخوزستان در ميان اعراب . مي شود

و  شـود  مـي تنها خـون بهـا داده    ؛شود ميعشاير بختياري زني رد و بدل ن ميانلي در و شود مي
  . خون بهاي اين موارد بيشتر به صورت پول است نه دختر

ي  كه بـه خـانواده   شود مينقدي تعيين اي  هدر برابر عمل لواط، جريم :خون بهاي لواطـ 4
متغير است و در اين مـورد تمـامي   ي ا ه، اين مبلغ در هر دورشود ميمورد تجاوز ديه پرداخت 

خانواده شخص لواط كننده است و ربطي به كل طايفه ندارد و مبلغ دريافتي ي  جريمه به عهده
  . گيرد مي شخص تجاوز ديده تعلّقي  تنها به خانواده

  :خون بهاي نقص عضو شامل چندين مورد است: خون بهاي نقص عضوـ 5
 000/50اي شكستن  هر دندان در گذشته حـدود  خون به: خون بهاي شكستن دندان) الف

  . هزار تومان بالغ شده است 000/600تومان و در حال حاضر  خون بها هر دندان به بيش از 
در اين مورد معادل خرج درماني است كه فرد دماغ شكسته : خون بهاي شكستن دماغ) ب

  . ين كنندهزينه كرده است و هر مقداري كه شوراي ريش سفيدان يا طرفين تعي
نقص هر كدام از اين عضوها : خون بهاي ناقص كردن يك دست، يك پا، يا يك چشم) ج

نصف خون بهاي قتل يك انسان يا كمي كمتر يا بيشتر است و اگر دو دست يا دو پا و يـا دو  
  . دشوچشم ناقص شود و يا از كار بيفتد خونبهاي كامل انسان بايد پرداخت 

ريدن گوش در ميان عشاير بختيـاري شهرسـتان ايـذه بسـيار     ب: خون بهاي بريدن گوش) د
 .شـود  مـي سنگين است و در برابر آن ديه نقدي كه مبلغ آن در هر زمان متفاوت است دريافت 

هر هنگام كه فرد آسيب ديده بميـرد و چـه    ،داخلي بدن به مرگ فرد بينجامد ءاگر نقص اعضا
ن بهـاي كامـل يـك قتـل را از طـرف      بسا كه مدت چند سال طول بكشد، در اين صورت خو

  . گيرند مي

اگر فردي به اموال منقول يـا   :خون بهاي ضرر به اموال منقول يا غير منقول يا سرقت -6
يا سرقتي انجام دهـد يـا ضـرري مـادي بـه وي       ،غير منقول شخص ديگري آسيب وارد سازد



 

  

 
 

  

  

 ...حل منازعات قومي در ميان عشاير بختياري
 

 

25

ي آسيب ديده با حضـور  ميزان مال يا داراي ،موّظف است مال ضرر ديده را حاضر كند ،برساند
در اين صورت فرد آسيب رسان موظـف   ،شود ميسه نفر خبره و مورد اطمينان طرفين ارزيابي 

، در غيـر ايـن   شـود  مـي است كه از سوي اين سه شخص تعيين اي  هبه پرداخت خسارت وارد
  . صورت از طريق دادگاه و محاكم قضايي حل خواهد شد

چهار پايان مانند گاو اسب، گوسفند و بـز قيمـت    خون بهاي  :خون بهاي چهار پايانـ 7
معادل پولي آن را طبق نـرخ   ،در برابر چهار پايان تلف شده .معين دارد و تابع قيمت روز است

گيرند، اگر حيوان بميرد يا قابل استفاده نباشد قيمت  مي روز به عنوان خون بها از شخص مقصر
 .شود مي پرداختكامل حيوان سالم 

  

  :ي خانواده مقتول در خالل اتفاقات بعد از قتلها واكنش
مـي كننـد كـه     پس از وقوع قتل اعضاي طايفه مقتول در مقابل طايفه قاتل واكنشهايي را آغـاز 

  : ندمعموال از اين قرار هست
خـود را بـا   ي  مقتول بايـد رابطـه  ي  افراد طايفه . قاتلي  طايفه ءقطع ارتباط با كل اعضاـ 1
به  ،مقتول با افراد طايفه قاتل ثابت شودي  افراد طايفه ميانند و اگر ديدار قاتل قطع كني  طايفه

  . گيرد مي عنوان خبر چيني آن فرد يا هر وابسته ديگر مورد بي حرمتي قرار
به چوپانان و رمه گردانان و راندن همسايگان خود كه وابسته به ) اوليتماتوم(اعالم خطر ـ 2

  . طايفه قاتل هستند
  وش و دم حيوانات متعلّق به طايفه قاتلبريدن گـ 3
 قاتلي  كشتن حيوانات متعلّق به طايفهـ 4

 ي طايفه قاتلها بريدن قسمتهايي از سياه چادرـ 5

 ي طايفه قاتل ها يورش و حمالت شبانه همراه تير اندازي به سياه چادرـ 6

 ها و خرمن ها به آتش كشيدن سياه چادرـ 7

 ) گيرد مي ت به صورت كمين كردن و سرقت انجامغار(اقدام به غارت طايفه ـ 8

بديهي است كه در اين روزگار به نـدرت مـورد   . انتقام يعني كشتن قاتل يا وابستگان اوـ 9
دهـد كـه نتـايج آن     مـي  گيرد ولي به جاي آن منازعات دسته جمعي فراواني رخ مي آخر انجام

  .بيشتر ضرب و جرح است
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   ي تحقيقها يافته

  خون بس در ميان عشاير شهرستان ايذه   آداب و مراسم
بختياري شهرستان ايذه، ريش سفيدان و كد خداها همـواره پيشـگام    هايدر ميان طوايف و ايل

به رأي و نظـر آنـان    در نهايتو مردم نيز  اند هبودو كدورتها  ها اصالح و فرو نشاندن خصومت
  ،كشـد  مـي  و كار مصالحه بـه درازا  شود يممسأله پيچيده تر » قتل«ي  بارهاما در   نهند، مي گردن
 ،اما اگر كار به طول انجامد . كه تمام آبرومندان طوايف بايد براي قاتل شفاعت كنند اين مضافاً

گـرد هـم مـي    قاتل ي  قبيله  ؛شود ميمصالحه و صرف نظر از قصاص نمودار ي  به تدريج اراده
تنها پـس   ،از قاتلين به ميان نمي آورند، ولي مطلقاً حرفي از درخواست عفو و صرف نظر آيند

از برگزاري مراسم ترحيم و گذشت چند ماه از ماجراي قتـل اسـت كـه كـم كـم صـحبت از       
كه آمده ايم تا بزرگ خانواده مقتول هر  شود مي آن هم ابتدا چنين آغاز ،آيد ميمصالحه به ميان 

ن قبيله و اطرافيـان او كـه دركـار    گونه صالح بداند تكليفي براي قاتل معين نمايد تا بيش از اي
رئـيس خـانواده يـا      ،از طرف بازماندگان مقتـول . در فشار و سختي نمانند اند هقاتل دخيل نبود

  - او هم ابتدا به كمتر از قتل گناهكار فرمان نمي دهد ،گويد مي ريش سفيد طايفه يا تيره سخن
  - خواستار مجازات قاتل قرار نگيـرد شايد براي اين كه از اول مورد سرزنش جوانان تند رو و 

شد ميانجي گران و ز وقوع حادثه چنان مجالس آمد و  ذكر اين مطلب ضروري است كه پس ا
گيرد كه قدرت هر گونـه اقـدام جــدي خصـمانه را از طـرفين       مي خير انديشان محّلي فزوني

و اضافه بر او اگر  گويند كمتر از قتل هم حقّ او نيست مي در جواب همه. كند مي درگير سلب
و از ايـن گونـه سـخنان كـه      ،جاي خالي مقتول را پر نخواهد كرد ،چند نفر هم قصاص شوند

سپس از بـزرگ   ،كند مي پيرمردان كار آزموده مجالس است و اهداف خاصي را دنبال ي  تجربه
نـه  خواهند از روي بزرگي و كرامتش كسي را كه مستحق هـر گو  مي خانواده و نزديكان مقتول

امـا يتـيم    ،ما راضي به قصـاص  هسـتيم  ي  و مثالً اين كه همه  ،عذاب است تخفيف جرم دهد
واضـح اسـت كـه رد     ،قبلي از شأن شما به دور استي  كردن چند نفر ديگر عالوه بر خانواده

ي قاتل و ها طايفه(  از سخنرانان طرفين) ريش سفيدان محّلي(وبدل شدن سخنان كارآزمودگان 
و محافل متــعـدد و مـداوم  ها ين مجالس از روي دقت و متانت و در طـي مـدتدر ا) مقتول

انتظار كوتاه مدت از مجالس اوليه در عـرف محـل وجـود    . تا به نتيجه برسند ،گيرد مي صورت
براي حصول به نتيجه الزم است خانواده و نزديكان قاتل از مسير كوچ و محل خود اگر . ندارد
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 هـا  براي مدتي دور شوند تا چشم بازمانـدگان مقتـول بـه آن    ،مقتول قرار دارد در نزديك قبيله
پذيرنـد و خانـه و    مي قبايل ساكن در ديگر مناطق خانواده و قبيله قاتل را به رسم محلّ . نيفتد

دهنـد تـا از ايـن مصـيبت پـيش آمـده رهـايي يابنـد، در          مي مراتع خود را در اختيار آنان قرار
دانند و هر گونه  مي منيت آنان تمام افراد قبيله ميزبان خود را موّظف و سهيمنگهداري و حفظ ا

افراد توصـيه  ي  در اين زمينه ريش سفيدان قوم به همه ،آسيب به ميهمانان غير قابل قبول است
تـا سرنوشـت قضـيه را مصـلحان       ،شـود  ميكنند، خاصه حفظ جان قاتل را كه پناهنده  مي اكيد

  .فيصله دهنداي  همحّلي به گون
جلساتي جهـت   ،كه بازماندگان مقتول رضايت به گرفتن ديه و آزادي قاتل دادند پس از آن

كـاالت، خـون   «قتل را در قالـب  ي  عشاير بختياري ديه  ،شود ميتعيين مقدار خون بها تشكيل 
 محّلي كه جداي از ديه اصلي است و عبارت است از ملك و» كاالت« ،گيرند مي از قاتلين» بها

خانواده قاتل در جوار بازماندگان مقتول دارند، احشام و گوسفنداني كه در روزهاي اوليه حادثه 
و هرآنچه بخواهند و مجلس توافق كند و همچنـين اجناسـي    اند هقاتل به غارت رفتي  از طايفه

ت از خون بها كه عبـار . در فرايند مصالحه ببرندمردم  پذيرايياست كه خانواده قاتل بايد براي 
كه خـانواده مقتـول تقاضـا     نظاير آنمركب است از پول، ملك، زن، تفنگ و  استاصلي » ديه«

  .كند
ــ   مخارج مراسـم مصـالحه   ـآوري خون بهاي در خواستي و فرستادن كاالت   پس از جمع

 شود ميچادرهايي در نزديك خانواده مقتول توسط خيرانديشان سرگرم حلّ و فصل قضيه بر پا 
روزي نيز براي آوردن طايفه و شخص قاتل معين  ،گردد مي جا حمل صرفي به آنو كاالهاي م

قاتل و نزديكان  او طي مراسم  و مراحل خاصي به حضور بازمانـدگان مقتـول بـراي    . شود مي
شوند تا به  مي مقـتول آمادهي  طبق رسم محل تعدادي از جوانان طايفه د،  شون مي صلح آورده

در اين كار جز پيرمردان تقريباً تمام افراد طايفه و اقارب مقتول  ،له كنندقاتل و همراهان او حم
قاتل كه براي صلح و گـرفتن   ي  كنند، از آن طرف نيز چندين برابر تعدادافراد طايفه مي شركت

نجات جان آنـان و جلـوگيري از    برايروند افراد محافظ  مي رضايت به حضور خانواده مقتول
دست قاتل را حتماً بايسـتي بـه    ،كنند مي مراه قاتل و نزديكانش حركتبه هاي  ههر گونه صدم

دست كسي بسته و همراه بياورند، از اين رو براي درخواست شفاعت بيشـتر و تـرحم حملـه    
بندند كه  مي كنندگان به قاتل، دستش را با ريسماني به دست يك نفر شرافتمند و صاحب نفوذ

ولـي   ،گيرنـد  مي قاتل از خويشان او نيز مورد حمله قرار ، ديگر افراد همراه بخوردكمتر كتك 
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شـوند تـا    مـي  تعداد محافظين آنان زياد اند و معموالً افراد چابك و قوي براي حفاظت انتخاب
وقتي خيرخواهان محّلي و طوايف همراه آنان قاتل دست   ،صدمات وارده را به حداقل برسانند

كنند و هر چند نفر  مي دفاع خود را آمادهبراي آوردند بسته و فاميلش را به نزديك خانه مقتول 
كسـي كـه او را   زنند، تعـداد زيـادي نيـز قاتـل و      مي در اطراف يك نفر از خويشان قاتل حلقه

بـراي  خـود را  كـه   ،گيرند در جناح مقابل هم در كنار طايفه مقتـول  مي در بر مي كند يهمراه
كنترل آنها هستند، اما  در صددكنند و  مي ـيدا حضور پطـوايف بي طـرف  ،اند هحمله آماده كرد

خورنـد،   مـي  و تقريباً همه كتك شود ميآغاز اي  هبه هر نحو در يك فضاي باز  و گسترده حمل
،  همراهـان قاتـل و   كتـك مـي خورنـد    مشايعت كنندگان و بيشتر از آنان قاتـل و نزديكـانش  

گاه افرادي اقدام . جواب متقابل را ندارند توانند از خود دفاع كنند اما اجازه مي فقطاو محافظان 
باالخره در ميان ايـن زد و   . شود ميكنند كه بالفاصله جلوي آنان گرفته  مي هوايي به تيراندازي

پيمايند و سرانجام همه زخمي و خسته  مي خورد گروه راه خود را به سختي به سوي چادرهاي
براي استقرار اوليه قاتل و همراهان و محافظين  رسند، سياه چادرهايي مي به محل استقرار اوليه

كه اغلب مفروش نيستند و حتي گاه خـار نيـز در كـف آن     شود ميو كدخدايان در نظر گرفته 
، در اين محلّ اگر بندهاي سياه چادر را نزنند كه از پا بيفتند و ميهمانان در زيـرش  اند هپهن كرد

، مدتي را همراهان در كنار قاتل و قبيلـه اش  آيد ميي محافظين به حساب ها بمانند از موفقيت
مانند تا خانواده مقتول اذن دهند به سياه چادرهاي ديگر كه خودشـان در   مي زير آن سياه چادر

از  هـا  كشد، پـذيرايي از همـه ميهمـان    مي آنجا هستند بروند، اين انتظار گاه چند روز هم طول
كوشـند   مـي  و كدخدايان با تمام توان در اين مدتگيرد  مي كاالتي كه قبالً آورده شده صورت

اقـوام و   ،شـوند كـه صـاحب خـون تلقـي شـوند       مـي  به كسـاني گفتـه  (رضايت والدين خون 
شرفيابي حضوري قاتل كسب كننـد، و سـرانجام قاتـل و     برايرا ) خويشاوندان نزديك مقتول

طوالني وقـت صـرف    فاميل همراهش با واسطه قبايل و طوايف و سر شناسان محّلي كه مدتي
 رسـند و ابتـدا فاتحـه    مـي  به حضـور اوليـاي مقتـول    اند هنموداي  هاصالح يك نزاع بزرگ قبيل

را به زمين دوخته و ياراي نگاه همديگر را ندارند و بـاز   ها همه چشماي  هخوانند، چند لحظ مي
ديگر و ي همـ هـا  هم پيران كار آزموده مصلح، سكوت را شكسته و آنها را به بوسيدن صـورت 

رضايت نامه  و در پايان كارخوانند؛ در اين مجلس  مي ي گذشته فراها فراموش نمودن تمام كينه
بدين سان نزاعي عمومي با صبر و بردباري و . شود ميدر قبال دريافت خونبها به قاتل داده اي 

  .شود ميتالش و مساعدت همگاني بر طرف 
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به ايـن صـورت كـه     ،1شده استا روايت ياين آداب و رسوم به شكل ديگري نيز مشاهده 
بـا تشـريفاتي كـه عبـارت از آويخـتن       ،حرمت مقام ايلي كشته شـدگان  ربرابقاتل يا قاتلين را 

ايـن حالـت   . كردنـد  مـي  در محل حاضـر  به دست آنها بود،قرآني  دادن شمشيري به گردن و 
با اين شمشير  ،ستنده گوياي اين بود كه اگر مايل به قصاص و انتقام خانوادگان صاحب خون 

كسان كشته شدگان به محـض  . به قرآن مجيد ببخشند ،بكشند و اگر قصد بخشش و عفو دارند
گذاشتند، سـپس   مي كناري ،و ابتدا قرآن را بوسيده ،رفتند مي برخورد با اين صحنه مؤدبانه پيش

                                       
  خون بس در بين عشاير بختياري شهرستان ايذه 1

نزديك چادرها تعيين  محلّ مناسبي) ريش سفيدان و سادات و بزرگان بي طرف(ها  در هنگام مصالحه، ميانجي
در همين فاصله تعدادي از جوانان . نمايند امنيت كافي براي ورود قاتل و طايفه او فراهم كنند كنند و سعي مي مي

شود تا آنها را آرام و خلع سالح  ها سعي مي زنند ولي از سوي ميانجي خانواده مقتول تفنگ به دست به كوه مي
روند و مردان و زنان طايفه قاتل در صفوف نيمه منظم پشت سر  اتل ميگروه ميانجي به سمت كسان ق. كنند

كنند در صف مقدم قاتل در حالي كه يك نفر سيد و  با لباس عزا به سوي ميعادگاه حركت مي "ها و اكثرا ميانجي
در . آيد كت در مياند، به حر اند بازوهاي او را به بازوهاي خود بسته يك نفر از بزرگان عشاير او را در ميان گرفته

پوشيده است و بر روي آن قرآني گردن آويز كرده و يك كارد با ) كفن(ي سفيدي  جلوي صف، قاتل پارچه
گاهي جوانان خانواده مقتول براي ايجاد رعب، تيراندازي هوايي . شود شمشير حمايل دارد به ميعادگاه نزديك مي

.  منظّم در يك جا ايستاده و منتظر ورود قاتل و طايفه او هستند بزرگان و كسان طايفه مقتول نيز در صفّي. كنند مي
رود و نزديكترين  پيش مي) هم از ترس و هم از شرم(رسند قاتل با رنگ و رويي باخته و لرزان  دو گروه به هم مي

ست فردي كه گذارد و آن را به د بوسد و بر پيشاني مي رود و قرآن را مي ي مقتول روبه روي او مي فرد از خانواده
گاهي كفن به . كند مي آورد و كارد را از او جدا كند و از گردن قاتل در مي كفن را پاره مي. دهد همراه او است مي

هاي قاتل را باز كرده و صورت يا دست بزرگ  دست. شود و اين بيشتر ترس آور است ي شمشير پاره مي وسيله
دو . آورد كشد و اين اوج هيجان را به وجود مي تل را در آغوش ميبوسد و گاهي قا طايفه و سيد همراه قاتل را مي

اي  اندازه اين صحنه به. شود كنند و اشك ندامت از آنها جاري مي صف روبروي هم با صداي بلند گريه را آغاز مي
به دست به كند زنان خانواده قاتل چاقو يا مقراض  ها و ناظرين را متأثر و گريان مي مهيج است كه حّتي ميانجي
دهند و گيسوي دراز خود  روند چاقو يا قيچي به مادر يا همسر يا خواهر مقتول مي مي سمت زنان خانواده مقتول 

هاي مكرر، مردان فاتحه  پس از گريه زاري. شود گذارند كه آن را ببرد اما اين كار انجام نمي را در اختيار او مي
دهند و  بوسند و با هم دست مي ها، طرفين همديگر را مي دت ميانجيخوانند و بعد از فاتحه خواني با مساع مي

ها به تنظيم  و مردان به كمك ميانجي) باشد چادر زنان و مردان مجزا مي(روند سپس تمام افراد به زير چادرها مي
 .پردازند اسناد و تعيين ميزان خون بها مي
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ها رفع كـدورت  پس از تعيين خونب ،كردند و او را نوازش نموده مي شمشير را از گردن قاتل باز
  . گرديد مي ي قاتل و مقتول بر قرارها آمد و صلح و آشتي ميان خانواده مي به عمل

به كمك ريش سفيدان و بزرگان محّلي  ،پس از انجام مراسم خاصي كه توضيح آن ذكر شد
اجراي اين مراسـم بـه   ي  شيوه. رسد مي و به امضاء حاضرين در مجلس شود مياسنادي تنظيم 
  : ست كهاين صورت ا

قاتل بدهد كه طـي آن اعـالم شـود كـه بعـداً      ي  مقتول بايد سندي به خانوادهي  خانوادهـ 1
و  هـا  اين سـند بـه امضـاء خـون رس    . قاتل نداردي  مقتول حقي بر خانواده يا طايفهي  خانواده

 كننـد و نـزد فـرد معتمـد     مـي  رسد و افراد ميانجي به عنوان گواه آن را امضاء مي بزرگان طايفه
  . شود ميگذاشته 

كه در آن پرداخت ديه را در يك يا چند قسط تعيـين   شود ميسندي از كسان قاتل اخذ ـ 2
  . اند هكرد

اگر در جريان تعيين ديه دختر يا دختراني از خانواده قاتل براي همسري مردان خانواده ـ 3
ر خـانواده مقتـول   كه در اختيـا  شود مي نوشتهسندي مبني بر اين موضوع  اند همقتول تعيين شد

  . گيرد مي قرار
يكـي از  . شود ميمجري نقش او در مراسم يكي از نزديكان او اگر قاتل در زندان باشد ـ 4

في المجلس اين سـند   ،مقتول از قاتل استي  اعالم رضايت خانواده شود مياسنادي كه تنظيم 
حضور در محضر قاضـي  ولي اولياء دم چند روز بعد براي اعالم رضايت ثبتي و  ،شود ميتهيه 
  . دهد مي اين فرآيند را به خوبي نشان ،آيد مييي كه در پي ها نمونه. شوند مي آماده

  
 يكي از معتمدين محّلي به نقل از مادر بزرگش تعريـف   :عالي محموديي  طايفه  -1مثال 

در فصل بهار به هنگام كـوچ   ،هجري شمسي به خاطر دعواي دو زن 1260كرد كه در سال  مي
شاير از قشالق به ييالق در روستاي بر آفتاب سوسن ايذه، بين دو تيره علي رضاوند  و عالي ع

باشـند در گيـري و سـتيزه رخ داد و در     مـي  نقد علي كه هر دو تيره از طايفه عـالي محمـودي  
اين مسأله نيز با دخالـت  . عالي نقد علي به قتل رسيدي  جريان اين در گيري يكي از افراد تيره

فيدان و بزرگان محّلي رفع شد و براي حلّ اختالف في ما بين، پس از پرداخت ديه، دو ريش س
دختر به بستگان مقتول دادند و يكي از آن دختران، مادر بزرگ معتمد محّلي فعلـي اسـت كـه    

  .كرد مي ي كوچ عشايري نقلها مطلب را با حكايات و جريان
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مسـافت پـنج   (در حومـه ايـذه    1310 در سـال  : عالي محمودي و سعيدي  طايفه -2مثال  
و طايفـه سـعيد   ) تيـره فرضـعلي ونـد   (عالي محمـودي  ي  بين طايفه  ،)كيلومتري تا شهر ايذه

درگيري به علّت عدم رعايت نوبت در استفاده از آب چاه براي . درگيري به وجود آمد) سهيد(
ي هـا  درگيـري  از آنجايي كه درگيـري مـذكور قتلـي رخ داده بـود و    . حيوانات صورت گرفت

قاتل اقدام ي  فيزيكي پس از قتل بين بستگان تا حدود يك سال نيز وجود داشته و حتي خانواده
اما پس از يك سال با تالش ريش سفيدان و دادن ديه و خونبها و دختري   ،ندبه مهاجرت نمود

  .مقتول، مسأله حلّ و فصل گرديدي  قاتل به يكي از جوانان خانوادهي  از خانواده
  

تخـت كاشـان روسـتاي    ي  در حدود شصت سال قبل در منطقه : )طايفه كوركور  -3مثال 
نزاع  كوركور، ي  قبادي طايفهي  از تيره  بين دو برادر) بخش سوسن شهرستان ايذه(گردن طاق 

و درگيري صورت گرفت و اين نزاع و درگيري به دليل حمايت از فرزندان خود بـوده كـه در   
اين ستيزه و نزاع . برد مي ي از برادران با ضربات تبر برادر خود را از بينجريان اين درگيري يك

كدخدايان و ريش سفيدان محّلي با دادن دختر قاتل به فرزند مقتول، حـلّ و فصـل   ي  به وسيله
  . شد

  
ي اوالد عزيـز و  هـا  در حدود پنجاه سال قبل بين دو اوالد بـه نـام  :  طايفه اورك   -4مثال 

سـاكن پرچسـتان اورك و شـالو     ،اوركي  لجـم اورك  طايفـه  ي  دي از تيـره اوالد عيدي صـي 
كشاورزي شـده بودنـد درگيـري رخ داد و در    ي  بر سر احشامي كه وارد مزرعه ،شهرستان ايذه

اين ستيزه و درگيري با پا در مياني بزرگـان  . اين درگيري يكي از افراد اوالد عزيز به قتل رسيد
از زمـين كشـاورزي از   اي  هه خاتمه يافت كه بابت خون بها قطعـ و ريش سفيدان منطقه و طايف

ي قاتل به بازماندگان مقتول واگذاري گرديـد و مبلغـي پـول و تعـدادي گوسـفند و      ها خانواده
مقتول دادند و پس از آن صلح و ي  به خانواده» سرباره«مقداري اجناس و مواد غذايي به عنوان 

   .آرامش بين دو اوالد بر قرار گرديد
  

در روستاي قـراب دينـاران از    1366در سال :  سرقلي و عالي محموديي  طايفه  -5مثال 
 ،ي سرقلي و عالي محمودي اسـت ها توابع استان چهارمحال و بختياري كه ييالق عشاير طايفه

ي كشاورزي درگيري به وجود آمد و چندين نفر مجروح شـدند  ها به دليل اختالف بر سرزمين
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 ،بـراي رفـع اخـتالف   . خالت بزرگان و ريش سفيدان طوايف مختلف حل شدو اين مسأله با د
  .نزاع خاتمه پيدا كرد ،دختري مبادله نگرديد و از طريق پرداخت ديه

  
در روسـتاي شـيمن واقـع دربخـش سوسـن       1367در سـال  :  گوروييي  طايفه  -6مثال 

و سيري بيري ) و شريفياوالدهاي حاجتي و الماسي (عيسي وند ي  شهرستان ايذه، بين دو تيره
بـه خـاطر مـرگ زنـي از      ها در گيري. در گيري و نزاع به وجود آمد) اوالدهاي زكي و بكول(

ي هـا  بـا توجـه بـه زمينـه     ،سـيري بيـري بـود   ي  عيسـي ونـد كـه شـوهر او از طايفـه     ي  طايفه
خوردن سـم  علّت   به يي كه ميان زن و شوهر از قبل وجود داشته و مرگ زن همها ناسازگاري

نفـر   1عيسي وند و ي  نفر از تيره 3اين دو تيره سيتزه و نزاع رخ داده و در اين نزاع  ميانبوده، 
 . سيري بيري به قتل رسيدي  از تيره

پاسگاه سوسن غربي و ارجاع پرونده به دادگستري شهرستان ايذه، نزاع و ي  پس از مداخله
سفيدان محّلي پا در مياني كرده و قرار شد كـه دو  ستيزه فروكش كرده و آنگاه بزرگان و ريش 

جشـن عروسـي   . عيسي وند بدهندي  ب خون از تيرهسيري بيري به افراد صاحي  دختر از تيره
صورت گرفـت و   1384و جشن عروسي ديگري در آذرماه  1379يكي از آن دختران در سال 

  .ي گذشته را به فراموشي سپردندها دو تيره كدورت
سـاكن در  (بـويري  ي  بين طايفه 1368در سال :  اوركي  بويري و طايفهي  طايفه -7مثال 

) ساكن در دهدز از توابـع شهرسـتان ايـذه   (اورك ي  ممـسني از طايفهي  و تيره) شهرستان ايذه
را ) طايفه اورك(ممسني ي  بويري، فردي از تيرهي  يكي از افراد طايفه. درگيري و نزاع رخ داد

دو  ميـان نـزاع   ،رسـاند  مـي  عوايي كه با هم داشتند در شهرستان اهواز به قتـل بر اثر جدال و د
 ،در محاكم قضايي و دادگستري تشكيل پرونـده داده . گيرد مي  طايفه در شهرستان ايذه صورت

بلكه از طريق كدخدامنشي و ارتبـاط و مـذاكره بـين     ،ولي منجر به رأي محاكم قضايي نگرديد
ايفه و با ميانجي گري چندين نفر از طوايف ديگر حـلّ و فَصـل   ريش سفيدان و بزرگان دو ط

گرديد و در اين جريان براي رفع اختالف، دختري مبادله نگرديد و از طريق پرداخت ديه، نزاع 
  . مذكور خاتمه پيدا كرد
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   قسامه
 در ايــن گـونــه مــوارد مـتــوسل بـه اداي سوگـنــد       ،گاهي متهمان به قتلي بي گناه هستند

 شود ميچـه اخـيـراً در محاكم قضايي انجام مه در رسوم  محّلي عشايري بـا آن قسا . شوند مي
گويند  مي ند ندارد و در اصطالحدر رسوم محّلي عشايري صاحب ادعا حقّ سوگ. متفاوت است

منظور آن است كه با قسم خوردن كسي نمي توانـد خـون   » بخور و بستان به كسي نمي دهند«
كه بـي گنـاهي او را    شود ميند فقط از طرف كسي كه در مّظان اتهام است ادا سوگ. بها بستاند

محكمي وجود دارد كه تا حدي صحت و درستي سوگند ي  اثبات كند، در قسم عشايري قاعده
كند و آن انتخاب چند نفر از معتمدين است كـه بـه پشـتيباني مـتّهم در يكـي از       مي را تضمين

شوند كـه در   مي رند، در اين حالت افرادي براي پشتيباني انتخابخو مي ي محلّ قسمها امامزاده
  . باشند مي بين مردم شناخته شده و از امناي مردمي

در جـايي بـه   ) دزدي(قتلي انجام گيـرد و يـا سـرقت    اي  هانحساگر در اثر  ،به عنوان نمونه
از  پـس شناسند و مقتول يا مورد تعدي كامالً شخص قاتل يا مجرم را ني  وجود آيد و خانواده

مشكوك شده باشند و تهديد كنند كه فالن اي  هاز كسي يا طايف ،گذشت زمان و تحقيقات  الزم
كس بوده كه با ماشين فرزند ما را كشته و فرار كرده و يا فالن كس بوده كه وسـايل خانـه يـا    

فردي كـه   ريش سفيدان و بزرگان محلّ اين است كه باي  وظيفه ،حيوانات ما را به سرقت برده
د كه يا قسم و سوگند نكنمورد شك خانواده مقتول و مورد تعدي قرار گرفته صحبت و مذاكره 

بپـردازد   ادم و يا اين كه جريمه و خون بسياد كند كه من اطالعي ندارم و اين كار را انجام ند
ي در در غير اين صورت جنگ و خون ريز ،مورد تعدي را به جاي آوردهي  و رضايت خانواده
  .پي خواهد داشت

مقتول يا مورد تعدي يـك يـا   ي  سوگند ياد كردن به اين صورت است كه خانوادهي  طريقه
كننـد كـه در    مـي  چند نفر از افراد سرشناس و رده باالي طايفه قاتل يا تعدي كننده را انتخـاب 

ارتگاهي كه حضور ريش سفيدان و بزرگان محلّ و نمايندگان خودشان در يك امامزاده يا هر زي
ي  خـود و تمـامي افـراد طايفـه     سوياز ) خانواده مقتول يا مورد تعدي(خودشان انتخاب كنند 

خودشان سوگند ياد كنند كه مثالً علم و اطالعي از مقتول يا سرقت يا هر جرم ديگري كه رخ 
دي بـر  مقتـول و مـورد تعـ   ي  تا شك طايفه ،نه خود و نه فرزندان و نه افراد طايفه نداريم ،داده
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در غير اين صورت جريمه و خون بست در پي دارد و  ،طرف و جلوي خون ريزي گرفته شود
  . آيد ميجنگ و خون ريزي به وجود  ،در صورت پرداخت نكردن خون بست

  

  كاركردهاي خون بس  
گفته شد، عشاير براي حلّ و فَصل نزاع خود به داليل عدم آشنايي با قوانين و مراسم  كه چنان

و دست و پا گير بودن تشريفات و مراسم محاكمه قضايي و مدت معطلي تـا صـدور    ها ادگاهد
كننـد كـه    مي از روش خون بس عشايري استفاده  ها حكم و همچنين اعتماد طرفين به ميانجي

  . كنيم مي از اين كاركردها  اشارهاي  هكه در زير به پار استاين روش داراي كاركردهايي 
  ايل  ءاعضا ميانكي و احساس دوستي بيشتر ايجاد نزديـ 1
  منازعه ي  تأمين آرامش عمومي به علّت خاتمهـ 2
  در امور مربوط به خود   ها ايل  يا طايفه با هدف مشاركت آن ءگردآوري گروهي اعضاـ 3
حرمت نهادن به دين با آويختن قرآن برگردن قاتل يا دادن قرآن به دسـت او، و احتـرام   ـ 4

 ول به قرآن از طريق  عفو  قاتل خانواده مقت

اجتماعي مانند بستن بازوي قاتـل بـه بـازوي     ،ي ديگر دينيها آموزش حرمت به ارزشـ 5
يك نفر سيد يا روحاني و بازوي ديگر آن به بازوي يـك نفـر از معمـرين و محتـرمين طايفـه      

 ميانجي 

ند و هم احتماال اثر ك مي برگردن قاتل كه هم ايجاد رعب و هراس ،آويختن كارد و كفنـ 6
 باز دارنده دارد 

ي قومي براي حـلّ و  ها با طرفين در چهار چوب مقرّرات و شيوه ها ي ميانجيها گفتگو ـ7
 .فضيلت گذشت و فداكاريي  فصل مشكل و اشاعه

 )تنبيه ترذيلي(قاتل و خانواده او ـ تحقير 8
قـده گشـايي و احسـاس    مقتول به منظور اجراي عدالت و بيشتر عي  حرمت به خانوادهـ 9

   قدرت برخورداري از عينبه عفو در  از طريق تشويق ها آن ميانسربلندي در 
ي  آن تأمين ضـرر و زيـان خـانواده   ي  با تعاون و همياري كه نتيجه ءپرداخت خون بهاـ 10
 اعضـاء ايـل و خـانواده    ميانهمبستگي  تقويتو رفع مشكالت اقتصادي بازماندگان و  ،مقتول
 .است
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 ، تقسيم بندي مبلغ ديه به اين صورت است كه اگر مقتول از طايفه يا تيره قاتل باشدمعموالً
يـك   ،اما اگر قاتل و مقتول از دو طايفـه باشـند    ،طايفه به او كمك نمي كنند ،در پرداخت ديه

. پردازند مي شمار 1به صورت پياي  طايفه قاتلرا سوم خون بها را شخص قاتل و دو سوم بقيه 
شوند و دو سوم مبلــغ خـــون    مي طايفه شمردهي  ا شمار تمام مردان به سن بلوغ رسيدهدر پي

  .شود ميمعلوم ) هر پيا (تا سهم پرداختي هر نفر  ،شود ميبــها بر تعداد آنها تقسيم 
  بي اعتنايي ضمني به قوانين قضائي و بعضا شرعي -11
ل براي همسر مردان خانواده مقتول پايمال شدن حقوق زن، تعيين دختر از خانواده قات -12

  مغاير حقوق انساني است 
همان طور كه . ها غير مستقيم براي تسهيل قتل و همزمان افزايش نرخ قتل زمينه سازي -13

و قاتـل   ،شود ميبه مشاركــت پرداخت  ء، خـون بـهـاها و طـايـفه ها ايــل ميانمي دانيم، در 
، وقتـي  )1367(به قول عبدي . شود ميوجب افزايش قتل و اين شرايط م ،پردازد مي مبلغ كمي

قاتـل بـه دوره    ،دهنـد  مي مقتول به خون بها رضايتي  و خانواده شود ميشخصي مرتكب قتل 
 مقتول دهد، و گـاهي اتفـاق  ي  تا به خانواده ،كند مي افتاده و از اقوام و آشنايان خود پول جمع

يعني بيش از مبلغي كه قـرار اسـت بـه خـانواده      ،برد مي افتد كه قاتل در اين مورد سهم هم مي
برخورد با موضوع قتل عمد ممكن اسـت از  ي  اين نحوه. كند مي پول جمع آوري ،مقتول بدهد

  . در تعداد قتل باشد هعوامل تشديد كنند
  كاستن از وحدت قانوني كشور  -14
كنـد و بـه    مـي  لآثار مفيد آن را مختي  اجراي نامناسب، نادرست و بد خون بس همه -15

  .آورد مي جاي آن آثار منفي به وجود 
ي  ممكن است به توسعه ،ي مسئولها عدم كنترل و توجه به اين رسم از طرف دستگاه -16

   .بيانجامد و بيدادگري را دامن زند ءكالشي و ارتشا
 

  خون بس براي چه جرائمي به كار مي رود؟
عالي ي  قبال از ريش سفيدان و كالنتران طايفهعبدالصالح امطلعين محلي از جمله به نقل از 

خون بس از  ،اگر جرم خيلي سنگين باشد مثل قتل و تجاوز ،محمودي ساكن شهرستان ايذه
                                       

1 (Piya)  1343هنگ لري،فر(به مرحله بلوغ رسيده ] جنس مذكر[مرد، مرد(  
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با پا در  ،ختالفات جزئي باشدادله دزدي و مواردي مانند اما اگر نزاع بر سر  ،شود مياستفاده 
  . شود ميله ختم ئمياني ريش سفيدان غا

  

   يا داليلي عشاير از اين رسم پيروي مي كنند؟ به چه دليل
ي ها محروميتانواع  ،ييها رسد يكي از مهمترين داليل توسل به چنين رسم مي به نظر

جامعه را به عهده  عمومي اموري  است كه اداره يمؤسسات و نهادهايضعف  و ،اجتماعي
. باشندنيازهاي مردم گوي  سخنمي توانند پاو يا بد كژكاركرد يي كارآولي به دليل عدم  ،دارند
ي سنتي ها دليل وجودي بديل ،هاي مردم پاسخ گويندچه موسسات مدرن بتوانند به نياز چنان

. كه اين اتفاق در بسياري از  كشورهاي جهان  رخ داده است اين كما ،از ميان  مي رود ها آن
 ي آن ها و قانونمندي ،تشكّل طايفه ،كه مي بينيم شكليبه  ،كارآدر نبود موسسات و نهادهاي 

در واقع در  ،جامعه اي كه نمي تواند نهادهاي مدرن را به كار بيندازد. وارد عمل مي شوند
در اين قبيل  جا كه آن زاچهار چوب ساخت سنتي  و به تعبيري فئودالي عمل مي كند و 

يافته فرد هنوز مجال خودنمايي ن مي يابد و نمود  چهارچوب طايفههويت شخص در ، جوامع
تالش پيوسته لذا اشخاصي  ،باز توليد مي شوند اًدائم ،نظير خون بس رسوميو  ها آئين ،است

ي  سنّت با آن كه شالوده ،)1357( به اعتقاد آريان پور. ضوابط سابق را حفظ كنندمي كنند 
 چه بسا، به زيان تكامل بشر به كار رفته و راه را بر ترقي و پيشرفت ،فرهنگ و تمدن است

ي آن باال رود و سپس براي ها پلكاني است كه هر نسلي بايد از پلهي  به منزله تسّن. سته استب
حال اگر نسلي در يكي از . ديگري بر فراز آن بنا نهدي  پله ،بهبود و ترقي وضع خود و بشريت

از اقتضاي زمان و نقش اجتماعي خود غفلت  مسلماً ،يا حّتي باالترين پله توقف كند ها پله
و  ،احتراز از تكامل و تكاپو .ي پيشين نخواهد افزودها و چيزي بر ميراث نسل ،واهد ورزيدخ

كهنه " عرفدر پرستش بي قيد و شرط سنّن كه تأكيد بر سير وسلوك نياكان و به عبارت ديگر 
آريان پور اين . كشد مي ، جامعه را به ركود و سكون و انحطاطشود ميخوانده  "پرستي

عامل اول، احتياج عمومي بشر است به ثبات و آرامش و  .داند مي از دو عاملوضعيت را ناشي 
بوالحسن نوروزي از پژوهشگران بختياري ا . است عامل دوم، مصلحت خداوندان زر و زور

فرد جدا از طايفه به بازي گرفته  ،افراد نمي توانند خود را جدا از طايفه بدانند مي دارداظهار 
ي ها به همين دليل ناچار است ضوابط و قانون مندي ،ت قرار نمي گيردو تحت حماي شود مين
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مورد عالقه طايفه را محترم بشمارد و پيوند خود را با گروه حفظ كند و مثل كسي كه عضو 
حقّ عضويت او شريك شدن در غم و شادي ديگران . يك حزب است حقّ عضويت بپردازد

براي  "ديه"(كند  مي ت ديه و نظاير آن جلوهكه به خصوص در آيين خون بس و پرداخ، است
در پرداخت ديه . براي قتل و جرايم سنگين  است "خون بها"يا مجروحين جنگي و  ها زخمي

ريش سفيدان مّطلع عشاير  .كنند مي طايفه يا تيره شركت ءتمام اعضا ،و خون بها بنا به مورد
داشتند كه  مي اظهار ي خودها بهسوسن شهرستان در مصاحي  در منطقه) سعيد(سهيد ي  طايفه

و دست و پاگير بودن  ها مردم عشايري به داليل عدم آشنايي با قوانين و مراسم دادگاه
و طوايف  ها تشريفات و مراسم محاكمه قضائي و همچنين اعتمادي كه طرفين به ميانجي

ن بس مداخله كننده دارند موجب شده است كه عشاير براي حلّ و فصل نزاع از روش خو
سرقلي معتقد است كه ريش ي  يوسف طهماسبي از ريش سفيدان و بزرگان طايفه. استفاده كنند

حلّ و فصل منازعه از طريق خون بس را  ،سفيدان و رؤساي طوايف وابسته به قاتل يا مقتول
از مراجعه به  دانند و بر اين باور است كه اكثريت مردم نيز بعد مي ها تنها راه حلّ درگيري

ايشان خون بس را سنتّي . باشند مي دادگاه عالقمند به حلّ و فصل منازعه از طريق عشايري
ي  چند تن از بزرگان طايفه. داند مي و وجود آن را براي مردم منطقه ضروري ،رواج يافته

كوركور نيز بر اين باور بودند كه عشاير مانند گذشته از قواعد و رسوم سنّتي مانند خون بس 
  .كنند كه حقوق طرفين محفوظ شود مي كنند و افراد ميانجي در خون بس نيز سعي مي پيروي
  

  دختران بيگناه عشاير هستند؟زنان و  ،چرا كيفر قاتل
دختر يا  ،قاتلي  خانواده مقتول از خانواده ،در پاسخ به اين سؤال كه چرا در خون بس عشايري

مطلعين محلي  ،از خانواده مقتول در آورند كه به همسري مرداني كنند مي دختراني را انتخاب
 ،ي بعديها و رفع دشمني ،دو خانواده ميان داشتند كه براي ايجاد پيوند خويشاوندي مي اظهار

در حقيقت زن وجه . قاتل داده شودي  مقتول به خانوادهي  بايد دختري يا دختراني از خانواده
اين نقش  ،از نگاهي پراگماتيستي. ردي استو انحرافات فاي  هي طايفها اكثر نزاعي  المصالحه

به زن سيمايي دو گانه داده است از يك سو تحت فشار  ،كامالً متضاد استي  كه داراي دوجنبه
دهد و از سوي ديگر با قرباني شدن در راستاي حفظ  مي تن به ازدواج ،آداب و رسوم طايفه اي

ه زن، ناموس جامعه عشايري تلقي جا ك از آن. وحدت و انسجام جامعه عشايري عمل مي كند
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مي شود و داراي اهميت و اعتبار زيادي در فرهنگ عشايري شهرستان ايذه است، به جاي 
ي اجتماعي به ويژه ها ي نقدي، جنسي و يا تنبيه بدني فرد خاطي، كيفر اكثر كجرويها جريمه

يا طايفه اش را به  دختري از خانواده و ،قتل قرار داده شده است و مقرّر شده است كه مجرم
 ،فرد مقتول يا مورد تعدي بدهدي  به فردي از اعضاي خانواده ،سبب جرمي كه انجام داده است

قاتل همان ي  تنبيه خانواده. پذيرد مي يي صورتها و از اين رهگذر است كه به اجبار ازدواج
از طايفه اش به  ننگ به خون بس رفتن خواهر يا دختري ،ماند مي باقي او ننگي است كه براي

  .سبب خوني كه او ريخته است
كه گناهي  زن بي آن. شود ميكند كه حقوق زن ناديده گرفته  مي نقل)  1369( جانب الهي 

 بنا به هر عّللي فردي از طايفه ديگر را به قتلاي  هداشته باشد محكوم است، وقتي مردي از طايف
اندازد، بـراي رفـع ايـن خصـومت      مي ختالفدو طايفه ا ميانبا ارتكاب اين جنايت  ،رساند مي

گيـرد و بـه عنـوان     مي وجه المصالحه قرار » زن« ،وپيشگيري از انتقام گيري و خونريزي ممتد
رود، در آن  مي بخشي از خون بهاي مقتول مثل يك گروگان به خانه شوهري از طايفه متخاصم

كه مرد  و حال آن  ،شود يمخانه عمري به تاوان جنايتي كه ديگري مرتكب شده است شكنجه 
ماند، ننگ به خون  مي تقريباً عقوبتي نمي بيند و تنبيه او تنها همانند ننگي است كه برايش باقي

گـودرزي   . بست رفتن خواهر يا دختري از طايفـه اش بـه سـبب خـوني كـه او ريختـه اسـت       
، خـانواده  شود ميقتل  كه منجر بهاي  هي قبيلها در نزاع: نويسد مي نيز در همين زمينه  ،)1374(

كنند و ناچار براي حفظ جان قاتـل و خـتم غائلـه     مي مقتول به نصف خون بها دختري مطالبه
شـوهر او را   ؛كـه در آن هـيچ نقشـي نداشـته اسـت      شـود  مـي  شـوم  اي  هدختري قرباني معامل

ي بلكه والـدينش هـم در انتخـاب شـوهر حقـ      ،كنند و نه تنها دختر مي مقتول تعييني  خانواده
شوند از حداقل حقوق زن عشـايري نيـز    مي ندارند، دختراني كه به عوض خون بها شوهر داده

  . برخوردار نيستند
ازدواج فَصـل ازدواجـي كـامالً    ". ميان اعراب خوزستان نيـز ازدواج فَصـل وجـود دارد    در

ل مقتوي  بدين شكل كه طايفه ،گيرد مي قتل صورت واقع به خودي  اجباري است كه به واسطه
در ازاي خون بهاي دو دختر و يا يك دختر و مقداري پول و يا صرفاً پول از طايفـه   ،حق دارد

زن فصـليه  . نـام دارنـد  » فَصـليه « ،شـوند  مي زناني كه به اين صورت مبادله. قاتل تحويل بگيرد
وي بـه جـز   . اعراب جايگاه پستي دارد يعرب است و در نظام ارزشي  مظلوم ترين زن جامعه

 ،شير بها تعلق نمي گيـرد  ،به زن فصليه. او حق طالق نيز ندارد. دن حقّ ديگري نداردغذا خور
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در اغلب ايالت ديگر كم و بـيش  . شود ميولي بنا به تمايل شوهر ميزاني مهريه براي او تعيين 
 ).382 نوذر پور و موسوي نژاد،. ( اين گونه ازدواج وجود دارد

يـك سـاله باشـد كـه در ايـن صـورت       حتي  ،دده مي ممكن است دختري كه به خون بها
وقتي دختر به سنّ بلـوغ   ،دهد كه در آن متعهد است مي صاحب دختر به خانواده مقتول نوشته

 گاهي پيش. )1382 ،محمودي بختياري(او را به خانواده  مقتول بدهند  ،رسيد و آماده نكاح شد
قد پسري در مي آوردند كه از نظر كامال سالم از نظر جسمي و رواني را به عآمد كه دختري  مي

با وجود چنين مشكالتي دختر بايد خم به ابـرو نمـي   . سالمت جسمي و رواني مشكل داشت
ساخت و حق هيچ گونه  مي سوخت و مي ي روحي و روانيها و عذاب ها آورد و با تمام سختي

 اتفاق مـي افتـاد   بعضاًالبته  ،اين رسم براي دختران معصوم واقعاً زجرآور بود. اعتراضي نداشت
ا دختران خون بسي بـه صـورت   با درك مناسب اجتماعي بودند و بداماد افرادي ي  كه خانواده

بخشـي،  (كردند و او را  به چشم يك خون بس نگاه نمـي كردنـد    مي يك عروس اصيل رفتار
  .استازدواج اجباري غير انساني ترين كار در خون بس  ولي به هر صورت ،)1384
  

  ي ميانجيگران در خون بس چيست؟هدف اصل
بر اين باور بودند كه در وضعيت  ،شداورك انجام ي  يي كه با ريش سفيدان طايفهها در مصاحبه

موجود كه در زندگي عشايري تغييراتي به وجود آمده روش خون بس همچنان مؤثر و الزم 
 اظهار ،بس چيست در پاسخ به اين سؤال كه هدف اصلي افراد ميانجي در خون ها آن .است

همچنين ريش سفيدان . منازعه استحقوق طرفين  گران حفظميانجيهدف اصلي داشتند كه  مي
در شرايطي كه نزاع خاتمه يابد از شركت خود در حلّ و فصل  ،داشتند مي اين طايفه اظهار

و كردند كه شركت در رفع اختالفات  مي كنيم و بيان مي منازعات ناشي از قتل احساس رضايت
منازعات محلّي چيزي جز قبول زحمت نيست و چون اين كارها داراي اجر اخروي است تن 

اين كار براي ما موجب كسب يز بر اين باور بودند كه شركت در برخي ن. آن مي دهندبه انجام 
  . شود ميحيثيت و اعتبار اجتماعي 

 

  يي هم رخ داده است؟ها آيا در رسم خون بس دگرگوني
اجتماعي كشور دچـار   –ي ساختاري در نظام اقتصادي ها ت ايام و دگرگونيخون بس با گذش

امـروزه بزرگـان و ريـش     .كاسته شده است ها تحوالتي شده و به مرور زمان از شدت مجازات
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كه بر اساس آن زن به عنوان جريمه انحرافات فـردي   اند هسفيدان طوايف دست به اقداماتي زد
تحت عنوان اي  هدر مقال ،)1369(محمد سعيد جانب اللهي . يردو اجتماعي مورد مبادله قرار نگ

 "از چاكر خان تا رضا خان , پنج قرن تاريخ عشاير بلوچي  نكاتي از نقش پنهان زن در گستره"
اخير پس از فرو پاشـي نظـام عشـايري كـه     ي  در چند دهه«: نويسد مي اين دگرگونيي  درباره

ولـي   ،ي اعتقادي خون بسـت متزلـزل شـد   ها رفته پايه رفته ،ضامن اجراي چنين قانومندي بود
هنوز اگر حّتي قاتل از طرف مراجع قانوني مورد تعقيب قرار گيرد، تا زمـاني كـه    ،منسوخ نشد

  . » رود مي خون بست نكند، اختالف وجود دارد و احتمال انتقام جويي
م از وسـايل ارتبـاط   ي سريع نظام آموزشي و اسـتفاده بيشـتر مـرد   ها با توجه به پيشرفت   

احتمـاال  ي خدمات دولتـي  ها بيش از پيش زنان و دختران در پيشهي  جمعي و آمادگي و عالقه
شـهري  ي  جامعه مقررات و سبكهاي زندگي الشعاع  تحتايلي ي ها سنّتدر آينده اي نزديك 
ر در حال حاضر دختران و زنان داراي مشاغل اداري در شهرسـتان ايـذه د  . قرار خواهد گرفت

  . حال گسترش است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود
پيش  توان با ممانعت و مي اجتماعي راي  ي اخير كساني با اين گمان كه هر پديدهها در سال

مثالً در لباس حمايـت از  . اند هي عشايري به مخالفت برخاستها با سنّت ،گيري سمت و سو داد
 خيزند و پيرمـردان را از ميـانجي گـري منـع     مي به ستيزه بري خون بس ها حقوق زنان با آئين

طايفه در حكم يك خانواده است كه بـراي حفاظـت از اعضـاء     ،عشايريي  در جامعه. كنند مي
و نهادهايي به فراخور شرايط  ها آفريند و قانونمندي مي خود ساز كارهاي مناسب زمان و مكان

در واقع بـراي حفـظ حقـوق فـردي و جمعـي       آورد، خون بس مي زندگي و جامعه خود پديد
در اين چارچوب همه شريك حوادثي هستند كـه بـراي يـك فـرد يـا      . طايفه وضع شده است

حّتي حقوق يك مجرم به عنوان يك عضو جامعه نبايد تضييع شود، كسي . دهد مي خانواده رخ
ته يا بر سـبيل  اگر به عمد نباشد و در راستاي حفاظت از خود ناخواس شود ميكه مرتكب قتل 

نبايد تنها بماند، حساب او با كسي كه تعمداً يا  ،اتفاق و حادثه به ارتكاب جرم دست زده است
براي تنبيه ، شود مياگر اين عمل تقبيح . گيرد جدا است مي از روي هوي و هوس جان يكي را

ن عمل را ناپسند بود ،خواهد با اين مجازات مي در واقع جامعه. و گوشمالي مرتكب عمل است
گوينـد   مـي  برخالف نظر كساني كه. به قاتل گوشزد كند تا از تكرار جرم پيشگيري كرده باشد

جامعه هرگز مجال چنين عملي را به كسي نمي دهد به همـين  » دهم مي مي كشم و خون بس«
از اين گذشـته تـن دادن بـه    . دليل است كه اگر قتل عمدي باشد، خون بها بر عهده قاتل است
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بر دوش زني كـه بـه خـون     ، بار اين فشار تنهادر فرهنگ عشاير باالترين ننگ است خون بس
شد تا آخر عمر بايد سنگيني اين سر شكسـتگي را  برادر آن زن اگر قاتل با ،رود نيست مي بس

 داند چنين پادافراهي در انتظار اوست، عمداً تن به جنايـت  مي چگونه كسي كه .بر دوش بكشد
كـاركرد  مادام كه  ،ك قانونمندي است كه از بطن جامعه سر بر آورده استخون بس ي. دهد مي
 ،پس مي زندماند و آن گاه كه كاركرد خود را از دست بدهد جامعه آن را  مي باقي ،شته باشددا

 چنان كه اين امر در شرف وقوع است و در خيلي از موارد حتي خود عشاير يـا آن را مطـرود  
ايـن سـير طبيعـي را     ،با اين حال هـر عـاملي بخواهـد   . شوند مي نكريا وجود آن را م ،دانند مي

. كشـاند  مي در واقع جامعه را به ناهنجاري ،يا با دخالت خود به آن جهت بدهد ،سرعت بخشد
امروز كار به جايي رسيده است كه اگر يك نفر ناخواسته حتي اگر از طريق تصـادف موجـب   

بايد ديه  ز يك طرف با قانون مدّني طرف است ومرگ كسي شود، بايد تاواني مضاعف بدهد، ا
گويد عمل كند و خون بها بدهـد، ايـن    مي بپردازد و از طرف ديگر بايد به آن چه عرف جامعه
ساير عشاير نيز امروزه با اين مشكل مواجه  ،مشكل البته محدود به عشاير شهرستان ايذه نيست

  .هستند
  
  گيري  نتيجه

بيابان ي  ضروريات حفظ كيان قبيله و قوم در عرصهاز ايلي و خون بس يك قانونمندي درون 
حفظ نظم و امنيتي وجود داشت و نه دادگاه  و  جايي كه نه مأمور ،و كوه و دشت بوده است

خون بس ضوابط ويژه خود را داشت و در نوع خود به حد كافي بازدارنده . مدعي العمومي
شهرستان ايذه حفظ وحدت طوايف و در مجموع  ايل بختياري ساكن در در ميان عشاير. بود

و با دادن يك دختر از خانواده قاتل به  عملي مي شود "خون بس"با  ،تا حدود زيادي خود ايل
و وحدت ايل  شود ميو اختالفات حلّ  آيد ميپيوند خويشاوندي به وجود  ،خانواده مقتول

ديگر به   وحدت به دليل اجحافو هر چند اين قبيل پيوندها، رفع اختالفها  گردد مي حفظ
  . منشاء كشمكشهاي جديدي مي شودگروههاي اجتماعي 

 ،رساند مي يي است كه مجرم را در دودمان و با دودمان به كيفرها خون بس از نوع مجازات
كه با تار و پود  جوامعي ،است كه شرايط اجتماعي خاصي دارند ييها هبنابراين ويژه جامع

اين رسم حتّي در مورد . اند هادي تك تك اعضاء آن به هم گره خوردظريف تباري يا قرارد
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توان مشاهده  مي شهرنشيناني كه داراي منشاء روستايي يا روابط نزديكي با روستائيان دارند
و با زندگي روستايي و  بيشتر همراه استبا زندگي عشايري   رسد مي رسمي كه به نظر ،نمود

 .داردكمتري جامعه روستايي و شهري همخواني 

  

  منابع
انتشارات  ،ترجمه باقر پرهام ،مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي ، )1366(ريمون  ،آرون �

 تهران  :آموزش انقالب اسالمي

انتشارات : تهران. جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران، )1374(ازكيا، مصطفي  �
 چاپ چهارم -اطالعات

  تهران :انتشارات كلمه ،جامعه شناسي توسعه ، )1381( مصطفي ،ازكيا �
  .تهران :نشر هنر ،نگاهي به خوزستان  ،)1373( ايرج ،افشار سيستاني �

ترجمه سيد محسن  ،تاريخي  عشاير كوچ نشين ايران در پويه ها بختياري ، )1367( ديتر ،امان �
  مشهد  :آستان قدس رضوي ،محسنيان

  تهران ،وحيد :تاريخ بختياري  ،) ريخبي تا( ابوالفتح ،اوژن بختياري �
انتشارات سازمان بسيج  ،چاپ اول، خون بس در كهگيلويه و بوير احمد ،)1384(زيبا ، بخشي �

  دانشجويي مركز علمي بسيج دانشجويي استان كهگيلويه وبوير احمد 
   11فصلنامه عشايري ذخائر انقالب  شماره  ،خون بس ، )1369(احمد  ،بهداروند �
انتشارات فروردين، : تهران. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي، )1373(بهروز بهروز نبوي،  �

  چاپ چهاردهم
نشر  ،چاپ اول ،مهراب اميريي  ، ترجمهاز بيستون تا زردكوه بختياري ،)1375( ايزابال ،بيشوب �

  تهران  :سهند و نشر آنزان
  شهركرد  ،، انتشارات ايلوحيي  ي بختياري در آيينهها ضرب المثّل ، )1374(يحيي ،پيرعباسي �

پنج قرن تاريخ عشاير بلوچ ي  نكاتي از نقش پنهان زن در گستره ،)1369( محمدسعيد ،جانب الهي �
  11شماره  ،فصلنامه عشايري ذخاير انقالب "از چاكر خان تا رضاخان"

احد علوم و اصول و روشهاي تحقيق كيفي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي و ،)1385(حريري، نجال  �
  تهران :تحقيقات

  تهران :فرهنگسر ،فرهنگ بختياري، )1373( عبدالعلي ،خسروي �

 تهران  :طهوريي  كتابخانه ،ي بختياريها ضرب المثّل ، ) 1343( بهرام  ،داوري �
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 خرّم آباد ،ترجمه علي محمد ساكي ،دوراندي  سفرنامه ، ) 1346( ر . ا ،دوراند �

سرني مور دوراند وزير مختار ي  هعلي محمد ساكي، سفرنامي  هترجم .دوراندي  هسفرنام.ر.دوراند، ا �
اين كتاب در كتابخانه عمومي (ص  266. دوراند.ر.انگليس در ايران، نگارش توسط همسراو ا

 ) اصفهان موجود مي باشد
ترجمه ، )گذر از زهاب به خوزستان(سفرنامه راولينسون ، )1362( سر هنري كرزيك ،راولينسون �

   نتهرا :آگاه ،ان الهي بهاروندسكندر ام
انتشارات ابن  ،ترجمه همايون فره وشي ،سفرنامه از خراسان تا بختياري ، )1335( نريها ،رنه دالماني �

  سينا و اميركبير
سازمان مطالعه و تدوين كتب  ،)عصر نبوت(تاريخ صدر اسالم  ، )1378(غالمحسين  ،زرگري نژاد �

  انتهر :)سمت( ها علوم انساني دانشگاه
پژوهشگاه علوم انساني و  ،، جلد اولي تحقيق در علوم اجتماعيها روش ، )1373( باقر ،ساروخاني �

  تهران  :مطالعات فرهنگي
چاپ اول  ،به اهتمام جمشيد كيانفر ،تاريخ بختياري ،)1346(عليقلي خان ،سردار اسعد بختياري �

   نتهرا :انتشارات اساطير ،)ويرايش جديد(
ي خان و عبدالحسين لسان السلطنه سپهر ملك المورخين به اهتمام جمشيد كيان سردار اسعد، عليقل �

 1376انتشارات اساطير، چاپ اول : تهرانة االعصار في تاريخ البختيار تاريخ بختياري خالصفر، 

  .)فرهنگ سرا(انتشارات يساولي  ،و خاطرات ها ياداشت) 1362(خسرو  ،سردار ظفر بختياري �

نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب  ،گويش بختياري چهارلنگي  واژه نامه ، )1381( رضا ،سرلك �
  تهران  :فارسي

  تهران  :انتشارات يساولي ،تاريخ ايل بختياري) 1365(اسكندر خان  ،ضيغم الدوله �
معاونت سياسي استانداري ي  كتاب منتشر نشده ،بني ُطرف يا قومي از طي ، ) 1367( حميد  ،طرفي �

  خوزستان 
  اصفهان  :فرداي  مؤسسه ،ي بختياريها و مثّل ها ترانه ،)1372( احمد ،موگوئيعبدالهي  �
   نتهرا :انتشارات جهاد دانشگاهي ،مسايل اجتماعي قتل در ايران ، )1367(عباس   ،عبدي �

  انتشارات خوزستان  ،ي بختياريها مثّلي  گنجينه ، )1375(فريبرز  ،فروتن �

  انتشارات فرهنگسرا   ،چاپ اول ،بختياريسفر به ديار  ، )1368(اصغر  ،كريمي �

  ،سال دوازدهم ،مجله هنرو مردم ،پوشاك و نان پزي بختياري، روستاي پاگچ ، )1352(بيژن  ،كلكي �
   135شماره 
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 ،سال دوازدهم ،مجله هنر و مردم ،ي روستاي پا گچها عروسي بختياري ، )1352( بيژن ،كلكي �
   133شماره

شماره  ،سال دوازدهم ،مجله هنر و مردم  ،، دهكده پاگچها ختياريگويش ب ، )1352( بيژن ،كلكي �
134   

 ،ترجمه اميرحسين ظفر ايلخان بختياري ،سفري به سرزمين دالوران ، )1334( مريان سي ،كوپر �
  تهران  :اميركبير

  تهران  :سهند ،ي بختياريها ضرب المثّل، )1378( كيانوش ،كياني هفت لنگ �
انتشارات علمي و  ،بررسي طايفه بامدي از ايل بختياري ،برزخ گذاردر  ، )1374(عزيز, كياوند �

  تهران :فرهنگي
 :نشر سهند ،ترجمه مهراب اميري ،تاريخ سياسي، اجتماعي بختياري ، )1373( راف.جن ،گارثويت �

  تهران 
  انتشارات ترسيم  ،چاپ اول ،سيماي عشاير شرق لرستان ، )1374( حسين ،گودرزي �

انتشارات  ،چاپ دوم ،تهران ،ترجمه مهراب اميري ،سفرنامه اليارد ، )1376(هنري استون ،اليارد �
  آنزان 

 -انتشارات مهريار: تهران. جامعه شناسي كاربردي عشايري ،)1382(محمودي بختياري، سياوش  �
   چاپ اول

نشر  ،چاپ اول ،ترجمه مهراب اميري ،با من به سرزمين بختياري بياييد ، )1373( اليزابت ،مكبن روز �

  تهران : سهند

 :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،ترجمه نسرين حكيمي ،جامعه ژاپني ،)1369( چيه ،ناكانه �
   نتهرا

  تهران  :انتشارات گنجينه هنر ،جامعه شناسي زن عرب ايراني ،)1381(علي ،نوذرپور �

  تهران  :آنزانانتشارات ، كتاب آنزان ،)1374(غالم عباس ،نوروزي بختياري �

 تهران  :انتشارات آنزان ،كتاب دوم ،كتاب آنزان ،)1377(غالم عباس ،وزي بختيارينور �


