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 -4مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه اصفهان
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ساختار جابجایی میان بخشی از گرروههرای قرومی
در شرق خوزستان و عوامل موثر بر جابجایی آنها را مورد واکاوی قررار دهرد ایرن تقییرب برا
استفاده از روش تقلیلی – کیفی صورت گرفته است نتایج حاصل از یافتهها نشان میدهرد کره
در بسیاری از مناطب شرق استان خوزستان تقرکات جغرافیرایی و مهراجرت رد داده اسرت کره
ریشه در عوامل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارد در مناطب مهاجر پذیر عالوه بر فرصتهرای
شغلی مذکور در بخش کشاورزی و دامرداری ،اماران اسرتخدام در شررکتهرای پتروشریمی و
نفت وجود دارد و این به عنوان یای از مهمترین آمرال و خواسرتهرای مهراجران مرورد تدکیرد
پاسخگویان قرار گرفته است بیشر جمعیت ساکن در مناطب شرقی استان خوزسرتان بره گویشری
مشابه لری تالم میکنند و از نظر آداب و رسوم و شیوههای رفتاری مشابهت بسیاری میان آنران
و مهاجران وجود دارد به دلیل همین تشابهات و همسانیهای فرهنگی ،مهاجران در مارانهرای
جدید اساان یافته خود احساس دوری و فاصله روانی اجتماعی نسبت به بومیان ندارند و تمایرل
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بومیان نسبت به پذیرش اجتمراعی آنران درون گرروههرای خرود در حرد برا یی اسرت ح رور
مهاجران در مراسمات و جشنهای بومیان منطیه و پیوندهای ازدواج میان آنها دلیلری برر تدییرد
اجتماعی طرفین نسبت به یادیگر است هرچند که گهگاه منازعات و درگیرریهرایی نیر میران
آنان رد میدهد
واژههای کلیدی :گروه قومی ،مهاجرت ،شرق خوزستان ،منازعات
مقدمه و بیان مساله
میاله حاضر پژوهشی میدانی است که به بررسری وضرعیت سراختار ایلری گرروههرای قرومی
مهاجرت تردریجی عشرایر و روسرتاییان طوایرت مختلرت سراکن در منراطب کوهسرتانی و نیمره
کوهستانی جنوب و غرب استان کهگیلویه و بویر احمد به شرق استان خوزستان پرداخته اسرت
خاک نامناسب ،شیب زیاد زمین ،جهت ناهمواریها و دشواری شرایط زیست و تاه تاه برودن
اراضی زراعری و برا برودن بعرد خرانوار در منراطب وسریعی از ارتفاعرات شرمال شررق و شررق
خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد سبب شده است که کشاورزی در این بخرش از اسرتانهرای
مذکور از رونب چندانی برخوردار نباشد از سوی دیگر تغییر سطح توقعرات و ههرور مهراجرت
گسترده از روستا به شهر به عنوان یک روند کلی در غالب استانهای ایران متداول شرده اسرت
همچنررین فروپاشرری و اسررتقاله نظررام ایلرری در دوران پهلرروی از عوامررل شررتاب بخررش ب ره ایررن
مهاجرتها بوده است این روند در استانهای دارای عوامل دافعه زیست شرتاب بیشرتری داشرته
است
مهاجرت عشایر کهگلویه و بویر احمرد بره شررق اسرتان خوزسرتان ترکیرب قرومیتی منراطب
میصد را تغییر چندانی نداده است زیرا طی سدههای گذشته همین گروهها در مناطب مذکور در
جریان جابجراییهرا و کرو سرانی مریگ یدنرد از سروی دیگرر پریش از ورود ایرن مهراجران
گروههای بومی در این مناطب زندگی میکردند که از نظر ساختار طایفهای عموما با گروههرای
مهاجر خویشاوند بودند در طول زمانهای مختلت افراد ساکن در ایرن منراطب بره سربب وجرود
شرایط مناسب خاک و دسترسی به رودخانههای دایمی و پررآب کشراورزی نسربتا پررونیری را
داشتهاند
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تاریخچه کوچنشیني و اسکان عشایر در ایران
کمبود آب و توان ضعیت زمین در بسیاری از نیرا ایرران تمایرل بسریاری در افرراد سراکن
فالت ایران برای بهرهگیری از ت ادهای اقلیمی که موقعیتهای متفاوتی را در فصول تابستان و
پایی در مناطب ییالقی و قشالقی ایجاد کرده است بدین ترتیب شیوه زیست عشرایری مبتنری برر
کو نشینی از قرن های گذشته در ایران متداول بوده است از سروی دیگرر برخری از گرروهرای
انسانی کشاورزی را با تایه بر رودخانهها و چشمهها و قناتهرا بره عنروان شریوه اصرلی معیشرت
خود برگ یدند
«بدون تردید ،وضعیت کل زیست بروم در ایرران ،در شرالگیرری ایرن اجتماعرات دخالرت
زیادی داشته است برای مثال ،کو نشینی در بسیاری از نیرا دنیرا کره در آن بره انردازه کرافی
باران میبارد پدید نیامده است» (امان اللهی بهاروند)4333 ،
به طور کلی مراد از کرو نشرینی نروعی از زنردگی اسرت کره در آن ،انسران از راه پررورش
حیوانات و با برخورداری از فرآوردههرای کشراورزی زیسرت مریکنرد و در پری چراگراههرای
طبیعی ،سالیانه از مقلی به مقل دیگر کو میکند از زمرانهرای گذشرته ترا کنرون ،وا ههرای
گوناگونی از قبیل رم (رمه) ،زم ،کرد ،ایلیاتی ،عشایر ،بیابان گرد ،صقرا گرد ،احشام ،کروچی،
گلونه و اخیرا کو رو و کوچند در ایران به کار رفته است (امان اللهی بهاروند)4333 ،
پیدایش کو نشینی از مدتها پیش توجه اندیشمندان را به خود جلرب کررده اسرت ،چنران
که مسعودی ،ابن خلدون و دیگران دربارهی پیدایش این پدیده اههار نظرر کرردهانرد ترا اوایرل
قرن اخیر ،دانشمندان ،طرح سه مرحلهای تاامل فرهنر

را ،کره شرامل سره مرحلرهی تروحش،

بربریت و تمدن بود پذیرفته بودند پس از آن با کشت شواهد جدید تغییراتری در دیردگاههرای
انسان شناسان ایجاد شد و مراحل تمدن روستایی بدین شرح اعالم شدند
)4

دیرینه سنگی (از  3میلیون سال تا حدود  43ه ار سال پیش)

)2

میانه سنگی (از  43ه ار سال تا  44ه ار سال پیش)

)3

تمدن یا شهرنشینی (از  44ه ار سال تا  6ه ار سال پیش)

)1

تمدن یا شهرنشینی ( 6ه ار سال پیش تا قرن  43میالدی)

)4

انیالب صنعتی (قرن هیجدهم میالدی)
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همان طور که از مراحل با مشخص مریشرود کرو نشرینی بره عنروان مرحلرهای از تاامرل
فرهن

مطرح نشده است زیرا پدیدهای جهان شمول نیسرت سراندر امران اللهری بهارونرد کره

مطالعات بسیاری در زمینه کو نشینی انجام داده است معتید است که پیدایش کو نشرینی بایرد
در ارتبا با مرحله نوسنگی مطرح شود ،زیرا این نوع معیشت متای بر بهررهگیرری از حیوانرات
اهلی میباشد از نظر وی زندگی کو نشینی نوعی سازش فرهنگی با مقیط خشک و کم باران
است که از حدود  388سال پیش آغاز گردیده است (امان اللهی بهاروند)4333،
عشایر و روستاییان با توجه به سبک زندگی خاص خود همواره جنگاوران ماهری بودهاند و
با تایه بر همین نیروی نظامی آماده و وفادار ،نیش بسیار فعالی در تقرو ت سیاسری سردههرای
گذشته فالت ایران طور خاص و منطیه خاورمیانه بره طرور اعرم داشرتهانرد بسریاری از حارام و
صاحب منصبان دورههای مختلت تاریخی ایرن ،پیش از اسالم و پس از اسالم ،دارای خاسرتگاه
قومی و ایلیاتی و متای بر نیروی نظامی عشایر بودهاند
همچنین از نظر اقتصادی ،عشایر و روستاییان منبع اصلی تولید مواد غرذایی لبنری و پروتنینری
در ایران بودهاند هر چند که در دهههای گذشته تقت تدثیر اجررای برنامرههرای اسراان عشرایر
(تخته قاپو) و آسیبها ی وارده برر سراختار و موقعیرت عشرایر در منراطب مختلرت ایرران ،نیرش
عشایر در ارائه فرآوردههرای دامری و دسرت بافترههرا و تهیره سروخت در تراریخ ایرران کراهش
چشمگیری یافته است اجرای برنامه مشابه اصالحات ارضی لطمات جدی برر سراخت و پیارره
اجتماع روستایی ایران وارد آورده است

4

 1در محدوده مورد بررسی تمامی زمینهای کشاورزی در جریان اصالحات ارضیی میورد تیمیین ب یدی مقیدد یرار
گرفت و به برخی از گروههای ساکن در روستا همچون خوش نشینها و خوشه چی ان و کارگران فصلی زمی یی تللی
نگرفت .از سوی دیگر برخی از خانوارهای ساکن در این روستاها( در شرق استان خوزسیتان در وا یه همیان یشیایر
تخته اپو شده همت د که با سخت تیر شیدن شیرایا دامیداری و کیوع و ایمیاد محیدودیتهیا از سیوی دوتیت بیه
یکقانشی ی روی آوردند.
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زوال کوچنشیني در ایران و تشدید مهاجرت از روستا به شهر
زندگی عشایری و روستایی پس از گذشت چند ه ار سال دچار دگرگونی شده و تقو ت
دهههای اخیر آن را در آستانه نابودی قرار داده است البتره چنرین وضرعی خراص جامعره ایرران
نیست و در شمال آفرییا و خاورمیانه با توجه به تقو ت پس از انیرالب صرنعتی چنرین رونردی
فراگیر شده است «کو نشینان ایران ،تا پیش از نفوذ امپریالیسم غرب و شرق ،به زندگی سرنتی
خود ادامره مریدادنرد ،امرا در زمران قاجرار بقرران آغراز شرد (تروتبسراوی ،4334 ،بره نیرل از
اماناللهی بهاروند) ایران که زمانی کشور قدرتمند بود ،در میابل پیشررفت تانولو یرک غررب
به زانو در آمده چنان که در جن

های  4132با روسیه به علت ضعت -قسرمتی از خراک خرود

را از دست داد (دنبلی )4343 ،نفوذ فرهن

غرب یا به عبارت دیگرر نوسرازی ایرران ،در زمران

سلسلههای پهلوی با شدت تمام ادامه یافت (اردکانی ،4363 ،امان اللهی )4333
رضاخان با اقتباس از فرهن

غرب و تقت تردثیر آتراتورک سرعی در جرایگ ینی وفراداری

ایالت و عشایر به خان و کالنتر را با دولت مرک ی و پایتخت داشت به همین بهانه به سررکوب
خونین عشایر در دهه اول و دوم قرن چهارده شمسی پرداخت پس از آن در دوران پهلوی دوم
اصالحات ارضی با هدف جلوگیری از وقوع انیرالبهرای کمونیسرتی و خشرااندن زمینرههرای
احتمالی آن در بخشهای وسیعی از جامعه روستایی ایران اجرا شرد و برخری از گرروههرای بری
نصیب از زمین را مجبور به ترک روستا کرد بدون آناه زمینههای اشتغال در سایر بخرشهرا را
برای آنان مهیا کرده باشد
برخی از مقییان ،جامعه عشایری و نظام ایلی را یای از موانع شالگیرری جامعره و دولرت
مدرن در ایران دانسرتهانرد (اکبرری4347 ،؛ فشراهی4343 ،؛ اشررف 4341 ،و ورداسربی)4344 :
صرف نظر از صقت و سیم این ادعا میتوان گفت که هم مان با نفوذ مدرنیته و تشایل دولرت
متمرک مدرن در ایران جامعه عشایری و روستایی جایگاه و نیش گذشته خود را از دسرت داده
و در معرض تغییرات برونزا قرار گرفته و طوری که برخورد دولتهرای مردرن معاصرر برا ایرن
نوع جوامع بر مبنای اماانشناسی صقیح توسعه نبوده؛ بلاه بیشتر رن

سیاسی داشته اسرت در

دوره معاصر و اوایل قرن بیستم با تشایل حاومت متمرک و مدرن پهلروی و سررکوب خروانین
در ایران ،تخته قاپو کردن یا اساان اجباری عشایری در روسرتاها و شرهرها بره عنروان ج یری از
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برنامه نوسازی دولت قرار گرفت این سیاست به علل عدیدهای از جمله مسراعد نبرودن شررایط
تاریخی و تقمیلی بودن آن تقیب پیدا نارد
به تدریج با اف ایش نفوذ دولرت و ترداوم اجررای برنامرههرای توسرعه اجتمراعی ،اقتصرادی،
فرهنگی در سطح ملی و تغییر شرایط بینالمللی و گسترش جهانی شردن و ورود عناصرر جامعره
مدرن نظیر مباد ت پولی و آموزش و پرورش نوین در درون جامعه روستایی و عشرایری زمینره
را برای از شال افتادگی و فروپاش نظام ایلری و تغییرر سراختار و کرارکرد آن فرراهم نمرود برا
حذف عناصر سنتی قدرت نظیر خوانین ،کالنتر و تا حدی کدخدایان از ساختار سیاسری ایرالت
و طوایت ،تقول نظام قشربندی و از میان رفتن همبستگی بین سراختارهای اقتصرادی ،سیاسری و
اجتماعی نظام ایلی با نوعی نابسامانی ساختاری در سطح کالن یا آنومی و بقران مدیریت رو به
رو شد
براساس مطالعات سال  4377در سطح کشور ،حدود  414هر ار خرانوار برا  4/3میلیرون نفرر
جمعیت عشایری وجود داشته که  48درصد آن شامل  28ایل و دهها طایفره مسرتیل برا جمعیرت
بیش از  488ه ار نفر جمعیت در استان خوزستان بودهاند امروزه بخش قابل توجهی از آنان بره
شهرها مهاجرت کرده یا در مناطب روستایی و یا قلمروهای مربو به خودشان اساان یافترهانرد
مهاجرت روزاف ون عشایر و روستاییان به شهرها می ان رشد شهرنشینی در شرق استان خوزستان
را به سرعت با برده است بخشی از این مهراجرتهرا از روی استیصرال و درمانردگی عشرایرو
روستاییان صورت میگیرد که معرف کمتوجهی دولت به شرایط امروزی عشایر است
«در گذشته که جامعه عشایری و نظام ایلی دچار تغییر و تقول نشده برود و عشرایر مایرل بره
ادامه کو بودند دولتها سیاست اساان اجباری را دنبرال مریکردنرد و امرروز کره نظرام ایلری
دچار فروپاشی شده و عشایر در شرایط نابسامانی و آنومی از ادامه کو خسته و مستدصل گشته
و خواهان اساان داوطلبانه و برنامهری ی شده به منظور توسرعه و بهبرود زنردگی خرود هسرتند و
برای توسعه نی راهی ج این ندارند ،دولت سیاست کو را بریش از اسراان مرورد توجره قررار
می دهد و نسبت به ضرورت اساان و توسعه همه جانبه زندگی در حال گذار عشرایر کرمتوجره
است» (عبداللهی)4336 ،
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از سوی دیگر علیرغم اجرای برنامههای قابل توجه عمران و خردماتی همچرون طررحهرادی
و از سوی نهادهای فعال همچون جهاد سازندگی سابب و بنیاد مسان روند مهاجرت از روسرتا
به شهر متوقت نشده است بر این اساس از نظر بسریاری از شراخصهرای توسرعه و دسترسری بره
خدمات ،شااف ب رگی میان این جامعه روستایی و عشایری و جامعه شهری وجود دارد بقر
اساان عشایر از زمان پهلوی اول به د یل سیاسی و امنیتی و دوران پرس از انیرالب اسرالمی بره
دلیل خدمترسانی و با بردن سطح زندگی آنها همواره مطرح بروده اسرت (قردیری معصروم،
)4336
انواع دیدگاهها پیرامون اسکان عشایر و اثرات آن بر حیات اجتماعي ایالت
به طور کلی دیدگاه های پیرامون اسراان را کره از سروی متفارران ایرانری مطررح شردهانرد
میتوان در قالبهای زیر دستهبندی کرد:
 -4منابعی که روی امور و مسایل جامعه عشایری و روستایی صرفنظر از موضوع مهاجرت
آنان و بره فرآینرد توسرعه و بهبرود زنردگی عشرایر کمترر توجره کرردهانرد (صرفینرژاد4341 ،؛
اماناللهی4367 ،؛ پرهام 4362 ،و فیروزان)4362 ،
 -2منابعی که توسعه و بهبود زندگی عشایری را با انجرام اصرالحات در قالرب نظرام ایلری و
تداوم کوچندگی ممان دانسته اند نادر افشار نادری برا شرمردن ویژگریهرای جامعره عشرایری
خواستار ساماندهی زندگی عشایر از طریب اسرتفاده منطیری از مراترع و چراگراههرای طبیعری در
قالب نظام ایلی شده است
 -3برخی دیگر همچون یوسفیزاده شیوه زندگی عشایری را یای از شیوههای تولید ما بعرد
صید و شاار و ما قبل زراعت میداند و لذا اساان عشایر و تبدیل انسان مصالقهگرر وابسرته بره
طبیعت و دامداری سنتی را به انسان معارضهگر ضروری میداند
 -1منابعی که روی رمه گردانی به عنوان جامع دو وضع کوچندگی و اسراان تدکیرد دارنرد
جمشید یان با بیان این که اساان مخالت روحیه و فرهن

عشرایر اسرت و ترداوم کرو نیر در

روند تاامل جوامع بشری سازگار نیست خواستار تدکید بر رمهگردانی شده است
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 -4منابعی که توسعه و بهبود زندگی عشایر را با دیدگاهی تلفییی مورد توجه قررار دادهانرد
عبداللهی و چلبی برای اولین بار در سمینار استراتژی توسرعه زنردگی عشرایر براسراس نترایج بره
دست آمده از مطالعات
پژوهشهای پیشین
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش عشایری و روستایی در تولید اقتصاد ملی و همچنین لر وم
توجه به مسایل و بقرانها ی اجتماعی موضروع مهراجرت از روسرتا بره شرهر بره عنروان یاری از
حوزههای مورد مطالعه و تقییب طی سالهای اخیر مرورد توجره مقییران و پژوهشرگران حروزه
علوم انسانی قرار گرفته است در ذیل به برخی از مهم ترین این تقیییات بره اختصرار اشرارهای
میشود
فرهن

ارشاد و آقایی ( )4338بره بررسری و مطالعره مهراجرتهرای درون کروچی و بررون

کوچی در استان خوزستان پرداخته اند نتایج این پژوهش نشان میدهد که جابجایی ن دیک بره
یک میلیون نفرر در اسرتان خوزسرتان در فاصرله زمرانی سرالهرای  4364ترا  4374خوزسرتان را
وضعیتی قابل توجه قرار میدهد آنان به روند شرتابان مهراجرت از روسرتاهای بخرش مرکر ی،
سوسن و دهدز به شهر ایذه اشاره میکنند و ایذه را بره عنروان مهاجرپرذیرترین شرهر طری دهره
مورد مطالعه معرفی میکنند
در پ وهش دیگرری کره قالیبافران و مارانیای ( )4332در مرورد اثررات مهراجر فرسرتی برر
ساختار جمعیت مناطب روستایی شهرستان بیرجند انجام دادهاند جمعیت زدایری غیرر بیولو یرک
ناشی از مهاجرتهای روستایی سبب تخلیه روستاها و مهاجرتهای شدید روستایی و در نتیجره
بر هم خوردن تعادل ف ایی بین مناطب شهری و روستایی دانسته شده است آنران شرهرگرایی و
گسترش بی رویه شهرها را به عنوان نمودی از این رخداد مطرح میکنند
در برخی دیگر از پژوهشهای مرتبط با مهاجرت روستایی تدکید بیشرتری برر نیرش عوامرل
اقتصادی شده است کاتوزیان ( )4377تخصریص بودجرههرای عمرانری و جراری بره شرهرها در
دوران پیش از انیالب را باع

تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها مریدانرد زیررا درآمردهای

نفتی مشوق رشد فعالیتهای بشری و توزیع ثروت به نفع یک اقلیت کوچک و نتیجتا نردهرای
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با ی تورم میگردد و در چنین شرایطی بخش کشاورزی و جامعه روستایی تقت فشار زیرادی
قرار میگیرد و تعارضات اجتماعی خود را در این جامعه نمایان میسازد
معرفي منطقه مورد مطالعه
مقدوده مورد مطالعه حوزه آبری رودخانه مارون ،اهلل و رودزرد در شررق اسرتان خوزسرتان
است مساحت کل این حوزه در حدود  488هر ار کیلرومتر مربرع اسرت و منراطب مرورد برررس
شامل دهستانهای و بخشهای اسالم آبراد ،رسرتمآبراد ،سرلطانآبراد ،شرهرویی ،تشران ،پترک،
ابوالفارس ،میداود ،صیدون ،رودزرد و شهر جای ان از توابرع شهرسرتانهرای رامهرمر  ،بهبهران،
امیدیه و لیاک و باغملک می باشند در منراطب مرذکور ترکیرب قرومیتی لقرر ،قشریایی و عررب
زندگی میکنند که اکثریت جمعیت را لرها تشایل میدهند ریشهی تاریخی این لقرها طوایرت
طیبی ،بویراحمدی ،بهمنری ،ممبینری ،سرادات و شریرالی در اسرتان کهگلویره مریباشرد جریران
مهاجرت تدریجی این اقوام به شرق استان خوزستان در دو میطع تراریخی اصرالحات ارضری و
تخته قاپوی عشایر شتاب ف ون ترری یافرت البتره هرر چره از دشرت بهبهران بره سرمت رامهرمر
حرکت میکنیم درصدی جمعیت بختیاری ،عرب و قشیایی نیر دیرده مریشرود قشریاییهرا از
طوایت لرکی هستند که از شرق خوزستان تا هفتال پراکنده شدهاند عربهای این منطیره نیر
از طوایت کعبی ،آل خمیس ،حمیدی و دیلمی هستند بخش وسریعی از ایرن منطیره سراونتگاه
طوایت مختلت ایل بهمنی است بهمنی یای از طوایت لرر خوزسرتان وکهگیلویره وبویراحمرد
است بهمنیها یای از شاخههای لیراوی به شمار مریرونرد کره آن نیر از جراکیهرا مقسروب
میشود (رگبار میدم )4336 ،لیراوی کوه بر چهار ایل قسمت گشته اند :بهمنی ،شیرعلی ،طیبی
و یوسفی (حسینی فسایی )411 :4377 ،ایل بهمنی امروز اخالف بهمرن عرالی هسرتند ،طیبریهرا
او د طیب عالی اند ،طایفه یوسفی که فرزندان یوست عالی هستد بنا به د یرل متعردد از جملره
جن

و متفرق و پراکنده شده اند او د خدر به مرور زمان در طوایت دیگر مستقیل شده و

تنها تعداد معدودی از آنها در اطراف جای ان و بهبهان باقی ماندهاند (افشرارنادری-12 :4317 ،
)14
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بهمنیها میان دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد پراکنده شدهاند منطیه بهمنری در
جنوب غرب چهار مقال بختیاری ،غرب کهگیلویه و بویراحمد و شررق خوزسرتان قررار گرفتره
است و هم اکنون افراد این ایل در بخشهایی از شهرستان دهدشرت و همره شهرسرتان لیرک از
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و قسمتهرایی از شهرسرتان بهبهران بره ویرژه بخرش تشران و
بخش آغاجاری ،شهرستان رامهرم  ،امیدیه به ویرژه بخرش جرای ان و باغملرک بره ویرژه بخرش
صیدون در استان خوزستان استیرار یافتهانرد ایرل بهمنری پرس از ایناره ایرالت کرایری و امیرر،
ساکنین قدیم کهگیلویه و بویراحمد به علت جن

های داخلی و طایفهای و کو هرای اجبراری

متالشی شدند ،بوجود آمد پس از کشته شدن جعفر خران فرزنرد خلیرل خران بهمنری در حردود
سالهای  4218شمسی خود به دو شاخه سردسیری و گرمسیری تیسیم شده بعرد از مردتی شراخه
سردسیری به دو قسمت سردسیری و عالء الدینی تیسیم گردید بخش عالء الدینی بدست میررزا
حسن مشهور به حسن خان افتاد که پس از مدتی بین بازماندگانهادی خان و مقمدحسین خران
تیسیم شد
خلب و خوی بهمنیها در میان مردمان زاگرس نشین شناخته شده است آنان به شردت هلرم
ستی و حب طلب اند ،و اعتیادات مذهبی برایشان اهمیت بسریاری دارد بهمنریهرا همره برر آیرین
مذهب تشیع اند منطیه لیراوی کوه را اکنون ایل طیبی و بهمنی در تصرف دارند ،ولری در قررن
سی دهم و اوایل قرن چهاردهم در قلمرو جغرافیایی مذکور چهار ایل بهمنی ،شیرالی ،یوسرفی و
طیبی ساونت داشتند(،صفی نژاد)478 ،
بهمنیها آداب و دستورات دینی را از دیرباز مورد توجه قرار میدادنرد و بره فررایی دینری
اهمیت بسیاری میدهند ویلسن سیاح انگلیسی در سفرنامه خود در این باره میگویرد :وقتری در
دیشموک میان مردم ایل بهمنی اتراق کردیم آخوند قلعه برای ادای فری ه حاضرر شرد و تمرام
کسانی که در قلعره بودنرد بررای نمراز مغررب و عشرا بره او اقتردا کردنرد و بعرد جنراب آخونرد
مختصری وعظ کرده و گری ی به صرقرای کرربال زد و در پایران حسرب المعمرول بررای همره
رفتگان طلب مغفرت کرد (امیری مهراب)4378 ،
همررین برراور دینرری و روحیرره سلقشرروری و هلررم ناپررذیری ایررن قرروم صررفقات درخشررانی از
ایستادگی بر علیه ر یم ستم شاهی را به ثبت رسانده است در دوران حاومرت رضرا شراه یعنری
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همان روزهرای آغرازین پرس از کودترای سروم اسرفند4211ترا سروم شرهریور4328در دو دهره
حاومت رضا شاه تقو ت و دگرگونیهای سیاسی ،اجتمراعی و اقتصرادی بسریاری در کشرور
رد داد ،از جمله جن

عالء الدینی بهمنی با حاکمان و نظامیان رضاشاه ،این جن

باعر

شرد

که ضعت نیروهای ارتش رضا شاه و همچنین ضربه پرذیر برودن آن بررای همره آشراار شرود و
نیروهای عشای ر جرأت میابله با ارتش و نظامیان رضا شاه را در خود پیردا کننرد و اماران میابلره
آنها را با ارتش شاه ممان سازد و در برخورد با نظامیان هراس کمتری داشته باشرند رضرا شراه
توانسته بود بیشتر جنبشها و اعتراضهای ایلیاتی را کره در دهره اول حاومرت خرود بره وجرود
آمدند را سرکوب کند (از جمله جن
اواخر روزگار سرهن

های برویر احمرد فرارس در سرالهای  4387ترا  4381در

خان و آغاز کالنتری خداکرم بهمنی) پس از حوادث سالهای  4387ترا

 4381دو ایل دشمن زیاری و بهمنی بطور کامل سرکوب نشده و گراه گراهی ایجراد نرا آرامری
میکردند و حاومت تالش داشت تا ایل بهمنی را متفرق و ضعیت سرازد اوایرل تیرر مراه سرال
 4341حاکم نظامیان بهبهان و کهگیلویه که سرهن

سید مقمد علی قادر پناه نام داشرت بررای

بازدید از مناطب عشایری و نظارت بر امر تخت قر اپو تصرمیم گرفرت بره منطیره ثرالث کره جر
دهدشت است برود به همین منظرور از بهبهران دسرتور داد ترا همره کالنترران و خروانین بر ر
ایالت منطیه ،در روزی معین در میدان لنده مرکر ثرالث حاضرر شروند،کالنتران و ایرالت هرر
کدام به همراه تعداد زیادی از افراد طایفه خرود در روز موعرود در مقرل ح رور پیردا کردنرد
برای استیبال ار حاکم نظامی و همراهان مراسم ویژهای ترتیب داده شد که یاری از بخرشهرای
مراسم این بود که هنگام ورود حاکم و همراهانش به ثالث جلوی پای آنها گراو و گوسرفندانی
قربانی شود در جریان برگ اری مراسم ،روند اجرای برنامهها با اعتراض حاکم نظامی مواجه شد
و همین عامل باع

شد که حاومت تصمیم جدی برای سرکوب مجدد خرداکرم خران کالنترر

بهمنی بگیرد و ایشان را پس از دستگیری روانه زندان سالخو بهبهان کرد اعترراضهرا از همران
موقع شدت بیشتری گرفت و سواران ایل تصمیم بر آزادسازی کالنتران گرفتند عدهای از افراد
شجاع بهمنی شبانه نیبی در زیر زندان حفر کردند و خان را فراری دادند خبر فراری دادن خان
به گوش سرهن

مقمد علی قادر پناه رسید
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برای یافتن خداکرم خان دستور داد تا خانههرای بهبهرانی کره برا بهمنریهرا ارتبرا

سرهن

داشتند تفتیش کنند و عدهای چریک مقلی را هم برای تعییب او به طرف اقامتگراه ایرل بهمنری
فرستاد اما این امر مثمرثمر واقع نشد زیرا خان به منطیه صیدون و قلعه عرالء و ارتفاعرات کروه
منگشت رفته بود با رسیدن خبر آزادی خدا کرم به مرک  ،بالفاصله سرهن
سرهن

قادرپناه معر ول و

عبدالقسین ثیفی به جرای او منصروب شرد ترا بره هرر شرال ممارن خرداکرم خران را

دستگیر کند
ثیفی از افسران اندارمری دولتی بود که در سال  4384با درجره سرتوان یامری بره خردمت
ارتش درآمده بودم ثیفی در بیشتر لشارکشیهای دولتی بر ضد عشایر ایرران از جملره تررکمن
صقرا ،لرستان ،فارس ،کردستان شرکت داد و در مهرماه سال  4344به فرماندهی نظامی بهبهران
منصوب شد خداکرم خان با توجه به ایناه اطالع داشت مورد تعییب قرار دارد ،آمراده گردیرد
تا در صورت تقت فشار قرار گرفتن توسط ثیفی به میاومت برخی د سرهن

ثیفی هم پرس از

ورود به بهبهان بوسیله نامه و تهدید تالش کرد تا خداکرم خان را مجبور بره تسرلیم سرازد ولری
خان زیر بار نرفت ،پس ثیفی تصمیم گرفت اردویی مجه به مرک خان نشین ایل عالء الردینی
یعنی قلعه عالء اع ام کند تا از طریرب عملیرات نظرامی خرداکرم خران را دسرتگیر کنرد پرس از
مستیر شدن مدموران نظامی در منطیه عالء آنها جهت رسیدگی به وضع ایل و پاکسرازی منطیره
از وجود یاغیان به انواع بهانهها مردم را تقت فشار و شانجه قرار میداد
بر اساس تلگرراف رمر مخرابره شرده از رامهرمر در تراریخ  4346/3/1طبرب اطرالع واصرله
خداکرم بهمنی قلعه عالء را تخلیه و با چند نفر فراری شده عدهای که به تعییب آنها رفته بودنرد
قلعه را تصرف و مشغول جمع آوری اسلقه و آتش زدن سیاه چادرهرا و بهرون طوایرت بهمنری
شدند اعمال جبرآمی سیاست اساان و از بین بردن ساختار کو ایل بهمنری کره حردود چهرار
ماه طول کشید چنان بی رحمانه انجام گرفت که زمینه اتقاد همه تیررههرا و طوایرت را برر علیره
ر یم ستم شاهی فراهم ساخت در جریان این درگیریها و به دنبال کشته شدن سررهن

ثیفری

و اعالم عالمت کاهم خان به نیروهای خداکرم خان که از قبل برای حمله بره نظامیران آمرادگی
داشتند ،نیروهای بهمنی به نظامیران حملره کردنرد چرون نیروهرای نظرامی بره جغرافیرای منطیره
آشنایی کافی نداشتند نیروهای بهمنی توانستند نیروهای نظامی و چریکهای مقلی هماار آنها
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را به سختی شاست دهند آخرین پایگاه نظامیان که همراه دو عراده توپ کوهسرتانی برود و ترا
آخرین لقظه میاومت میکردند با حمله فردی دلیر بنرام « گرل مقمرد » بهمنری سریو کررد و
فرمانده توپخانه که سروان قهرمانی بود توسط گل مقمرد اسریر شرد طبرب اههرارات مقلری در
درگیری نظامیان با نیروهای بهمنی بیش از  388نفر از نظامیان و نیروهای چریک مقلری کره برا
آنها همااری میکردند کشته شد
دولت تصمیم گرفت پس از آن نیروهای نظامی دیگری را برای سرکوب بهمنی و همچنرین
دستگیری خداکرم خان به عالء بفرستد عدهای را برای وسراطت نر د او فرسرتاد و قررار شرد از
سوی لشار خوزستان به او تدمین داده شود ،پس از گررفتن تردمین بررای خرودش کره برر پشرت
قرآن نوشته شده بود و گرفتن یک ورقه تدمینه ع و عمومی برای افراد ایرل ،خرداکرم خران بره
همرراه یارری از ن دیاران جنگرراورش برره نرام « یوسررفعلی » در اواسررط بهمرن  4346تسررلیم شررد
نیروهای نظامی به بهانه این که بایرد بره دیردار فرمانرده لشرار خوزسرتان بررود ،او را بره همرراه
مدموری به نام «نایب ایازی» از منطیه خارج کرده تا اهواز بفرسرتند وقتری خرداکرم خران را بره
اندازه کافی از منطیه دور ساختند با توجه به ایناه به او تدمین داده بودنرد و او بره قررآن اعتمراد
کرده بود یای از نظامیان به بهانه ایناه او میخواست فرار کند ،وی را در جایی به نام « چل پله
کان » بین رود زرد و رامهرم از پشت سر هدف گلوله قررار داد و او را بره همرراه یوسرفعلی بره
قتل رساندند پس از قتل خداکرم خان دولت بره دسرتگیری و مجرازات ر سرا و مقررکین ایرل
بهمنی که  78نفر ذکر شده است پرداخت و پس از دستگیری ،سران تیره عالء الدینی و افررادی
که شناخته شده بودند مقاکمه و در دادگاه صقرایی که جلسات آن یک ساعت و نیم برای هر
متهمی طول میکشید همه  78نفر را به چوبه دار بستند و اعدام کردند که در بین آنهرا ف رل اهلل
خان فرزند خداکرم خان و کاهم خان برادر خداکرم خان نی اعدام شدند
به طور کلی بهمنیها مردمانی آزاده اند ،به طوری که در میابل هیچ کدام از حاومرتهرای
طاغوتی در دورانهای گذشته سر تسلیم فرود نیاورده و همواره با حاکمان زورگرو و مسرتبد در
ستی و نبرد بوده اند (رگبار میدم )4337 ،تقو ت مذکور یاری از مهمتررین عوامرل مروثر برر
جابجایی عشایر و افراد ایل بهمنی در زاگرس جنوبی و مرک ی بوده است در پی ایرن رخرداد،
ویسیها بتدریج از اطراف رود تلخ و ارتفاعات ابوالفارس بره قشرالق خرود در میران رامهرمر و
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بهبهان مهاجرت کردند ،تیره مقمرد موسرایی در ابوالفرارس مسرتیر شرد و برخری از افرراد تیرره
خلیلی نی به اطراف ابوالفارس ،رودزرد و میداود مهاجرت کردند تیره نریموسرا نیر از اطرراف
تالور و عال به رامهرم و باغملک مهاجرت کردند مهراجرتهرا و جابجراییهرای گسرترده در
مناطب مذکور طی دههها ی متوالی امترداد یافرت و پرس از آن در جریران اصرالحات ارضری برا
توجه به حب تملک و نسب ،بسیاری از این افراد صاحب زمین کشاورزی شدند
ممبینیها نی از دیگر ساکنان منطیه جانای و کهگیلویه اند طایفه ممبینی که سررحدات آن
از رودزرد رامهرم شروع میشود و تا باغملک جانای را دربرمی گیرد از نظر لهجه و گرویش
شبیه به بهمنیها و بختیاریهاست برخی آن را از بختیاری مریداننرد و برخری دیگرر ممبینری را
یای از طایفههای چهارلن

حسین خانی کرد جنوب مقسوب میکننرد ایرن طایفره چره آنران

که در کوه گیلویه اساان دارند و چه آنهایی که در قریرههرای هپررو ،سررحونی ،گنبرد ،کرم،
تیغن با  ،تیغن پائین ،میرداود ،باغملرک ،رامهرمر و جاهرای دیگرر اسراان دارنرد از تیررههرای
گرمسیری مقسوب میشوند روایتهای مقلی ریش سرفیدان ممبینری برر ایرن موضروع تاکیرد
دارتد که همگی از نسل شخصی بنام ممبی بی

پسر بویر پسر احمد پسر قاید کوه گیلویه پسرر

قارون پسر سرخاب پسر باو پسر شاپور پسر کیوس(کی کاووس) پسر قباد پسر فیروز پسر بهررام
گور ساسانی برخاسته اند
این طایفه در جن

دوم شیر عالیها با ایل چهارلن

آمده اند بر اساس این شجره نامه ممبی بی

از ایالت کوه گیلویه به منطیه جانای

سر سلسرله طایفره ممبینری کره چهررهای شرجاع از

طایفره ساسررانی برره شرمار مرریآمررد دارای  2پسررر بره نررامهررای تررراب بیر
ممبینیهایی که در خاک چهارلن

و برروری بیر

بررود

سانی دارند پس از گدشت زمران و تشرایل نظرام ایلری و

ساختار اجتماعی به تیرههای مال عوض کربالئی مقمرد رضرائی ،مالزکری ،شراه میرری ،تیغنری،
صالقی ،مقمد کاهمی ،نوری ،شرهرت دارنرد کره عردهای بره شرغل کشراورزی و دامرداری و
همچنین امورات پیشه وری مشغول هستند دیدگاههای دیگری هم دربراره منشرا ممبینری وجرود

دارد ،از جمله :به روایت کتاب تاریخ خوزستان از ایرج افشار سیستانی و گفته سرهن

مقسرن

ستارمنش ،ممبینیها از شاخههای قدیمی ایل باستانی ممسنی هستند کره در اوایرل دوره صرفوی
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به دلیل درگیری برا طوایرت ق لبراش از طریرب کهگیلویره و بویراحمرد بره خوزسرتان مهراجرت
کردند طایفه ماوندی از دیگر طوایت ممسنی فارس ،پس از ممبینیها به خوزستان رفتند
مهمترین تیرههای ممبینی یا متقدان آن عبارتند از:


تیره (مالعوض) درمنطیه سرتایی



تیره (شهریاری) در مله ابوالعباس



تیره (مالزکی) درگنبد



تیره (کربالیی) در هپرو



تیره (شاه میری) در سمان



تیره (اسدی) در تیغن



تیره (صالقی) در میداوود



تیره (با مقمد کاهمی) در میداوود



تیره (تامرادی وپیرمرادی) در منگنان



تیره (شیخها) در کلگه دم ابی



تیره (سادات میر-سا ری) در رود زرد و اب لشار و دهد شتی

4

به طور کلی طوایت و ایالت شرق خوزستان که در شهرهای رامهرم  ،بهبهان ،جانای ،قلعه
تل ،جای ان ،صیدون و بخشهای سرلظان آبراد و ابوالفرارس و رودزرد پراکنردهانرد عبارتنرد از:
 4جررانای-2،آل خورشررید 3 ،ابوالعباسرری( بلواسرری) 1 ،ابررراهیم حمرر ه 4 ،سروسررتانی6 ،
گرگیری 7،میالسی 3 ،گ ستانی (روچای)  1بارزی 48 ،مشایخ سید صرالح 44 ،میرداودی (
داودی) 42 ،تالوری 43 ،ابوالفارسری 41 ،بردرانی  44کیروپی 46 ،گرمسریری  47بهونردی،
 43شیر علی ( شیرالی) 41 ،ممبینی 28،زنگنه 24 ،کردزنگنه 22 ،کلهر 23 ،بیگدلی 21 ،قرره
باغی 4 ،آقاجری 26 ،کوهوایی( ،کهوایی) 27 ،جاللی  23کرائری یرا کرایری 21 ،ماونردی
 38کرد 34 ،بختیاری 32 ،افشار  33سادات شامل سادات سید به اد ،سرادات امرام اده یقیری

4

اطالعات ذکر شده درباره طایفه یا گروه قومی ممبینی حاصل پژوهش میدانی مقیب و مصاحبه ح وری با اهرالی میرداود،

منگنان ،هپرو و برخی دیگر از مناطب ممبینی نشین دشت جانای و رامهرم است
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یا شیخهابیلی ،میرسرا ری ،طباطبرایی و موسروی ،کربالیری ،حیرات غیرب سرید مقمیرد (ع) –
خلیفهها چم سیدمقمد 31ویسری 34امیرری و کمرایی 36 ،بهمنری 37 ،طیبری 33 ،شریخ شراه
منگشت  31عالی مقمودی 18 ،عرب کمری  14احمردماانی 12تررکهرای قشریایی ولرکری
 13رهردار 11ترامرادی 14پتارری 16یوسرت شرهرویی 47.کنرردزلو -13قنرواتی  -11دراویررش
خادمی-48طیبی
روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی -تقلیلی اسرت و جهرت جمرعآوری دادههرای آن از
روشهای اسرنادی -میردانی اسرتفاده شرده اسرت در انجرام مطالعره ابتردا اطالعرات موجرود در
موضوع و منطیه از کتب ،اسناد ،آمارنامهها و نیشههای پایه جمعآوری و سپس اطالعات مرورد
نیاز در منطیه مورد پژوهش از طریرب مطالعرات میردانی شرامل مشراهده ،مصراحبه و مراجعره بره
منطیه مذکور تهیه گردید در جریان مشاهده مشارکتی مقیب با جریان عادی زندگی مهراجران
همراه شد و بسیاری از یافتههای تقییب حاصل این مشاهده مشارکتی است
تعداد کل روستاهای قرار گرفته در منطیه مورد بررسی  231روستا بود که از ایرن تعرداد 44
روستا دارای جمعیت عشایری ساکن شده (اساان یافته) در روستا مریباشرند در ایرن میران 136
خانوار عشایری از دهه  4318شمسی به بعد در روستاها ساکن شدهانرد کره  34خرانوار آنهرا برا
استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند مورد پرسش قرار گرفتهاند
پرسشهای پژوهش
 -4کاهش درآمد شما به چه می ان در تمایل شما برای اساان موثر بوده است
 -2در چرره دوره زمررانی برره مهرراجرت اقرردام کرررده ایررد زادگرراه و خاسررتگاه اولیرره خررود و
خویشاوندان تان را کدام ناحیه جغرافیایی میدانید
 -3عدم سازش با افراد طایفه و وجرود نبردهرای قرومی بره چره میر ان در تمایرل شرما بررای
مهاجرت به روستا (یا شهر) تدثیر داشته است
 -1دوری از اقوام و آشنایان چه نیشی در تمایل شما به مهاجرت یا اساان داشته است
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 -4احساس تقت فشار بودن از سوی دولت و عدم ارائه خدمات از سوی دولت به شما چره
نیشی در تمایل شما به اساان در مناطب روستایی یا شهری داشته است
 -6به دست آوردن فرصت جدید شغلی در روستا یا شهر به چه می ان در تمایرل شرما بررای
اساان موثر بوده است
 -7کدام یک از تیرهها یا طوایت را متقدان اصلی خود مریدانیرد و پیونرد خویشراوندی برا
آنان برقرار کرده اید
یافتههای پژوهش
با توجه به این که پژوهش مذکور برا اسرتفاده از روش مصراحبه نیمره سراختمند انجرام شرده
است پس از انجام مصاحبه سعی در استخراج پاسخها برا اسرتفاده از الگروی دسرتهبنردی عوامرل
کردهایم نتایج مذکور ذیل عناوین مقدودیتهای اقلیمی و اجتماعی و فرهنگی(عوامل دافعره)
در استان کهگلویه و بویر احمرد و اماانرات زیسرتی (عوامرل جاذبره جمعیتری) در شررق اسرتان
خوزستان ارائه شده اند
 -4مقدودیتهای اقلیمی و فرهنگری عوامرل مهاجرفرسرتی در منراطب کوهسرتانی شرمال و
شرق خوزستان و استان کهگیلویه و بویر احمد(عوامل دافعه):
دسترسی به شاخصهای توسعه برای جامعه عشایری و روستایی یاری از ضرروریات عیلری،
منطیی و برنامهای میباشد شاخصهای توسعه و ابعاد مختلرت اجتمراعی ،فرهنگری ،آموزشری،
بهداشتی و اقتصادی از نیازهای اساسی این جامعره اسرت بسریاری از پاسرخگویان دغدغرههرای
مقرومیت از اماانات آموزشی و بهداشتی را اولویت اصلی خود برای مهاجرت میدانند آنران
بر این باورند که نسل گذشته (شامل سرپرستان فعلی خانوار) متقمل رنجهرای بسریاری در نبرود
اماانات شدهاند و با توجه به تغییر و تقو ت اخیر و اهمیت یافتن سواد و تقصیالت بررای ایرن
که فرزندانشان از این تقو ت و پیشرفتها عیب نمانند راهی ج اساان در مناطب روسرتایی و
شهری برایشان وجود ندارد برخی از آنان به تجربههای زایمان بدون اماانات بهداشتی و مر
و میر یک یا چند نفر از اع ای خانواده به علت فیدان اماانات مناسب و ابرتالی بره بیمراریهرا
اشاره کردهاند افراد جامعه عشایری و روستایی نیشی معج هگرایانه برای تقصیالت قائرلانرد و
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اماان تقصیل برای فرزندانشان را فرصتی برای پرهی از درگیریهای قومی و دور برودن و دور
شدن از ف ای نامناسب ایلری مریداننرد در واقرع ایرن سرخن افرراد اشرارهای ضرمنی بره وجرود
تنشهای قومی و ایلی در منطیه دارد تنشهرایی کره برخری از پاسرخگویان وجرود آنران را در
گذشته بر سر چراگاهها و منابع آب تدیید کردهاند ولی برر ایرن ناتره نیر تدکیردکردهانرد کره از
میدار این تنشها بسیارکاسته شده است
در برخی از روستاهای مبدأ که سهم قابل توجهی در مهاجر فرستی به استان خوزستان دارند
منارعات قومی ،تاه تاه بودن اراضی زراعی و عدم یاپرارچگی ،شریب زیراد زمرین و شراننده
بودن مقیطهای روستایی به علت اتاای صرف بر کشاورزی و دامداری و فراهم نبودن فرصت
اشتغال در سایر بخشها نیش غیرقابل انااری در مجبور کردن افراد ساکن در ایرن روسرتاها بره
مهاجرت به سمت مناطب جنوبیتر ( که شامل شرق استان خوزستان میشوند)دارند
از سوی دیگر برای پایداری فعالیتهای جامعه عشایری و روستایی با توجه به دشواریهرا و
ضررعت اماانرراتی کرره در منرراطب عشررایری و روسررتایی وجررود دارد ،داشررتن درآمررد مناسررب از
ضروریات است که نیازمند اشتغالزایی مناسب برای توجیره اقتصرادی زنردگی اسرت مراده 44
آییننامه ساماندهی عشایر مصوب هینت وزیران در سال  4331و تبصرره  2آن تدکیرد مرینمایرد
که ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر کوچنده باید انجام گیرد
بسیاری از پاسخگویان ساکن در مناطب روستایی و عشایری براین مطلب صقه گذاشتند کره
در نتیجه بقران های اخیر به ویژه خشاسالی لطمات و صدمات جبرای ناپذیری برر عشرایر وارد
شده است از نظر پاسخگویان چنین روندی سبب کاهش درآمد عشایر و شاننده شدن زندگی
آنان شده است به زعم برخی از افراد عشایر طی دهههای گذشته مورد حمایت جردی از سروی
دولت قرار گرفتند و در سالهای پس از انیالب تقت فشار برای اساان نبودهاند آنان احرداث
جادهها و راهها و تدمین اقرالم غرذایی ضرروری ماننرد آرد ،بررنج و… از طریرب فروشرگاههرا و
تعاونیهای عشایری و روستایی را ج و موارد مهم خدمترسانی میدانند
برخی از افراد شغل کشاوری را پر درآمدتر از دامداری دانستهاند و انگی ه خود را از اساان
و فروش دامها روی آوردن به کشاورزی عنوان کردهاند آنران شرغل دامرداری را سررمایه برر و
کم یازده دانستهاند
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 -2عوامل جاذبه در میصد(استان خوزستان):
شرق استان خوزستان که شامل شهرسرتانهرای بهبهران ،رامهرمر و بخرشهرایی از امیدیره و
جای ان است به عنوان شتاختهترین ماان اساان عشایر و روستاییان مهاجر از استان کهگیلویره و
بویراحمد قابل معرفی است در این مناطب به سبب وجرود رودخانره دایمری و پرر آب مرارون و
سایر حوزههای آبخی و همچنین شرایط بسیار مناسب خاک (به عنوان مثرال مخررو افانره در
رامهرم ) میصد بسیار ایده آلی بررای مهراجران کهگیلویرهای اسرت مر ارع کشراورزی در ایرن
مناطب همواره به کارگران فصلی نیازمند بوده است و این زمینه مناسربی بررای آشرنایی و سرپس
مهاجرت گروههای جدید به این مناطب را هموار کرده است از سوی دیگرر میرل بره مهراجرت
بومیهای این مناطب به نیا شهری مستعدی همچون بهبهان ،امیدیه و رامهرم شررایط خریرد و
فروش زمینها و اجاره زمین را مهیا کرده است واین یای از فرصتهرایی اسرت کره مهراجران
همواره از آن بهره برده اند این روستاها عمردتا در منراطب دشرتی و یرا جلگرهای قررار دارنرد و
برخوردار از آب آشامیدنی بهداشتی ،راههای آسفالته ،ضریب با ی نفوذ تلفرن ،وجرود بررق و
گاز طبیعی میباشند چنین اماانات قابل توجهی هرگ در مناطب صعب العبور و لم یر رع مبردأ
برای مهاجران وجود نداشت
در بسیاری از مناطب مهاجر پذیر عالوه بر فرصتهای شغلی مذکور در بخرش کشراورزی و
دامداری ،اماان استخدام در شرکتهای پتروشیمی و نفت وجود دارد و این به عنروان یاری از
مهمترین آمال و خواستهای مهاجران مورد تدکید پاسخگویان قرار گرفته است
بیشر جمعیت ساکن در مناطب شرقی استان خوزستان به گویشی مشابه لری تالم میکننرد و
از نظر آداب و رسوم و شیوههای رفتاری مشابهت بسیاری میان آنان و مهاجران وجرود دارد بره
دلیل همین تشابهات و همسانیهای فرهنگی مهاجران در مارانهرای جدیرد اسراان یافتره خرود
احساس دوری و فاصله روانی اجتماعی نسبت به بومیان ندارند و تمایل بومیان نسبت به پرذیرش
اجتماعی آنان درون گروههرا ی خرود در حرد برا یی اسرت ح رور مهراجران در مراسرمات و
جشنها ی بومیان منطیه و پیونردهای ازدواج میران دلیلری برر تدییرد اجتمراعی طررفین نسربت بره
یادیگر است هرچند که گهگاه منازعات و درگیریهایی نی میان آنان رد میدهد
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نتیجه گیری
با گذشرت بریش از  6دهره از زمران اجررای اولرین برنامره عمرانری کشرور ،رونرد مهراجرت
روستایی به شهری همچنان ادامه دارد سیاستها و خط مشیهای نادرسرت تخصریص منرابع بره
صورت ناعاد نه به جوامع شرهری ،تغییرر در ایسرتارها و نگررش نسربت بره انجرام کرار یردی و
ضدارزش شدن روستایی یا عشایری بودن و انجام کشاورزی و دامرداری و فیردان راهاارهرای
مناسب برای ساماندهی شرایط زیست در روستاها باع

تشدید مهراجرت روسرتاییان بره شرهرها

شده است از سوی دیگرر انجرام اصرالحات ارضری و کرم تروجهی بره برخری اقشرار روسرتایی
همچون خوش نشینها و کسانی که حب نسب نداشتند و سیاستهای تخته قاپوی ایالت و عشایر
ضربات جبران ناپذیری بر ساخت جامعه روستایی و عشایری ایران وارد آورد
به توجه به د یل مذکور بسیاری از روسرتاییان و عشرایر سراکن در منراطب غربری و جنروبی
استان کهگیلویه و بویراحمد این مناطب را ترک کردند وبه سمت نواحی شرقی استان خوزستان
که در مجاورت آن قرار داشت مهاجرت کردند برخی از این مهاجران به روسرتاهای شرهرهای
بهبهان ،رامهرم و امیدیه رفتند و برخی دیگر به خیل کارگران ساختمانی و جمعیت بیارار ایرن
شهرها پیوستند عالوه بر این ،ورود گروهها ی قرومی جدیرد مهراجر بره شررق اسرتان خوزسرتان
سبب بروز برخی منازعات نی شده است
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