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  چكيده
س، از رسوم سنتى بخشى از ايالت كشور برای حل منازعات قومى و نـوعى قـرارداد ب خون

وجود آمـده ميـان اقـوام و احيـاء  های بـه اجتماعى با سازوكارهای بومى برای رفـع شـكاف

. شوند در اين سنت قومى، زنان بخشى از ديه مقتول محسوب مى. انسجام و همبستگى ايلى است

و در محـدوده  مردم ايل بهمئى ساكن در منطقه صيدون خوزستان اين پديده اجتماعى، در ميان

گـران، كاركردهـا و  چيستى، عوامل، كنش. است بوده مكانى جنوب غربى ايران نيز جاری

  . آثار اجتماعى اين پديده از مسائلى است كه نياز به مطالعه و كنكاش جّدی دارد

مسائل مذكور اسـت كـه در سـال  نوشتار حاضر برگرفته از پژوهشى جامع با هدف پاسخ به

هـای مصـاحبه،  گيـری از تكنيك شناختى و بـا روش ميـدانى و بهره ، با رويكرد انسان1396

  .مشاهده و بررسى اسناد مكتوب و قراردادهای غيرمكتوب به انجام رسيده است

محـدوديت سـرزمينى، قراردادهـای ايلـى و نظـام ايلخـانى از : های پـژوهش بر اساس يافتـه

: های اين پديده و قتل، جرح و خسارت از عوامل مهم آن است و كاركردهايى ماننـد زمينه

وحــدت ايلــى، رفــع اختالفــات، گســترش جمعيــت و نظــام خــانواده، حفــظ انســجام و نيــز 

ــان دارد ــداها و زن ــان، كدخ ــون بزرگ ــگرانى همچ ــون«. كنش ــار » بس خ ــه دارای آث گرچ

نـامطلوبى بـرای برخـى كنشـگران در پـى مدت قومى بوده اما در بلندمدت پيامدهای  كوتاه

  .های اسالم ناهمخوانى دارد داشته است؛ ضمن آنكه ابعادی از آن با آموزه

  ها  كليدواژه

 .قومى ورسوم، منازعات بس، صيدون، ايل بهمئى، آداب خون
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 مقدمه

رسـوم  و  دارای آداب - سـوای از وجـوه مشـترك فرهنگـى و ملـى - سرزمين ايـران،اقوام 

اقوام در درون خود، متناسب با بافـت اجتمـاعى، فرهنگـى و شـيوه زيسـت . هستندمتفاوتى 

های بـارز ايـن  نمونـه. ای را بـرای تعامـل و ارتبـاط بـا يكـديگر دارنـد های ويژه خود، سنت

پيوندها و صلح و سازش نمايـان  ،ها ف های قومى در اعياد، مراسم بومى و دينى، اختال سنت

  .يابند شده و وجه عينى مى

ــان   از آداب ــنتى در مي ــوم س ــيدون و رس ــه ص ــان منطق ــى، (مردم ــل بهمئ ــى از اي بخش

ای كه وجود و رواج آن در ميـان  ديرينه است؛ رسم» بس خون« پديدۀ ) های قوم لر زيرشاخه

بس، نـوعى پيمـان صـلح بـرای  خـون. شـود نيز به اشكالى مشابه يافـت مى ىديگر اقوام ايران

شدن يـا مـرگ  ميان دو گروه از اقوام است كه به سبب زخمىدادن به درگيری و نزاع  پايان

توجـه و يـا بـروز مسـائل اخالقـى و زناشـويى، بـا يك يا چند نفر يا واردشدن خسارت قابل

واسطه قراردادهـای سـنتى كتبـى يـا  اين رسم، به. اند يكديگر درگير شده يا قطع رابطه كرده

ريزی بيشـتر  از تداوم درگيری و خونجلوگيری نيز پرداخت ديه و خسارت و  برایشفاهى 

در ايـن پديـده، بنـابر تصـميم بزرگـان ايـل، . گيـرد آشتى ميان طوايف شكل مىبرقراری و 

يـا در مسـائل اخالقـى و  و ديـده هسـتند ست يـا خسـارتها از آن طايفه و يا ايلى كه مقتول

قـول از متعـديان، اند، در كنار دريافت اموال منقول يـا غيرمن جنسى، مورد تعدی قرار گرفته

دختری از خانواده يا نزديكان طايفه مقابل را به عقد يكى از فرزندان و يا بسـتگان خـود در 

  .آوردند مى

نيـز شـهرت دارد و از گذشـته دور تـا » بهـا خون«يـا » بری خـون«هـای  با نام كه بس خون

دی شـكل و در حال حاضر، بسيار كم شده و تا حـد زيـا ولى ساليان اخير تداوم داشته است

رغم تغييرات فرهنگى و گسترش نظام  علىالبته اين پديده،  ؛مفاد توافقى آن تغيير يافته است

حقوقى و پيدايش نهادهای قانونى بعد از انقالب اسالمى، هنـوز كـارآيى الزم را دارد و در 

  .شود موارد خاصى برگزار مى

وام بوده و سبب تداوم آن اق توجهكه مورد  ،، سوای از فوايد نسبى آن»بس خون«پديده 

دليل  بـهاما  دنبال داشته است های متعدد فردی و اجتماعى را به نيز شده است، همواره آسيب

ويژه  گاه از منظر اجتماعى، فرهنگى و بـه ماندن در سطح عموم و جامعه علمى، هيچ ناشناخته
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ر اسـاس همـان دينى، مورد بررسى و نقد جّدی پژوهشگران قرار نگرفتـه اسـت؛ بنـابراين بـ

ها و عوامـل  چيسـت؟ زمينـه» بس خون«كه پديده  اين. شود شكل سنتى خود، گاهى اجرا مى

دنبال  اند؟ چـه كـاركرد و آثـاری را بـه گران آن چـه كسـانى آن چه چيزهای هستند؟ كنش

دنبـال يـافتن پاسـخى مناسـب بـرای  داشته است؛ از جمله سواالتى است كه تحقيق حاضر به

كند تا ابعادی از مسئله بعد از تحليل جـامع،  د انتقادی مقاله، نيز كمك مىرويكر. هاست آن

  .از منظر اسالم نقد شود

های مستمر درباره بررسى پديده  مقاله حاضر برگرفته از پژوهشى ميدانى و حاصل تالش

ملك اسـتان خوزسـتان  در منطقه صيدون از توابع شهرستان باغ» بس خون«يا » بها خون«رسم 

يافته و  سـاخت های نيمه با حضور متوالى محقق در اين منطقـه و بـا انجـام مصـاحبه است كه

هـای مختلــف بـا عـامالن و بــازيگران ايـن پديــده،  و مكان  وگوهـای مـداوم در زمــان گفت

های محلى، مطالعه پيشينه تاريخى از كارهـای  مشاهده مشاركتى محقق، بررسى اسناد و قباله

  .در قالب يك پژوهش به ثمر نشست شده مرتبط با موضوع، انجام

  روش پژوهش. 1

شـناختى بـوده، از روش كيفـى و شـيوه ميـدانى  جا كه اين پژوهش، يك مطالعه انسان از آن

  :برای گردآوری اطالعات به شكل زير استفاده شد

  مصاحبه. 1- 1

يافته  ساخت های نيمه های عميق بود كه با پرسش ترين فن در اين پژوهش، مصاحبه عمده

هـا بـر مبنـای  گرفت؛ يعنى محور سؤاالت مشخص بود؛ ولى سـؤاالت و تعـداد آن انجام مى

گـران اصـلى ايـن رسـم  ها بـا كنش مصـاحبه. كـرد نوع زندگى افراد و شرايط تغيير پيدا مى

، هـا آنفرزنـدان  و بس ، زنـاِن خـونافـراد بـا اطـالعبزرگان قوم، كدخـداها و  :ديرينه مانند

دليل شـرايط فرهنگـى و اجتمـاعى،  در مـواردی بـه. انجام شد... و بس والدين دختران خون

آوردن اطالعات واقعى، دو يا سه نوبت مصـاحبه از يـك نفـر  محقق ناچار شده برای بدست

بزرگـان نفر بوده است كه به شيوه معرفى توسـط  50جامعه نمونه در اين بخش، . انجام دهد

  .اند انتخاب شدهقوم 
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  مشاهده .1- 2

ســاز  عنوان روش اصــلى و زيربنــايى و سرنوشت حقيقــات كيفــى، مشــاهده بــهدر تمــام ت

آيد و برحسب نوع و ميزان درگيـری محقـق بـا ميـدان پـژوهش، مشـاهده نيـز  حساب مى به

محقـق بـا حضـور چنـدباره در منطقـه و . )110:1390مאرשאل و پאرسـאئیאن،(متفاوت خواهد بود 

خصوص زندگى دختـران و زنـانى كـه  ديده، بهمشاهده مستقيم زندگى افراد مرتبط با اين پ

ها با اين رسم گِره خـورده بـود، بخشـى از اطالعـات را  شيوه ازدواج و زندگى مشترك آن

  .گردآوری كرده است

  بررسى قراردادها .1- 3

اسـناد ازدواج زنـان، برخـى قراردادهـای ايلـى،  :نامه و مدارك قومى مانند اسناد، شجره

  .های مورد نياز بوده است هكننده داد رك نيز تكميلتصاوير، فيلم و ساير مدا

  شناسى مفهوم. 2

  بس خون. 2- 1

معنای، قطـِع خـون،  در لغـت بـه. تشـكيل شـده اسـت» بـس«و » خون«ای كه از تركيب  واژه

. )4: 11، ج1334دھخـدא، (بودن خون و قطـع جريـان خـونى اسـت كـه راه افتـاده اسـت  كافى

معـین، (اسـت » بسـا و بسـى«افى است كه الفاظ ديگـرش معنى ك ، در فرهنگ معين، به»بس«

 )خين در زبان لـری؛ يعنـى خـون(بَس،  اصطالح منطقه صيدون نيز خين در. )525: 1، ج1364

در فرهنگ عاميانه، . مساوی با پايان نزاع و اصالح روابط طوايف است )363: 1388 אرשאدی،(

نسـته و گروهـى هـم آن را رسـمى را سنتى پسنديده برای اهـداف ايلـى دا» بس خين«برخى 

گران آن؛ مانند زن مورد ظلم واقـع شـده و يـا سـبب  دانند؛ چراكه برخى از كنش ناپسند مى

شــود؛ ماننـد پرداخــت مــال توسـط كســانى كــه  گيری برخــى جبرهـای اجتمــاعى مى شـكل

گرايانـه  ها و رفتارهـای افراط كردن برخـى تنـدروی اند يا ضـمانت مشاركت در نزاع نداشته

  .رخاسته از تعصبات قومىب



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   144

  شناسى انسان .2- 2

لحاظ فـردی يـا  يافته درباره انسان به هر نوع مطالعه و پژوهش روشمند و نظام: عبارت از

روحـى، روانـى،   منظور شناخت ماهيت و حقيقت، يا وجهى از وجوه جسـمانى، اجتماعى به

شناســى، دارای دو  نانسا. )136: 1395طــאلبی و محســنی، (فرهنگــى و اجتمــاعى انســان اســت 

در كاربرد عـام، بـه هـر دانـش روشـمندی كـه در پـى مطالعـه و . كاربرد عام و خاص است

شود امـا در اصـطالح خـاص، معـادل  شناخت بُعدی از ابعاد وجودی انسان باشد، اطالق مى

معنای مطالعـه  گيـرد و بـه است كه زيرمجموعه علوم اجتماعى قرار مى 1دانش آنتروپولوژی

  .اجتماعى با روش تجربى است - زيستى و فرهنگى - ابعاد جسمانى انسان در

  ايل بهمئى .2- 3

شوند كه ايـل بهمئـى  لر كوچك و لر بزرگ تقسيم مى: طور كلى، قوم لر به دو شاخه به

كوهسـتانى جنـوب  هـا در منطقـه نيمه گاه آن سـكونت. آيند شمار مى از طوايف لر بزرگ به

وبختيـاری قـرار  وبويراحمـد و چهارمحال خوزستان، كهگيلويههای  غربى ايران در بين استان

دارد و شهرهايى ماننـد رامهرمـز، باغملـك، بهبهـان، جـايزان، دهدشـت، بهمئـى، صـيدون، 

. )76: 1392אفשـאرنאدری،(آيـد  شمار مى ميداود، لِكَك و ديشموك مكان اصلى زيست آنان به

 - های بسـيار كهـن لُرنشين از زمان های شناسى حاكى از آن است كه سرزمين شواهد باستان

ايـل بهمئـى در . )60: 1374 אللهی بهאرونـد، אمـאن(انـد  مسـكون بوده - بيش از چهل هـزار سـال

های جغرافيـايى و مناسـبات ايلخـانى بـه چنـد  گذشته، تابع نظام ايلخانى بود و بنا به موقعيت

بندی از  ب اسالمى، اين دستهشدند كه بعد از پيروزی انقال شاخه وابسته به خوانين تقسيم مى

اجتمـاعى  نظـام. بين رفته است اما نظام مناسباتى و ارتباطات بر اساس قبيله همچنان پابرجاسـت

. گردنـد مى های متعـددی تقسـيم هر يك از طوايف به تيره. ايل بهمئى متشكل از طوايف است

و  3، اوالد، مـال2شايـل، طايفـه، تيـره، تَـ: مراتب نظام اجتماعى عبـارت اسـت از اين سلسله

                                                           
1. Anthropology. 

 .گويند تَش مى ،تر از تيره وچككبه زيرمجموعه . 2
 .باشد منظور از مال دو تا ده خانوار مى. 3
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ترين  ميسا از مهم ، عالءالدين، محمدميسا و نری)خليلى(ُمحمدی . )72: 1386 رحمتی،(خانوار 

يك دارای قبايل  آيند كه هر شمار مى به] ساكن در منطقه محل پژوهش[طوايف ايل بهمئى 

  .)312ـ305: 1391 אفשאرنאدری،(های متعددی است  و تيره

ها رواج داشته امـا در  در ميان آن) ئيالق و قشالق(نشينى  وچشيوه زندگى ك ،در گذشته

جمعيـت كـل . جانشينى را اختيار كرده اسـت های اخير، اكثريت جمعيت اين ايل، يك سال

طور تقريبـى  سبب پراكندگى در چند استان همجوار، دقيقا مشخص نيست اما بـه ها به بهمئى

دين و مذهب تمام مـردم بهمئـى، . )1395ه אزאد، پدیא، دאنשنאم ویכی(هزار نفر است  150بيش از 

هـا دارنـد و  و اوالد آن :اطهار اعتقادات عميقى به ائمه . اسالم و شيعه دوازده امامى است

كه بقاع متبركه سادات علوی در اين  ها محترم هستند؛ چنان سادات و نوادگان امامان نزد آن

های  رو، يكى از اولويت است و از همينها  منطقه بسيارند و محل زيارت و رجوع دائمى آن

امامزادگـان  جانشينى و ساختن محله و شهرهای اين ايل، وجود و محوريـت اصلى زندگى يك

ُ ها لری با گويش بهمئى است كه دنباله زبان  زبان آن. بوده است   .آيد شمار مى به ستايىوِ ا

  منطقه صيدون .2- 4

 - بخشى از محل سكونت ايل بهمئى از ايالت ساكن در جنـوب ايـران - منطقه صيدون

، از نوادگـان  ملك استان خوزستان است كه در جوار امـام از توابع شهرستان باغ زاده عبـداّهللاٰ

در دامنـه و  )شـاه منگشـت(و بسـيار نـاهموار ای كوهستانى  در منطقهمدفون ، 7سجادامام 

در مركـز ايـن . )56: ש 2536روאلینسون، (ويژه كوه سياه قرار گرفته است  های زاگرس به كوه

 :تعداد زيـادی از روسـتاهای كوچـك و بـزرگ ماننـد ،بخش، شهر صيدون و در حومه آن

جمعيـت . اكن هسـتندمتشكل از ايالت بهمئى س... اعالء، َچلسرخ، رودزير، طالور، واجل و

صيدون . ها كشاورزی و دامداری است هزار نفر است و شغل اصلى آن 30اين منطقه بالغ بر 

هـای  های زيست ايل بهمئى است كه دارای چندين رودخانه مهـم و زمين ترين مكان از مهم

 .خيز و آب و هوای معتدل و خنكى است حاصل

  بس پيشينه خون. 3

تناسـب، بـه  صـورتى گـذرا و به شناسى قـومى به اريخى يا مردمها و تاليفات ت برخى پژوهش
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گرچه برخى از آثـار نيـز دربردارنـده اطالعـات غيرمسـتند، . اند بس اشاره كرده پديده خون

: برخى از منابع مرتبط با موضوع عبارتند از. شده و يا رونويسى از آثار گذشته است تحريف

كـه  1387ماندنى رگبارمقدم، : تاليف رضاخانالدینی علیه حکومت  طایفه عالء ۱۳۱۶قیام 

های سنتى  بررسى روش«مقاله . به معرفى اقوام و حوادث سياسى منطقه بهمئى پرداخته است

» بس بری يـا خـون حل منازعات قومى ناشى از قتل در بين عشاير شهرستان ايذه؛ رسم خـون

ئل اجتمـاعى ايـران و نشـريه بررسـى مسـا 10اثر ارجمندی و نوروزی، منتشرشده در شماره 

؛ حسين مرادقلى در دانشگاه عالمـه طباطبـايى كـه »صلح شناسى خون رمبررسى جُ «نامه  پايان

بس وجود دارد، با وقوع قتل، جامعه بـه  معتقد است در جوامعى كه پديده خونآن نويسنده 

ل صـلح بـا مشـاركت فعـا بـه همـين دليـل، خون. شـود كار تقسيم مى ديده و بزه دو گروه بزه

جامعــه محلــى، اوليــاء دم، قاتــل و اقــوام او، موجــب تــرميم روابــط گسســته شــده جامعــه و 

بـا ايـن وجـود، وجـه تمـايز پـژوهش . شـود پيشگيری از وقوع جرائم احتمالى در آينـده مى

شـناختى و  بس، بـا رويكـرِد متمـايِز انسان حاضر آن است كه عالوه بر تاكيد خاص بر خون

 اجتمـاعى - دنبال مطالعه عميق و چندجانبه اين پديده فرهنگى ساختاری روشمند و علمى به

  .ای كيفى است شيوه با

  بس های خون زمينه. 4

  حوزه سرزمينى. 4- 1

ترين عوامل ايجاد وحدت و همكاری ايلى و بـالطبع سـبب  حوزه سرزمينى هر طايفه از مهم

تعريـف قبيلـه را تـوان يكـى از اركـان  كـه مى جدائى و رقابت با طوايف رقيب است؛ چنان

رو، سرزمين يك طايفه كه شامل  از همين. اشتراك سرزمين در كنار نََسب خانوادگى دانست

رو در هنگام كوچ بهـاره و پـاييز كـه  های مال كوه، درختان، مرتع و راه(تمامى منابع طبيعى 

ئـم و های ثابت و موقـت، عال گاه سكونت(و غيرطبيعى  )انجامد طول مى ها كيلومتر به گاه ده

سرزمين است، همواره در هنگامه عبـور امـواج انسـانى و كـوچ خاصى از محدوده ) ها نشانه

های آب، محـل  های مسـير راه و چشـمه گاه مدت از منزل احشام و حيوانات و استفاده كوتاه

هـا، آن اسـت كـه در  گونـه نزاع علـت اين .ای است های قبيله برخورد و ايجاد نزاع و جنگ

ای يا چند خانوار بدون هماهنگى و مراعات زمانى و مكانى در جايگاه و  بيلهقاوقات، برخى 
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هماهنگى  اين عدم .شوند مستقر مى - حتّى برای روزهای كوتاه - قومى ديگر) وار(گاه  چرا

دهند،  شود همه طوايفى كه به كوچ مداوم و منّظم در جايگاه خاص خود ادامه مى باعث مى

ريزی  نه برای برخوردهای خصمانه و در نتيجه، درگيری و خونزمي لذاشوند و دچار مشكل 

محل چرای احشـام و تقسيم آب و تعيين حدود  ، چگونگىگاهى علّت اختالف. فراهم آيد

  .مزارع و باغات است ها، سرچشمه ،ها كوهيا محدوده سرزمينى اعم از 

  مراتع. 4- 2

گودرزی، (شود  جوار مى ام همهای زراعتى، موجب نزاع و درگيری ميان اقو مراتع و زمين

تـرين عوامـل  های كشـاورزی از مهم های زمستانى و زمين ويژه چراگاه مراتع به. )137: 1374

با ازدياد جمعيت و كمبـود منـابع، اهميـت و ضـرورت . ادامه زندگى مردم اين مناطق است

ر گرديـده تقريبـاً دارای حصـاآنهـا حراست از مراتع بيشتر شده تا جايى كه اكنـون تمـامى 

. اخـتالف و نـزاع در قبايـل اسـتبروز  سبب از اين موانع ات يا حتى افرادعبور حيوان .است

هـای زراعتـى يـا  طور ناخواسته و غيرعمد، انسان و يا دامى وارد مرتـع و يـا زمين البته اگر به

 آيـد، ولـى در شود، برخوردهای خصمانه به وجـود نمى) »وار«به قول اهالى منطقه (گاه  چرا

  .گيرد شكل مىبودن و يا تكرار رفتارهای غيرعمد، اختالف و نزاع  صورت عمدی

  تعصبات قومى. 4- 3

شـان تـوهين  فـردی بـه طايفهچـه  چنان اند و مردم ايل نسبت به طايفه خود بسيار متعصب

های مختلف ايلـى بـه وفـور مشـاهده  تعصبات سنّتى ميان شاخه. آيد درگيری پيش مىكند، 

  .شود مى

بـروز هـر بـا ديرينه ميان دو ايل، طايفه يـا تَـش، هميشـه ايـن خطـر را دارد كـه دشمنى 

ای، وجوه تشابه و تمايز اقوام و  گاهى در فرهنگ قبيله. ای، درگيری و نزاع آغاز شود مسئله

هـا نسـل از پـدران  گيـرد؛ عشـيره در طـول ده نَسب خانوادگى نيز زمينه شروع نزاع قرار مى

 ،ای كه پـدر گونه شناسى از علوم ضروری و اوليه هر فرد است؛ به شكل گرفته است و نَسب

وار  ها را سلسـله كوشد تا آن كند و مى فرزندش را از ابتدای كودكى با نام اجدادش آشنا مى

افتخار به اجـداد و نـوعى . ندانستن نام اجداد، يك ضعف ايلى است. به حافظه فرزند بسپارد
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سـفيدان بـه  های ريش و قاتالن گذشته، در قالب داسـتان حفظ كينه از دشمنان و رقبای آنان

های سنتى بزرگان قومى، عالقه شديد  تكيه و اعتماد زياد به گفته. شود نسل جديد منتقل مى

دادن ريـش سـفيدان محلّـى و بزرگـان  به تفنگ و تيراندازی، مهارت در تيراندازی، اهميت

بودن شـركت در  و حيوانـات، بـاارزشقوم به افراد بر اساس قدرت جنگى، شكار پرنـدگان 

ها و عوامـل  و عدم پذيرش رأی ديگـران، زمينـه  دانستن تسليم نبردهای قومى و ستيزه، زبون

های اخير نيز تعصبات قـومى، گـاهى  در دوره .بوده استايجاد اختالف در بين مردم منطقه 

  .دياب خواهى از توسعه و امكانات، اشتغال و مانند آن بروز مى  در سهم

  قومى و خويشاوندی روابط ميان .4- 4

ای، دارای روابـط قـومى  گری و وجـود نظـام قبيلـه رغم طايفـه اهالى منطقه صيدون على

بـه طـور كلـى در . ها بسـيار اسـت ارتباطات خويشاوندی در ميان آن. باشند خويشاوندی مى

شاوندی را نيـز ميان اقوام لر و بختياری احساسات دوستانه شديدی وجود دارد و روابط خوي

ای از اين خويشاوندی، برای حفظ انسـجام  بخش عمده. )125: 1373مכبن روز، (نهند  ارج مى

همـين . قـومى متفـاوت اسـت قـومى بـا برون های درون كه شرايط ازدواج قومى است؛ چنان

ارتباطات، باعث شده تا اگر احيانا اختالفى بين دو طايفه به وجود بيايد، طوايف ديگر برای 

. كننـد مـىميان دو قبيله كه درگير هستند، سازش ايجاد و گری كنند  واسطه ،مشكلآن ل ح

های ايلى  همه اين تعامالت، ناشى از احساس همبستگى اجتماعى است كه در درون خانواده

 - فرانسـویشـناس  شـناس و جامعه انسان - كـه اميـل دوركـيم نيز نهادينه شـده اسـت؛ چنان

شـود  جمعى ناشـى مى دانـد كـه از وجـدان ى پيوند و روابطـى مىهمبستگى اجتماعى را نوع

  .)141: 1381فכوھی، (

  نظامات ايلخانى. 4- 5

هايى است كه نظام ايلخانى در  ای، ناشى از دو دستگى های قبيله شك بسياری از نزاع بى

در رغم تغييـرات بسـيار  كـه علـىكـرده ها نهادينه  ای در آن گونه ميان اقوام پديد آورده و به

در نظام ايلخانى، . همچنان تداوم داردها  دودستگى، اين مردمنوع زندگى و شكل ارتباطات 

ها و اختالفات داخلى و خارجى ايالت و طوايف، بـه خـاطر كسـب قـدرت  اغلب درگيری
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های  قدرت در گذشته، عالوه بر ايجاد منزلت برای خـوانين منطقـه، سـرزمين. افتاد اتفاق مى

توانسـت بـا وضـع  آورد و خـان، مى فـراهم مـى یه، بـاج و خـراج بيشـترتر و در نتيجـ وسيع

بـا . )119: 1391אفשـאرنאدری، (اقتصادی بهتر، افراد زيادتری را تحت سلطه خويش قـرار دهـد 

بندی اقوام و طوايف را بر اساس نظام ايلخانى  توان دسته مطالعه اسناد تاريخى اين منطقه، مى

، يك خـان )كه متشكل از چند طايفه بود(ر دسته ايلخانى كه در رأس ه مشاهده كرد؛ چنان

  .)141ـ137: 1385אیوאنف، (و كالنتر حضور داشت 

  های ناموسى حساسيت. 4- 6

هتك ناموس در ميان ايل بهمئى و مـردم منطقـه صـيدون، گنـاهى نابخشـودنى اسـت و 

ت بـه اعضـای جامعـه نسـب. شـود های شـديد مى وقوع چنين امری، موجب درگيری و ستيزه

شـود؛  نشـدنى تلقـى مى ، پاكىدهنـد و جرمـ عمل زنا حساسيت و واكنش شديدی نشان مى

طوايف ميان های متعددی  نزاع. هرچند از طريق قراردادهای اجتماعى يا حقوقى جبران شود

اسـت و در بـوده   ها، مسائل ناموسى وجود دارد كه منشأ اصلى آن تتاريخ اين ايالطول در 

ها نيـز چنـين وقـايعى را  كه محتوای برخى مصاحبه اند؛ چنان كشته شدهطى آن، چندين نفر 

  .كنند روايت مى

  بس عوامل خون. 5

  قتل عمدی. 5- 1

آيـد و قتـل آگاهانـه  مى وجود بـه ای قبيلـه هـای اثر درگيری شود كه بر هايى گفته مى به قتل

مثابـه قتـل  ز بههـای ناآگاهانـه نيـ گيرد؛ هرچند در فرهنگ قومى، بسياری از قتل صورت مى

ايـن . شـود آگاهانـه پرداخـت مى ماننـد قتـلِ همچـون خسـارت  شده و جبـرانِ  عمد محاسبه

شود و تفاوتى بين افراد يـك قـوم در  وضعيت، بدان سبب است كه قوم يكپارچه قلمداد مى

هـای قـومى،  درگيری. )60: 1367 عبدی،(ارتكاب عملى مانند قتل و يا خسارت وجود ندارد 

كننده دعـوا  دو نفر باشد و همان دو نفر نيز شروع درگيری و اختالفات از اشىممكن است ن

در هـر . باشند و ممكن است به داليل قومى، به صورت همگانى و اعالن عمومى آغاز شود

 در عمـدتاً  هـا، قتل نـوع ايـن. كـل قـوم اسـتعهـده وجودآمده بـر  دو صورت، خسارت به
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افتد؛ گرچه در سـاليان اخيـر قتـل كمتـر  ای اتفاق مى هعشايری با بافت قبيل مناطق و روستاها

طـى درگيـری قـومى در  95و  94كـه در سـال  ها همچنان هموار است؛ چنان شده، اما زمينه

هـا و  و خسـارات زيـاد ديگـری بـه خانواده  نفر كشته شده 15نزديكى همين منطقه، بيش از 

سـالح گـرم و تعصـبات قـومى بودن مستمر مردم منطقـه بـه  مسلح .ه استمنطقه تحميل شد

يــا  كشــته و فــراوان خشــونت اعمــال بــا هــايى تــوأم گيری درگيری همــواره موجــب شــكل

  .بوده استشدن جمعى از افراد  ىزخم

ها است؛ در اين رسم،  بر اين درگيری - هرچند موقت - بس در واقع، پايانى پديده خون

بس،  از جمله مفـاد قـرارداد خـون .بايست به طايفه مقتول پرداخت شود ديه قتل، تعيين و مى

در مسائلى مانند قتل، آن است كه يكـى از دختـران طايفـه قاتـل، بـه ازدواج يكـى از افـراد 

  :گويد مى دختراناين گونه كه يكى از  چنان. خانواده مقتول درآيد

شـديدی ماهه شدم و از قضـا، درگيـری  از ابتدا نامزد پسر عمويم بودم تا اينكه شش

هـا  آن. ما و طايفه ديگری رخ داد و يكى از افراد طايفه مقابل، كشته شدميان طايفه 

بعد از جلسات محلى فراوان، دو طايفه تصـميم . عنوان قاتل معرفى كردند پدرم را به

در جلسـه، طايفـه . بُری برگزار شد به صلح و سازش گرفتند و در نهايت جلسه خون

هيم و چنين شد كه من را انتخـاب و خوا مقتول بهانه گرفتند كه حتما يك دختر مى

بـر اسـاس تصـميم . رغم نامزدبودن با پسـرعمو، صـاحب نـامزد جديـدی شـدم على

آمـد بـين  و ها شد؛ اما بعد از اين جلسه هم رفت جلسه، كاغذی نوشتند و تحويل آن

تـا اينكـه مـن ارتباط نداشتند ها با يكديگر  دو طايفه به حالت عادی برنگشت و سال

شـدم و خـانواده مقتـول پيگيـر مطالبـه اجـرای مفـاد قـراداد  )انزده سالهش(تر  زرگب

بس شد و از من به طور رسمى خواستگاری كردند، امـا مـادرم راضـى نبـود و  خون

كه چندسال بعـد  شد تا اين ريخت و مانع انجام كار و پاسخ مثبت مى مدام اشك مى

ــادرم  ــه م ــت،ك ــا رف ــاالخره ا از دني ــدند و ب ــر ش ــاره پيگي ــد از دوب ــن ازدواج بع ي

  .های فراوان انجام گرفت كشمكش

  قتل غيرعمدی. 5- 2

عنوان ميانجى در جنگ حضور  طور اتفاقى است كه به شدن فردی به قتل غيرعمد، كشته
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داشت و يا درگيری خاصى شكل نگرفته بلكه بر اثر تصادف يا مشاركت در كاری، فـردی 

سبب درمان دندان خود، مراجعـه كـرده و  شده كه فرد به در مواردی مشاهده. شود كشته مى

از  بعد از كشيدن دندانش، فوت كرده، اما طايفه او، وی را يك مقتول بـه حسـاب آورده و

بس درباره او نيز جاری شد يا  اند و خون طلب خسارت كرده ،طبيب محلى يا ضارب دندان

از مـدتى فـوت  اگر فردی از طرفين در نزاعات ساليان گذشته، زخم عميـق برداشـته و پـس

دليل قتـل  ای كـه بـه سـاله 50كـه خـانم  بس اجـرا شـده اسـت؛ چنان كند نيز پديده خون مى

بس ازدواج كـرده بـود، مـاجرا را چنـين  نامه خون عنوان بخشى از اجرای توافق غيرعمد و به

  :كند تعريف مى

بـرای طايفـه مـا بـه خـاطر كمبـود آب . سيزده ساله بودم كه مادرم فوت كرده بـود

باالخره يك . شد شاورزی همواره با طايفه ديگری مشكل داشت و گاهى نزاع مىك

 های پدرشـوهرِ  ای به گـردن و دنـدان برادرم، ضربه ،شدت گرفتكه درگيری روز 

بعد از فوت ايشان، همواره ميان دو طايفـه . ام زد و او بعد از چندماه فوت كرد فعلى

، پـدرم هـا همـين درگيریدر ادامه . دزدن بود و به اموال يكديگر آسيب مىاختالف 

ميـانجى و واسـط عنوان  بـهدر اين ميان، فردی از طايفه ديگـری كـه . هم تير خورد

آمده بود تا اين جنگ را خاتمه بدهد؛ زخمى شد و بعـد از گذشـت زمـانى، او نيـز 

، خـوانين و كدخـداهای ايـالت برخى از بزرگانمدتى گذشت تا اينكه . فوت كرد

بعـد از رايزنـى . شدند تا اختالف را پايان داده و صلح برقرار نماينـد واسطههمسايه 

بری،  در جلسـه خـون. بس گرفتنـد خـونسازش و اجـرای ، دو طايفه تصميم به زياد

شـده را  كشـتهمقرر شد تا دو طايفه درگيِر در جنگ، با همكاری يكديگر، ديه فرد 

، )ام پدرشوهر فعلـى(قتول من بخشى از آن ديه هستم؛ چراكه، ديه م .پرداخت كنند

چهار هكتار زمين، يك دختر، يـك تفنـگ، چنـد رأس گوسـفند و مقـداری پـول 

بس شـدم و هـيچ  عـروس خـونمـن جور شد كـه  اين .خوانى بود برای مراسم فاتحه

  .ام نداشتم اختياری در انتخاب زندگى آينده

  :كند ىبسى خود را چنين روايت م ای نيز ماجرای ازدواج خون ساله 62خانم 

مـن دختـری از طايفـه بـزرگ و . ای ميان طوايف كشـته شـد پدر شوهرم در حادثه

در يكى . طايفه ما كشاورز و صاحب مِلك بودند. دار هستم ای اصل و نسب خانواده
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روز از محصـول خـود  ها كه فصل برداشت برنج بـود و معمـوال مـردم شـبانه از سال

بعـد از مـدتى كـه . سرش زخمـى شـد ای، كردند، پدر شوهرم در حادثه مراقبت مى

سـفيدان  بعد از مدتى، ريش. درمان كردند، خوب نشد و بر اثر آن زخم، فوت كرد

اش را بپـردازد؛ چراكـه طايفـه  و بزرگان منطقه جمع شدند و مقرر شد طايفه ما ديـه

مقابل معتقد بودند كه عمدا اين مرد مورد هدف گلوله قرارگرفت و در نهايت طـى 

اش تعيـين شـد و مـدتى بعـد،  عنوان ديـه ند هكتار زمين و يك دختر بـهای، چ جلسه

 - كـه پسـر مقتـول اسـت - مراسم خواستگاری برگزار شد و من را به عقد شـوهرم

  .درآوردند

  نقص عضو. 5- 3

شان قطع شـده و يـا زخـم  بس برای كسانى كه عضوی از اعضای بدن اجرای رسم خون

هرچنـد . شكسـت هايش مى انند اينكه سر و يا دندانشد؛ م داشت نيز جاری مى عميقى بر مى

برخى فقط . شد بس تعريف مى ميزان ديه اين افراد متفاوت بوده است اما در ذيل رسم خون

پرداخـت ...يك دختر، برخـى ديگـر چنـد هكتـار زمـين بـه همـراه يـك دختـر و تفنـگ و

در اين مورد نيـز . مقدار ديه، بستگى به عمق زخم و شكستگى عضو داشته است. كردند مى

شوندگان، دليل ازدواج خود را نقص عضو فردی از بستگان شوهر فعلى  چند نفر از مصاحبه

  :گويد ای مى ساله 46كه خانم  خود معرفى كردند؛ چنان

عنوان ميــانجى شــركت كــرد امــا ســر او  پـدر شــوهرم در دعــوای بــين دو طايفــه بـه

طلـب ديـه سـر خـود مراجعـه بعد از مدتى كه از درمان او گذشت، بـرای . شكست

بس بـه يكـى از  خـونعنوان  بـهبُری تشـكيل و مقـرر شـد دختـری  جلسه خون. كرد

رغم نـامزدبودن بـا فـرد  علـى - فرزندان ايشان داده شود و ايـن چنـين شـد كـه مـن

  .ام كه پسر فرد مضروب است، درآمدم به عقد شوهر فعلى - ديگری

  بس گران خون كنش. 6

دادن  نفع در آن، با هدف پايـان مل چند گروه يا عنصر اجتماعى ذیبس، تعا در اجرای خون

برجسـته  مشـاهده و به اختالفات قومى و ايجاد ارتباطات جديد برای انسجام ميان دو طايفـه قابل
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  نامــه، افــراد ديگــری ماننــد حكــيم و طبيــب  های زيــرين ايــن توافق اســت؛ گرچــه در اليــه

  : انـد از هـا عبارت ايـن گروه. ز تاثيرگـذار هسـتندزنـان نيـو برخـى محلى، قاتل يـا ضـاربان 

  بسـتگان، بزرگـان و آحـاد طايفـه قاتـل؛ ) بستگان، بزرگان و آحاد طايفـه مقتـول؛ ب) الف

 ؛قراردادهـای ايلـى) د ؛نفوذ سادات، روحانيون و بزرگان صاحب ،سفيدان، خوانين ريش) ج

  .زنان) ه

  )وابستگان قاتل و مقتول( طوايف درگير نزاع. 6- 1

متشنج و نـاآرامى در محـدوده سـرزمينى دو  فضای قتل، ويژه وقوع درگيری و به از بعد

زدن بـه طـرف مقابـل  افراد ايل در اين مـدت، در پـى آسـيب. آيد مى وجود به طايفه يا ايل

های عبور و مرور، جلوگيری از استفاده مناسب از منابع آبـى،  هستند؛ مانند مسدودكردن راه

حتى در مواردی از كمك طوايف . ی، تخريب برخى از اموال يكديگركشاورزی و دامدار

وخويشـى دارنـد، بـرای انتقـام يـا  ها دارند و يا نسـبت قـوم  ديگر كه قرارداد همكاری با آن

  .كنند زدن به طرف مقابل استفاده مى آسيب

زا و ناآرام و هم در توافـق بـرای سـازش، افـراد و  ترديد، هم در تداوم وضعيت تنش بى

  تـرين عناصـر و كنشـگران  بزرگان هر دو طايفه نقش اوليه و اساسـى دارنـد؛ بنـابراين، مهـم

پـذيرش  اين حوادث و يا رسوم، اعضای وابسته به دو طايفه درگير بـوده و در صـورت عدم

  بس تحقــق  هــا، مقــدمات ســازش و اجــرای خــون نظــرات كدخــداياِن واســط از ســوی آن

  .يابد نمى

  كدخدايان. 6- 2

سفيدان، كدخدايان و افراد دارای اعتبار اجتماعى در نـزد ايـالت در اجـرای  نقش ريش

گری  دنبال ميانجى و انجام جلسات مستمر به آمد و رفت با آنان. پررنگ است بس بسيار خون

 اين. هستند انتقام و ادامه نزاع ها و افراد ايل از خانواده كردن ف برای سازش طوايف و منصر

مقتـول و طايفـه او،  خـانواده بـاالخره تا انجامد ها به طول مى اهى سالگ بزرگان، وآمد رفت

ای  های بيمـه در ساليان اخير كه مراجع قضايى و نيز سيستم. بس شوند متقاعد به اجرای خون

هـا انجـام  رواج يافته و بخش زيادی از اختالفات و تعيـين ديـات قتـل و جـرح از طريـق آن
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نفوذ برای تعيين نهايى و كاهش ميزان ديـات و خسـارات  یشود، اما باز هم نقش افراد ذ مى

ای از نقـش ويـژه ايـن دسـته از عناصـر  مقدمـه سـند زيـر نمونـه. بسيار پررنگ و موثر است

  :بس است خون

در بهترين سـاعات،  3/7/58در مورخه  - جلسه سازش صورت/ اّهللاٰ الرحمن الرحيم بسم«

سفيدان بـا  ستان و كدخدايان و جمعى از ريشبنا به اقدامات خيرخواهانه و بشردوست سرپر

  های انجـام شـده نيـز ذكـر عنـوان بزرگـان  از نكات برجسته مصاحبه. »...جمعى از حضرات

وقتـى كدخـداها و افـراد در مجلـس تصـميم «هـا در تصـميمات بـود؛  ايل و نقش مـوثر آن

: آمـده اسـت بس چنـين همچنين در بخشى از سند ازدواج يكى از دختران خون. »...گرفتند

سفيدان مصلحت كـيش  ديد مصلحين و خيرانديش و ريش در اين وقت به صالح و صواب«

ديـه زخـم آقـای  اند و جهـت قطـع كيشى بود، بنا را بر اصالح گذاشته كه شيوه ايشان صلح

.... را بـه پسـر مقتـول مجـروح بـه نـام ..... فرزنـد .... بنـت .....، يك دختر به نـام )مضروب(

  . »هازدواج نمود

  قراردادهای ايلى. 6- 3

  اصـوالً . قراردادهای ايلى يكى از عناصر مهم و فعـال در اجـرای رسـومات قـومى اسـت

   ،هــا وكدخــدايان در عقــد قراردادهــای صــلح و جنــگ در نظــام ايلــى، بزرگــان ايــل، خان

از گذشـــته دور نيـــز در درون هـــر ايلـــى، . آينـــد شـــمار مى االختيـــار ايـــل به نماينـــده تام

  صـورت شـفاهى يـا مكتـوب بـرای  های گوناگون، قراردادهـايى به ا و نزاعه اختالفخاطر به

برخـى از ايـن قراردادهـا . های بعد بـوده اسـت شد كه مبنای عمل نسل حل مسائل منعقد مى

  . هــا را تــدوين كردنــد مربــوط بــه دوران معاصــر اســت كــه طوايــف بــه علــل مختلــف، آن

  در نـوع و سـطح قراردادهـا تاثيرگـذار  اصـالت قـومى و ثـروت طوايـفجمعيـت، قدرت، 

  بری در طايفـه عالءالـدينى بـا طايفـه خليلـى تـا حـدی  قـرارداد خـونكـه  چنان ؛بوده اسـت

  .متفاوت است

در حوادث و  ،گران در هر صورت، اين قراردادهای موجود در ايل، به مانند ديگر كنش

كننده چگونگى سـازش  عيينها ت آن. آفرين هستند بس، تاثيرگذار و نقش رسومى مانند خون

در حقيقـت، بسـياری از قراردادهـا، . ميان طوايف و يا ميزان ديات و خسارات خواهنـد بـود
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در ادامه چند نمونه از قـرارداد . باشند راهنمای ايل برای چگونگى تعامل خود با ديگران مى

  :شود مىذكر ايلى 

  :ش 1347قرارداد سال ) الف

ــ ــف علىاق ــين طواي ــد در ب ــد رار گردي ــيخى و محم ــدی و ش ــه محم خانى از طايف

در مـورد . باشـد هـا مى هـا و قسـمتى كـه جـز اين هـای توابـع آن ميری و تيره هخواج

وفصـل  دری حلابـرای مصـالحه و سـازش بـر ،شـود اختالفات كه منجر به قتـل مى

پاره زمـين و يـك قبضـه  3يك دختر و : بعد خوِن مرد عبارت از از اين به. گردد مى

  آن 9اّهللاٰ  لعنـت خـدا و نفـرين رسـول. باشـد و يـك رأس عوامـل مىتفنگ موزر 

كسى گرفتار خودش و برادران و فاميلش باشد كه از آن تخلف نمايـد و خـون زن 

كننـده بـه  بـاز تخلف. باشـد هم يك دختر و دو پاره زمـين و يـك رأس عوامـل مى

. ار اسـتگری خارج و به غضب خدا گرفتـ لعنت خدا گرفتار باشد و از عالءالدينى

. 30/5/1347باشد به تاريخ  های عالءالدينى مى اين اقرارنامه برای تمام و كليه طايفه

ــاه خــان ايزدان كريم ــاظمى/ پن ــو ق ــاه خــان ايزدان اّهللاٰ  فتح/ خونكــار قيطاســى/ كل / پن

/ احمـد شـيخى/ گالل قـاظمى/ نصيرخان ايزدپناه/ آرضا قيطاسى/ رضاخون قاظمى

گوجـونى / ناصرخان ايزدپناه/ باقر شيخى/ ميری واجهطاهر خ/ خان ايزدپناه مصطفى

نظــر  على/ محمــد مالشــيخى/ محمــدكريم شــيخى / بهمــن محمــدی/ ميری خواجــه

/ حسـنقلى آشـنود/ عبدمحمـد شـيخى/ كهيار شيخى/ زاده محمدطاهر تقى/ سهويى

  .جهانمرد سهويى/ حسين شيخى على

محمدخان مشهور گشته است كـه  در طايفه عالءالدينى قانون و ميزان ديه به دوران على

ش بـا حضـور .ه 1306كـه در سـال  تـا اين. شـد طور شـفاهى در ميـان طوايـف مطـرح مى به

ــا حضــور كريم 1347خــان و در ســال  خان و كاظم خــداكرم ــاره  اّهللاٰ  خــان و فتح ب خــان دوب

: تعيين ميزان ديه برای ديه مرد، عبارت از. صورت يك قانون ثابت مكتوب شد قراردادی به

آبى، يك دختر، يك قبضه سـالح جنگـى و يـك راس ) واحد شمارش زمين آبى(ه پاره س

رگبאرمقدم، ( گاو؛ و ميزان ديه زن، دو پاره زمين آبى، يك دختر و يك رأس گاو بوده اسـت

  .)303: 1378 ،مאندنی
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شود، اين قراردادها، يك حكم نسـبتا كلـى را بـرای طوايـف ذيـل  كه مالحظه مى چنان

اعضای مشـمول آن، بـر اسـاس همه اند و  بسته به يك نظام خانى تعريف كردهيك ايل يا وا

عنوان يك معيار و ميزانـى معـين بـرای عمـوم  محتوای قراردادها نيز، به. كردند آن عمل مى

  .استبوده افراد 

نبـوده بلكـه بـرای ای از قراردادها وجود دارد كه محتـوای آن كلـى  با اين وجود، دسته

شته شد، اما بـه جهـت اهميـت آن، مفـاد آن تعمـيم داده شـده و از آن يك مسئله خاصى نو

  :گونه است شود؛ نمونه قرارداد زير، از اين عنوان يك قرارداد معيار و عام استفاده مى به

  :بين طوايف عالءالدينى )ش.ه( 1306قرارداد ) ب

ايدفرجام حاضر شد فردی به نام ك. غرض از تحرير و ترقيم اين كلمات خير است
1
 

ديد آقايـان  ندرشه و دهـه محميـد و اخـوان و اوالد و فـاميلى كـه دارنـد بـه صـالح

ان دهـه محمـد و سـفيدان و كدخـداي مع ريش) خان كالنتر ايل كاظم(خان  خداكرم

مرحوم علـى كـه بـه  ؛مير كه رفع خون و دعوی فرزند خود هجدهه شيخ و دهه خوا

، صـلح و مصـالحه دنيـوی و دست دهه كايد ُركُل قـاظمى مصـدوم و مقتـول شـده

سه پاره زمين از جمله امالك ماوی معروف بـه دو : اند به گری مصالحه نموده طايفه

اند و پاره تيـت دهـه  ها را قبال خريداری نموده ل آنكُ پاره دهه سرحدی كه كايد رُ 

معلوم و معين است و يك قبضه تفنگ يـك  ]وی[ كه اسم ...باباخون و يك دختر 

و آقايـان  9الحه شده و در حضور خداونـد عـالم و رسـول اكـرمتير، صلح و مص

سفيدان از امروز به بعد، نه خـود و نـه اوالد و نـه  خان مع ريش خان و كاظم خداكرم

چنانچه ادعـای . ای به دهه قاظم ننماييم ارقاب، حق و ادعايى و گفتگويى يا مذاكره

ايـن چنـد . يران باطل استالذكر را دوباره نمائيم، ادعای حق دعوی و ديه خون فوق

امضاء اثرانگشت . كلمه از جهت رفع دعوا و ادعا نوشته شده و تحرير گرديده است

ــداكرم ــى  خ ــد على/ خان بهمئ ــدی قاي ــرم محم ــى/ ك ــد عل ــاز / فتح قاي ــد خمب قاي

قايـد / قايد محمدكاظم محمدی/ خان  يوسف/ خان قايد ندرشه كاظم/ ميری خواجه

                                                           
 .دهند؛ مانند مال، آقا اصطالحى است كه برای احترام به افراد نسبت مى) قايد(كايد . 1



  157  خوزستان يدوندر منطقه ص» بس خون« يدهپد ىشناخت مطالعه انسان

  

/ قايـد محمدصـالح شـيخى/ خـون قايـد على/ حمدیقايد بهمن م/ نورمحمد كمايى

  .قايد عبدالرحيم شيخى/ خون قايد عليداد فرزند موسى

خون فردی به نام علـى اسـت، امـا بـه پرداخت ديه كه ذكر شد، قرارداد فوق برای  چنان

مفـاد آن تـا  مقتـول شده بـرای ديـه خـون و نيز ميزان تعيينو موضوع آن سبب اهميت سند 

  .نای عمل ديگر طوايف نيز بودها بعد، مب سال

  زنان. 6- 4

بس،  آينـد و گـاهى بـا شـنيدن خـون شـمار مى بـس به گـران اصـلى خـون زنان، از كنش

شـود و شـايد  انـد، بـه ذهـن متبـادر مى سبب اجرای اين سـنت، ازدواج نموده دخترانى كه به

د همـراه بسى را عمدتاً زنـان بـه دوش كشـيده و بـا خـو همين دليل است كه مسمای خون به

بنا بر گفتـه برخـى از زنـانى . شوند مشهور مى) خونى(دارند و در ميان قوم، به عروس خينى 

ها شـده،  ها ازدواج كرده و عروس آن ای كه دختر با آن طايفه اند، بس شده كه عروس خون

كنند و گاهى او را عتاب كرده و يـا حتـى مـورد  همواره نوعى فشار جمعى را بر او وارد مى

  .دهند و سختى قرار مىآزار 

بس، زنان نقشى فعال دارنـد؛ در تـداركات، عـزاداری، همراهـى بـا  در همه فرآيند خون

اد آن، ازدواج فـنامـه نيـز، يكـى از م مردان در جلسـات صـلح و در نهايـت، در مـتن توافـق

در گذشته، ازدواج دختـر بـا يكـى از . طايفه ديگری استمردی از با از يك طايفه دختری 

طوايف شـاهد حضـور تر  بيشهمين دليل در  ن مقتول، از شرايط اصلى توافق بود و بهبستگا

های اخيـر، ايـن وضـعيت  اند اما در دوره شكل ازدواج كرده تعدادی از زنان هستيم كه بدين

 دهنده آن ها، همگـى نشـان های ازدواج و نيز محتوای مصـاحبه اسناد و قباله. تغيير يافته است

ور خاص در اين سنت، حضور فعـالى داشـته و تـاثيرات مهمـى بـر جـای ط كه زنان بهاست 

گران، نمود بيشتری دارند؛ به  اين دسته از كنش نيز بس در بخش پيامدهای خون. اند گذاشته

در . توان در زنان، مطالعـه و مشـاهده كـرد بس را به خوبى مى عبارت ديگر، پيامدهای خون

  :شود ذكر مىبس كه به زنان اشاره دارد،  از متون قرارداد خونهايى  زير نمونه

رفع نزاع رسـيده و يـك  ی جلسه يك برگ قباله زمين كه به امضا حاضرين در صورت«

بابت ديه، باز هم به امضاء حاضـرين  ...... كه قرار شد به عقد آقای.....برگ مربوط به دختر



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   158

اند و در زمينـه خـون  هصلح و آشتى را در بين قاتالن و مقتوالن گذاشـت«و نيز » رسيده است

  .داده شد....فرزند ..... عوض خون  به] است[ ...را كه نام آن .... مقتول، دختر 

  بس اجرای خون  شيوه. 7

عزاداری و  :بس، متضمن رفتارهای جمعى توأم با ابراز احساساتى مانند آيين برگزاری خون

ابـراز پشـيمانى و البتـه گ و كردن زنان و مردان، شليك تفنـ تسليت به خانواده متوفى، گريه

درخواست گذشت و مانند آن است كه به تغييرات درونـى و ذهنـى و نيـز رفتارهـای عينـى 

های  كردن كينـه گشائى و فروكش بس، سبب عقده برگزاری جلسات خون. انجامد ها مى آن

اين مراسم كه بـا تشـريفات خـاص و بـا حضـور بزرگـان، مهمانـان و . شود درونى افراد مى

خـواهى و برگردانـدن  دادن بـه كينـه و خون شود و برای پايان سفيدان طرفين انجام مى ريش

های مفصل و موافقـت  آرامش و پرداخت خسارات است؛ بعد از جلسات مقدماتى و رايزنى

در برابـر خـود، به همراه بستگان ايلى ) قاتل يا ضارب(خانواده و طايفه مقتول، فرد خطاكار 

  .آورند جا مى و رسم عذرخواهى را بهشده مقتول حاضر خانواده و طايفه فرد 

ابتـدا . شـود ، برگـزار مى)ها شـنبه معمـوال پنج(بس، در يـك روز مشـخص  مراسم خـون

عنوان مهمـان و همـراه دعـوت  ، تمـام اعضـای طايفـه را بـه)خانواده قاتـل(صاحب مجلس 

) ان و كدخداهای طايفهسفيد ريش(ای از بزرگان  سپس به همراه افراد فاميل و عده. كند مى

داشتن چنـدين رأس گوسـفند و سـاير وسـايل  سواره و پياده و با نواختن ساز عزا و به همراه

شـوند  سوی خانـه پـدر مقتـول رهسـپار مى مانند آن به و برنج، نان، تنباكو: پذيرايى از جمله

  .)1388 אرשאدی فאرسאنی،(

پرسـى و سـپس پـذيرايى  احوالبعد از رسيدن به محل جلسه، چنـد سـاعتى بـه ديـدار و 

معموال، شخص قاتـل، در پنـاه يكـى از بزرگـان ايـل وارد جلسـه . يابد مفصل اختصاص مى

بزرگ، كسى به قاتل تعـرض و تـوهينى نكنـد و  معنا كه به احترام آن شخصِ  شود؛ بدين مى

  .او را مورد عفو قرار دهند

دو طايفـه قابـل احتـرام و كـه از سـوی  - چنين در اين مراسم، يكى از بزرگـان ايـل هم

قرآنى را در وسط مجلس گذاشته و از خانواده مقتول درخواسـت بخشـش  - پذيرش است

در ادامه، خـانواده قاتـل نيـز . شود كند كه معموال با گذاشتن شروطى بخشيده مى قاتل را مى
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بعـد از . شود آورند كه با آيين خاصى اين هدايا پذيرفته مى هدايايى برای خانواده مقتول مى

گيری  انديشـى و تصـميم كردن دو طـرف، جلسـه رسـمى هم انجام مراسمات اوليه و آشـتى

دوسـتى و  ،ابتدای اين جلسه، بزرگـان طوايـف دربـاره اهميـت گذشـتدر . شود شروع مى

كننــد تــا  ســپس از طايفــه مقتــول درخواســت مى. گوينــد ســخن مىبــرادری ميــان طوايــف 

هـا نيـز بعـد از كمـى تعـارف و مشـورت بـا يكـديگر،  آن. های خود را اعالم كننـد خواسته

ادامـه جلسـه، . كننـد صـورت رسـمى اعـالن مى مطالبات خود را توسط يكى از بزرگـان، به

كردن  ر تصـويب و نهـايىبشود و طرفين سعى  عمدتاً بحث بر روی اين مطالبات متمركز مى

، تـوافقى مشـتمل بـر باالخره، بـا رايزنـى خيرانديشـان واسـط. را دارند های خود درخواست

 ّ ات افراد مقتول و مجروح، ميان طرفين حاصل آمـده و در چگونگى پرداخت خسارات و دي

زدن و مهر و امضـای جمعـى  سندی تنظيم و همه موارد تصويبِى جلسه، مكتوب و با انگشت

  .از طرفين و بزرگان، مبنای عمل طوايف قرار خواهد گرفت

حـدودی  تا و گذشته بس ، در خون رداخت ديه درمردم منطقه صيدون، ميزان پ ميان در

 زمين زراعـى آبـى و يـك تفنـگ در) هكتار(يك دختر و سه يا چهار پاره  حال حاضر، در

در برخـى مـوارد، از جملـه مفـاد قـرارداد . های تـوافقى اسـت محـدويت انـواع ديگـر كنار

 .بس، مهاجرت خانواده شخص قاتل از منطقه به جايى ديگر است خون

  :بس است ای از اين توافقات و اجرای خون ير نمونهسند ز

در بهتــرين  3/7/58در مورخــه  - جلســه ســازش صورت/ اّهللاٰ الــرحمن الــرحيم بســم«

ساعات، بنا به اقدامات خيرخواهانه و بشردوست، سرپرستان و كدخدايان و جمعـى 

 ]محمدبيگ[سفيدان با جمعى از حضرات آقايان طايفه چراغ و دهه مدبگ  از ريش

ــه خــون مرحــوم مشــهدی باراحمــد  به   شــرح ذيــل خاتمــه داده شــده و در ازای دي

احمد مقدار چهار پاره فرزند مشهدی
1

پاره كمالى مشهدی يـاور  -1: زمين به اسامى 

پاره مربـوط بـه سـوخته فرزنـد  -3عسكر  پاره پای ُخنگ قنبر فرزند مرحوم على -2

ك قبضـه باشد و يـ كه در چم واقع مى اّهللاٰ  على فرزند فرج پاره سهم غالم -4اّهللاٰ  بيت

و مـورد قبـول ... فرزنـد ...  اكبر فرزند عسكر و دوشـيزه تفنگ ده تير مربوط به على

                                                           
  .مقدار زمين آبى. 1
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فرزندان مرحوم مشـهدی باراحمـد و مشـهدی احمـد قرارگرفتـه و از تـاريخ خـون 

/ گونه نارضايتى را ندارنـد طرفين رفع كدورت نموده و صحت كامل حاصل و هيچ

  .»ضای طرفيناثر انگشت اع

  بس های اجرای خون انگيزه. 8

  پرداخت بدهى و ديات. 8- 1

طبـق گفتـه اهـالى منطقـه صـيدون، . پرداخت ديه مقتول بر عهده مـردان طايفـه قاتـل اسـت

بری، در صورتى كه پول تعيين شود، بر عهده كـل  پرداخت ديه بعد از تعيين در جلسه خون

ايفه فقط سـهمى مشـابه و شـايد كمـى بيشـتر از طايفه است و قاتل نيز مانند ديگر اعضای ط

صـورت اسـت كـه مجمـوع  آوری پول ديـه نيـز بـه اين جمع. سهم ديگر افراد پرداخت كند

بر اسـاس تَـش، بدهى تقسيم صورت در . شود تقسيم مى) آتش(بدهى بر اساس دهه يا تَش 

دارای زن و  پرداخت بدهى بر عهده مردان متاهل طايفه است؛ يعنى هر پسری از طايفـه كـه

عنوان نمونه، اگر فردی، سه پسـر داشـت  به. بپردازدرا بچه باشد، بايد سهمى مشخص از ديه 

اند، چهار سهم بايد پرداخت كند؛ يعنـى يـك سـهم خـودش و سـه  كه زندگى تشكيل داده

بايسـت دو سـهم  سهم از سوی پسران متاهلش و يا اگر فـردی، يـك پسـر داشـته باشـد، مى

هـای  است كه پرداخت بدهى بر عهـده خانواده) بو(ر، تقسيم بر اساس دهه شيوه ديگ. بدهد 

هـا ندارنـد بلكـه بايسـت سـهم آن  بزرگ طايفه است و توجهى به تعـداد فرزنـدان پسـر آن

پسِر  در اين شيوه، يك خانواده با داشتن دو فرزندِ . خانواده به ميزان مشخصى پرداخت شود

معيـار كننـد؛ چـون  د پسِر متاهل يكسان پرداخت مىمتاهل با يك خانواده دارای شش فرزن

 های مشــاركت در همــه ايــن گونــه. اســت) جــدّ (خــانواده بــزرگ  ،در ايــن شــيوه پرداخــت

پرداخت بدهكاری، نوعى از عدالت ترميمى است كه همـه اعضـای يـك جامعـه سـعى در 

  .گيری انسجام اجتماعى دارند شكل

  صلح و سازش. 8- 2

صـورت صـوری بـين دو طايفـه  بس صلح و سازش و لـو به نبعد از برگزاری مراسم خو
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هايى همراه باشد؛ اما همين كه  وآمد با محدوديت آيد؛ هرچند ممكن است رفت وجود مى به

  .شود، از نظر نظام ايلى بسيار مهم است از درگيری و نزاعات علنى جلوگيری مى

  همبستگى ايلى. 8- 3

روست  دنبال دارد و از همين ظام ايلى را بهطور غيرمستقيم همبستگى ن بس، به جلسه خون

حـاج . كه خوانين يك منطقه تالش زيادی دارند تا سازش بين طوايف درگير شـكل گيـرد

بری  ها برای خون زحمت و تالش كدخداها و خان«: گويد قاسم از بزرگان طايفه خليلى مى

هــا از  ن آندليل حفــظ طوايــف و جدانشــد دادن بــه درگيــری و جنــگ، عمــدتا بــه و خاتمــه

  )9/1/1396 مصאحبه،(» تحت نفوذ خود بود ی منطقه

  وآمد رفع حصر و موانع رفت. 8- 4

كه ذكر شد بر اثر درگيری و احياناً ارتكاب قتل، جرح و يـا ايجـاد خسـارت ميـان  چنان

آيد كه برگـزاری  وجود مى وآمد در يك منطقه ايلى به هايى برای رفت طوايف، محدوديت

كه يكـى از بزرگـان طايفـه  دارد؛ چنان ری از اين موانع ارتباطى را برمىبس بسيا جلسه خون

شد و اجازه  مىباز  عبور و مرور طوايفبری قتل، راه  بعد از جلسه خون... « :گويد خليلى مى

  )10/1/1396مصאحبه، (» ...يافتند كه به ييالق بروند مى

  جبران خسارت. 8- 5

های واردشـده بـه هـر دو  و پرداخت خسارت بس، تعيين يكى از آثار مثبت مراسم خون

های جـانى و مـالى، ليسـت  ها و خسارت كه در جلسات متعدد، همه هزينه چنان. طايفه است

عنوان مقابلــه بــا  هــا بـه هايى از آن كــردن بخشـى شـود و بعــد از تطبيـق بــا يكـديگر و كم مى

چگـونگى پرداخـت آن  آيد و شمار مى خسارات يكديگر، باقيمانده بر ذمه طايفه بدهكار به

 فراينـدی های عدالت ترميمى است؛ شناسان، اين عمل از گونه به گفته جامعه. شود تعيين مى

 بـا تـا آينـد مى هـم گـرد هسـتند، دخيل پديده مجرمانه در كه اشخاصى تمامى آن، طى كه

 جامعـه و بزهكـار و ديده بزه آينده و مجرمانه نتايج عمل و آثار مورد در همديگر مشاركت

  .)57: 1382عبאسی، (كنند  انديشى چاره رم،جُ  وقوع از بعد
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  بس آثار و پيامدهای پديده خون. 9

  آثار فردی. 9- 1

توان از دو منظر به آن پرداخت؛ يك منظـر، ديـدگاه افـراد قـوم  در حوزه عوامل فردی، مى

  .است و منظر ديگر، ديدگاه افراد بدون وابستگى قومى است

بس، آثار آن را با توجه بـه شـرايط اجتمـاعى و  نشگران خوندر ديدگاه قومى، عمده ك

بزرگان ايل، خوانين، برخـى از والـدين و . كنند مشكالت اقتصادی مردم، مثبت ارزيابى مى

آنـان در مجمـوع، از نتـايج و پيامـدهای . بس بر ايـن ديـدگاه هسـتند همسران زنان خوننيز 

ج برخـى افـراد، گسـترش روابـط انـد؛ چراكـه سـبب سـازش اقـوام، ازدوا راضـىبس  خون

  .بستگانى و در نتيجه ايجاد هويت ايلى گرديده است

كننـد،  بس را بدون توجه به تعصبات قومى ارزيابى مى از منظر برخى افراد كه آثار خون

: بس، پيامدهای فردی ناگواری را در پـى داشـته اسـت؛ آنـان مسـائلى همچـون پديده خون

ويژه در  بودن از زندگى بـه خودكشى، نااميدی و ناراضى افسردگى، ناراحتى اعصاب، انواع

بس، معتقد بودند كه  برخى از زنان خون. كنند بس را نتيجه اين پديده ذكر مى نزد زناِن خون

اند و گرچه در ظاهر از نعمـت خـانواده  آنان قربانى اهداف نظام ايلى و مقاصد خوانين شده

يت نبـوده و بعـد از ازدواج نيـز در ميـان مـردم، خاطر آنكه با رضـا برخوردار شدند، ولى به

 40كه خـانم  چنان. كردند بختى نمى ها زده شده، احساس خوش نوعى برچسِب خونى به آن

را بـه  »زن خـونى«كه عنوان  همين«: گويد مى ،ازدواج كرده» بسى خون«عنوان  ای كه به ساله

ينكه سند و قباله خونى را پـاره دند، ناراحت بودم و احساس بدی داشتم؛ با وجود ادا من مى

بسـى  عنوان خون كه در بـين مـردم، مـن بـه كردند و سند ازدواجم را معمولى نوشتند اما اين

رفتـار شـوهرم خـوب بـود و هميشـه در مقابـل مـادرش و . دهنده بـود شدم، آزار معرفى مى

االن كه بيسـت . دمای مواجه بو های طايفه كرد اما همواره با مشاجره اطرافيانم از من دفاع مى

بس  كنم اگه عروس خـون فكر مى. كنم گذره، احساس خوشبختى نمى م مىا سال از زندگى

در حال حاضـر، نـاراحتى . حتى چندبار تصميم به خودكشى گرفتم. تر بودم شدم، موفق نمى

 )بس خـون(وجه حاضر نيستم دخترم را به ازدواج خونى  لذا به هيچ. اعصاب و استرس دارم

  .)9/1/1396(» بدهم
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مناسـب ارتباطـات گيری  عدم تمايل بـه شـكلبسى،  های شخصيتى زنان خون ويژگىاز 

خاطر  شان رنجور و آزرده اكثر اين افراد، روح و روان. ميان خود و خانواده شوهرشان است

سـرخوردگى، احسـاس نـاامنى، اضـطراب و اسـترس و دچار گونه زنان،  اينهمچنين . است

، از حضور در محـيط اجتمـاع زنانـه و زناناين برخى از . باشند مىبختى  احساس خوش عدم

ر خـود پرهيـز كـرده و يـا احسـاس بـدی هويژه با برخى از بستگان نزديك شـو عمومى و به

پوشـيدن و  ويژه در شـيوه لباس دارند؛ حتى در پوشش و سبك و شكل ظاهری خـويش، بـه

 تـوجهى و اد جامعـه احسـاس كمسـاير افـر] در مقايسه بـا[نشست در جمع و محافل محلى، 

؛ بنابراين، پيوسته بـه تمجيـد و توجـه ديگـران )402: 2، ج 1372خسروی، (كنند  مهری مى كم

اغلـب ايـن . نيازمندند و در روابط خود با خانواده خود و نيز با ديگران دچار مشكل هسـتند

اند و با اينكه  توجه شان از نظر عاطفى نسبت به آنان بى والدينكه زنان، اين احساس را دارند 

های  نهنـد امـا ريشـه همـه مشـكالت و سـختى بيش از حّد به آنـان محبـت كـرده و ارج مى

 .دانند زندگى روزمره خود را ناشى از تصميم بزرگان قوم و پيروی والدين خود مى

  آثار اجتماعى. 9- 2

د مثابه نماد همبسـتگى قـومى، دينـى و محيطـى، درواقـع نـوعى تجديـ بس به سنت خون

ودعوا  جلوگيری از ادامـه جنـگ«برخى آن را رسم نيكى برای . های حسنه بومى است سنت

 7/5/91 روزنאمـه אשـرאق،(داننـد  مى» هـا دادن به قتل و كشتار و اصـالح روابـط خانواده و پايان

  .سنتى، ضد زن است: گويند برخى مى؛ البته )1588 שمאره،

 - ويژه زنـان بـه - رگيـر در ايـن رسـمبا مشاهده وضعيت زندگى عـامالن ددر مجموع، 

پديــده . ايــن پديــده، دارای آثــار مثبــت و منفــى اجتمــاعى متعــددی اســت: تــوان گفــت مى

لحاظ اجتمـاعى، خـوب اسـت و سـبب همبسـتگى و  بری، برای طوايف و نظام ايلى به خون

و بـا  آسـانى از طرفى اختالفات در درون ايل به. شود اتحاد خويشاوندی بين اهالى منطقه مى

لحاظ جايگاه اجتمـاعى زن،  گردد؛ حتى هزينه كمتری در بردارد؛ اما به وفصل مى توافق حل

قـرار گـرفتن شخصـيت  يك پديده ضدزنان است؛ زن در اين جريان، مـورد ظلـم و ناديـده

بسى از اين جريان رنج بوده و احساس نارضايتى فردی  كه اكثر زنان خون طوری ؛ بهگيرد مى

نفس و شخصـيت  دادن عـزت ار نـوعى سـرخوردگى اجتمـاعى و از دسـتدارند و نيـز دچـ



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   164

از بس  خون ترين داغى است كه زنانِ  خوردن در ميان ايل، بزرگ برچسب. اند اجتماعى شده

  .برند آن رنج مى

های بدی است كه افراد ايل نسـبت بـه  نكته ديگر آثار اجتماعى اين پديده، نوع واكنش

د يك ايل، احساس طلبكاری از وی دارند و لـذا بـا ديـدن اكثر افرا. بس دارند عروس خون

دهنـد و همـواره جريـان قتـل و يـا  كننـده انجـام مى آميز و اذيت او، رفتارها و كالمى توهين

دهد كه پديـده  سخنان بزرگان قوم نيز نشان مى. كنند ها را يادآوری مى درگيری و خسارت

ريشه اخـتالف و درگيـری ميـان اقـوام را بس در بلندمدت موفق نبوده است و نتوانسته  خون

  درگيـری و قبلـى، مسـائل ، بـا اتكـاء بـه همـان زمانى ند؛ چراكه بعد از گذشت مدتحل ك

  دهنده  بس، يـك تسـكين شـود؛ بنـابراين اصـل پديـده خـون ای ديگر آغـاز مى از نقطهنزاع 

 خـود را بـا آنمـدت  ناچار آينده زنـدگى طوالنى آيد؛ باوجود اين، زن به شمار مى موقت به

  .زند گِره مى

  بس از منظر اسالم نقدی بر خون. 10

ای تا قبل از اسالم همه تعامالت اجتماعى و اقتصادی خود را بر اساس قراردادها  نظام عشيره

برخى از اين رسومات از . كردند و رسومات مقبول قبايل بنيان نهاده و بر اساس آن عمل مى

پرسـتى، ازدواج  بت :ازگار بوده، در اسالم ممنوع شده مانندهای اسالم ناس آنجا كه با آموزه

؛ اما دسته ای از آداب و رسوم نيز مورد امضـاء 1با برخى محارم، زنده به گوركردن دختران

و تاييد اسالم قرار گرفته و همان سنت نيز در ميان مسلمانان تداوم يافت؛ مانند حج و عمره، 

  .كردن دست دزد با مادر و خواهر و قطع داری برخى قبايل، عدم ازدواج امانت

ای  هـا برگرفتـه از نظـام عشـيره رسد برخى از رسوم كه اصـل آن وجود، به نظر مى اين با

هـا،  هـای اسـالم، وجـوهى از آن سبب گسترش آموزه تدريج و با گذشت زمان و به است، به

ای و  نت قبيلـههای اسـالم ممـزوج شـده و شـكل مشـتركى از سـ دچار تغيير شده و با آموزه

توان يك ارزيابى و  بر اين اساس، مى. ها شده است فرهنگ مبنای عمل برخى خردهاسالمى 

معنا كه اسالم، آن وجوهى از رسومات قومى را كه با  نقد بينابينى را از آنان ارائه كرد؛ بدين

                                                           
 .409-408، چاپ بغداد، ص ربنهایة اال: برای مطالعه بيشتر رجوع شود به. 1
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كنـد و درصـدد اصـالح آن اسـت و آن  شـدت نهـى مى های الهى ناسازگار است، به آموزه

هـای اسـالمى اسـت را تأييـد و تشـويق  دهنـده آداب و آموزه شى از رسومات كه ترويجبخ

  .نمايد مى

 :گيـرد؛ چراكـه ابعـادی از آن ماننـد جـای مىتلفيقـى بس نيز در اين نوع از رسوم  خون

همخـوان بـا مبـانى و  ،گذشت، صـلح و دوسـتى، وحـدت، احتـرام بـه بزرگـان خيرانـديش

های اجبـاری و يكسـان، ازدواج  پرداخت :از وجوه آن مانند دستورات دينى دارد؛ اما برخى

های اسـالم  عوض ديات و خسارات و برخى آداب مقدماتى آن با اصول و آموزه دختران به

بس،  توان گفت؛ رسوماتى مانند خـون ناسازگار بوده و بالطبع مورد تأييد نيست؛ بنابراين مى

سالم، هنـوز نتوانسـته از آن مبـانى و اهـداف رغم بسياری از وجوه مثبت و مورد تأييد ا على

  نظام ناعادالنه سنتى كه در برخى سـنن قبايـل وجـود داشـته، جـدا شـود و در مـواردی كـه 

ــه  ــه همــراه دارد ها و ناســازگاری اجــرای آن وجــود دارد، آســيبزمين ــز ب . های خــود را ني

و  تضاد محتوايى بس را دچار يك نوع قرارگرفتن اين وجوه دوگانه در كنار يكديگر، خون

  .شكلى كرده است

شـده بـا كنشـگران آن، نيـز ايـن  وگوهـای انجام بس و نيـز گفت در اسناد مكتوب خـون

سـو، مـتن  كـه از يك چنان. درك و مشاهده اسـت دوگانگى و تضاد محتوايى و شكلى قابل

كـريم و  مكتوب در اكثر اسناد، قباله و قراردادهای موجود، با نام و ياد خدا و تكيه بر قرآن

عنوان واسـط و قاضـى نهـايى  بـه :شود و يا قرآن كريم و معصومين آغاز مى :ائمه معصومين

  :نمونه زير گواه اين سخن است. تعيين شده است

و السـالم علـى  ةالعالمين و الصلو ّهللاٰ رب ؛ الحمد1370/ 15/8 - اّهللاٰ الرحمن الرحيم بسم«

ت؛ بعد از حمد و سپاس خداونـد و درود و المومنين والمومنا :اطهار ةو ائم 9اّهللاٰ  رسول

  .»...بين دهه] ما[؛ قرارداد فى 9بر حضرت محمد

همچنين، در پايان برخى از اسناد نيـز از اصـطالحات فقـه اسـالمى و نيـز اسـامى جاللـه 

  :الخطاب استفاده شده است خداوند برای فصل

اّهللاٰ  دری و طبق كـالمها در برابر وجدان برا سفيدان آن نشست تمام معتمدين و ريش.... «

 بخواهنـد سـرپيچى ،جلسـه هسـتند كـدام از نفراتـى كـه در ايـن صورت هيچ«و يـا » ...مجيد

  .»اّهللاٰ مجيد خواهد بود بنمايند، در دادگاه انقالب محكوم خواهند شد و سزای ما با كالم



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   166

و  بس، با همين متون اسالمى كه در ابتدا اما از سويى ديگر، برخى از مفاد توافقات خون

عوض ديــه،  قــراردادن دختــران بــه: ماننــد، ســازگاری نــدارد؛ ذكــر شــدهانتهــای مكتوبــات 

رغم تفاوت در توانايى و دارايـى امـوال و يـا الـزام همگـان بـه  ها على پرداختن بدهى يكسان

  :كه در سندی آورده شده رغم عدم مشاركت در نزاع؛ چنان پرداخت خسارات على

پـاره زمـين و يـك قبضـه تفنـگ  3يـك دختـر و : د عبارت ازبعد خوِن مر به از اين .... «

آبـى، يـك ) واحد شمارش زمـين آبـى(سه پاره : برای ديه مرد، عبارت از...«و نيز » ...موزر

و يك رأس گاو؛ و ميزان ديه زن، دو پاره زمين آبـى، يـك  دختر، يك قبضه سالح جنگى

  .»دختر و يك رأس گاو بوده است

اوالً با محتوای بخش ديگـر : ذكر شد، از دو منظر قابل نقد است كه گونه مفاد، چنان اين

اسناد كه دربردارنده اسامى و القاب دينى است، همخوانى ندارد و ثانياً قراردادن يك دختـر 

جای پرداخت بخشى از بدهى، نوعى ظلم به شخصيت و كرامت انسانى زن است؛ خاصـه  به

زش وااليى است و آنان را در كنـار مـردان قـرار آنكه زن از منظر اسالم دارای جايگاه و ار

ــه اشــتراك زن و مــرد در  داده اســت؛ چنان ــاتى وجــود دارد كــه ب كــه در قــرآن كــريم آي

، 2، يكسانى ثواب و عقاب در اعمـال مشـابه1پذيری در قبال اعمال مندی و مسئوليت تكليف

ر و رسيدن به حيـات هايى مانند اختيا و مؤلفه 3اشتراك هر دو در شناخت و فهم اصول دين

  .)20ـ19: 1390عאسوند، (اشاره دارند  4طيبه

  گيری نتيجه

بس يك پديده اجتماعى است كه در ميان برخى از طوايف و ايالت ايـران بـه اشـكال  خون

اين پديده، در ميان ايل بهمئى ساكن در منطقه صـيدون، نيـز جريـان . گوناگون وجود دارد

هـای  نظامه سبب گسـترش نظامـات حقـوقى جديـد و رواج دارد و اگرچه در ساليان اخير ب

شد تا تعدادی اموال منقول و  بس باعث مى اجرای خون. بيمه، كمتر شده استحمايتى مانند 

                                                           
 .73-72: ، سوره احزاب24-19: سوره اعراف. 1
 6-4: ؛ سوره فتح124: ؛ سوره نساء195: عمران سوره آل. 2
 .كند مراد آياتى است كه مرد و زن را به ايمان و اعتقاد به خداوند، روز واپسين و نبوت پيامبران دعوت مى. 3
 .97: سوره نحل. 4
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رح و خسـارت ميـان طوايـِف درگيـر نـزاع عنوان ديه قتل يا َجـ غيرمنقول و نيز يك دختر به

  .مبادله شده و با يكديگر سازش كنند

جمعـى اسـت كـه  هويـت يك دارای فردی، هويت بر عالوه فرد هر ،ای عشيره نظام در

 گونـه در اين. باشـد) قومى(های آن هويت جمعى  بايد متعهد به رعايت آداب و محدوديت 

و تـوهين  نفر، تجـاوز يك به نسبت جرم ارتكاب و وجود دارد همبستگى و انسجام جوامع،

بدهى سنگين يك نفر، بدهى همـه طايفـه  آيد؛ همچنين، جامعه به شمار مى آن افراد تمام به

های منسـوب بـه ايـل  شود؛ بنـابراين، همـه افـراد ايـل بايـد در پرداخـت بـدهى محسوب مى

  .مشاركت داشته باشند

بس از انواع رسومى است كه سوای از آثار معنوی مانند سازش، متضمن پرداخـت  خون

عنوان بخشـى از بـدهى،  افقى بهازجمله موارد تو. های يك طايفه به طايفه مقابل است بدهى

ايـن رسـم، سـوای از آثـار و  .ازدواج دختری از طايفه قاتل با يكى از بستگان مقتـول اسـت

گرفتن حقوق زنان و حقوق برخى ديگر از افـراد ايـل  اهداف اجتماعى ايلى، به سبب ناديده

به نيز نامناسبى را كه مشاركتى در نزاع نداشته و يا توان مالى ندارند، آثار فردی و اجتماعى 

تبع آن،  بـوده و بـه» بسـى خون«زن همواره در زير فشار اجتمـاعِى عنـوان . همراه داشته است

های زنـدگى را نسـبت بـه ديگـر زنـان  های رفتاری محسوس و نيز برخى ناسازگاری تفاوت

 از منظر اسالمى نيز، اين سنت در كنار كاركردها و آثار مثبـت خـود،. شود ايل، متحمل مى

بايست اصالح شود و ضروری است تا عاملين اين سنت، ضمن حفـظ و  معايبى دارد كه مى

  .كنندداشتن وجوه مثبت آن، از اجرای وجوه ناپسند آن پرهيز  تأكيد بر جريان
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