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 چکیده

و فرهنژ    ایطایفژه  ،نژاادی ه گرو یکبر رجحان  مبتنی اساساً گراییطایفه :اهداف

 سیاسی هایگیریتصمیمدر آن انجام  که است دیگر هایگروهمشخص بر  اجتماعی

 ةتوسژع  زیژرا  ؛است سیاسی ةتوسعو در تضاد با  بوده ایطایفه هایگرایشبر  مبتنی

برخژوردار از   سیاسی ساختارهای نهادینگیبر  مبتنی دموکراتیزاسیون یندفرآ ،سیاسی

و  تفکیژک نخبگژان و   بینوفاق  طریققدرت از  آمیزمسآلمت ةو چرخ مدنی ةجامع

 سیاسی از توسعة سطحی چنینبه  دستیابیاما  ،گیردمیرا در بر  هاساخت بینافتراق 

 ةپدیژژد. اسژژت ایطایفژژهو  قژژومیذار از تعصژژبات گ ژژ نیازمنژژد هژژاگیژژریتصژژمیمدر 

 ایطایفژه  سژاختارهای ا ب محلیعمدتاً در اجتماعات  سیاسیژ   اجتماعی گراییطایفه

 انگیزگژی بیمانند  متعددی منفیاثرات  تواندمیتدوام آن  که شودمیعمدتاً مشاهده 

 گراییطایفه عینیشود. نمود  سیاسیقدرت  انحصارطلبیو  اجتماعی هایگروه سایر

در این میان . دشومی تشدید انتخاباتی شرایطعمدتاً در  سیاسی هایگیریتصمیمدر 

اسژتان فژارا از جملژه منژاطق      هژای شهرسژتان عنژوان یکژی از   مسنی بهشهرستان م

جغرافیایی پیرامونی کشور است که هنوز عناصر سنتی خود را حفظ کرده است. این 

 کژه طژوری و سنتی داشته است، به ایعشیرهشهرستان در طی سالیان متمادی زندگی 
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  آوریرأیر بر پایگاه گذایکی از نیرومندترین عوامل اثر ایطایفهو  هویت جغرافیایی

بنیاد پاوهش کنونی بژر ایژن پرسژش     .دهدمیانتخابیه را شکل  ةاین حوز نمایندگان

در اجتماعژات   سیاسژی  ةو توسژع  گرایژی طایفه بین ایرابطهنهاده شده است که چه 

  وجود دارد؟ محلی

 ایانهکتابختحلیلی دارد، به روش مقاله پیشِ رو که ماهیتی توصیفی هایداده روش:

در  گژردآوری شژده اسژت.   نامه و مصاحبه( میدانی )پرسش هایدادهتحلیل آماری  و

بژه   گرایژی طایفه متغیردو  ةرابط تبیینبه  SPSS افزارنرم روش میدانی با استفاده از

 شد. هوابسته پرداخت متغیرعنوان به سیاسی ةمستقل و توسع متغیر ةمثاب

سیاسی ارتباط  و توسعة گراییطایفهبین دو متغیر  هک تحقیق نشان داد: نتایج/ هایافته

 و سژنتی  بافژت  حاکمیژت  دلیژل به ممسنی شهرستان در. وجود داشته است معناداری

 موانژژ  برخژی  بژا  آن تلفیژق  و مژدرن  عناصژر  بژر  بافژت  ایژن  از متژثثر  عناصژر  غلبژة 

  . است بوده مواجه موانعی با سیاسی توسعة فرآیند برانگیز،چالش

در  بژژوده کژژه یکژژی از عوامژژل کلیژژدی ایطایفژژهمحلژژی هژژاینگژژرش :گیــرینتیجــه

علژت عبژور نژاقص    به شهرستان نورآباد ممسنی نقش داشته و سیاسی نیافتگیتوسعه

 فکژری نظژام   تثبیژت منجژر بژه    ،انتخابژات  نظیژر  سیاسی ةاز مراحل توسعشهرستان 

 .است هشد گراییطایفه

 .ممسنی نورآبادشهرستان  خابات،انت ،سیاسیتوسعة  ،گراییطایفهها: هکلیدواژ

 مقدمه .9

از  کژه اسژت   یافتگیبه توسعه نیافتگیتوسعه وضعیتگذار از  برای یندیفرآ سیاسیتوسعة 

توسژعة   محژوری  هژای شژاخص از  یکژی طبعژاً   .شژود می یاد 7دموکراتیزاسیونآن تحت عنوان 

سژالم   سیاسیبت رقا طریقامر از  این کهاست  خود سرنوشت تعیین مردم در مشارکت سیاسی

و در جهژان سژوم    کشژورهای در  (.713، ص. 7113 ،حجاریژان ) پیونژدد میبه وقوع  کارآمدو 

 شژود میمحسوب  دموکراسیگذار به  اصلیاز موان   یکی پیرو-حامی ةرابط نحوة ،حال توسعه

 زیژرا  ؛کژرد مشژاهده   گرایژی طایفژه  بژر  مبتنژی صژرفاً   هاینظامدر  توانمیبارز آن را  ةنمون که

منجژر   سیاسژی شدن نظام ساختیتکشدن و کانالیزهبه  طوایفاقوام و  سیاسی هایگیریهتج

                                                           
1. Democratization 
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 جلژوگیری  برای بنیان، ایناست. بر  دموکراسیو  سیاسی ة توسعةروحی در تضاد با که شودمی

 سال در ،پس از انقالب مشروطه نیز ایراندر و اقوام مسلط،  طوایفدر  سیاسی تمرکزگراییاز 

در  خژوانین  سرکوبرغم علی 7181 سال رضاخان در رسیدنبه سلطنت  نهایتاًو  شمسی7001

بژر قژدرت    مبتنژی و  متمرکژز  حکومژت  ایجژاد  برایو تالش  کشور پیرامونیجغرافیایی مناطق 

 سیاسژی و فرهنژ    ایرانژی  هْبژر جامعژ   حژاکم  سژنتی  سژاختارهای  دلیلبه ایطایفهنظام  مطلقه،

 اکثژر  کژه طژوری بژه  یافژت همچنان ادامه  ایطایفهو  قومی تریبر، ایرانیان هْجامع ایعشیرهایلی

، در قالژب اجتماعژات   ایطایفژه و  قژومی  اجتمژاعی و  تاریخیساختار از  ایران مناطق پیرامونی

محلژی و  تعصبات  بادر این مناطق همواره  سیاسی مشارکت، رواین. از بودند ربرخوردا محلی

هنوز که مله مناطق جغرافیایی پیرامونی کشور است شهرستان ممسنی از ج .مراه بوده ایطایفه

 ایعشژیره این شهرستان در طی سالیان متمادی زنژدگی   .عناصر سنتی خود را حفظ کرده است

بنیاد و ساختار اجتماعی این منطقژه را   ایطایفهفرهن  سیاسی  کهطوریو سنتی داشته است به

و  باورهژا ، هژا ارزشاجزای معینژی نظیژر    شناختی دارایجامعه هایلفهؤمبراساا  وشکل داده 

نظژام   گیژری شژکل احساسی مردم نسبت بژه سیسژتمی بژوده اسژت کژه منجژر بژه         ایستارهای

در این شهرستان شده است. این مبانی رفتژاری در دو سژطن نهژاده )سژنت( و      گژرایژیطایفژه

 نوگرایژانژژه  هایظامنو محژلی با خرده  ایطایفژه هاینظام)مدرن( نظام، تقابل خرده  هایداده

بنیژاد   .رودمژی شژمار  سیاسژی بژه   همواره یکی از موان  عمدة توسعةهمراه داشته است که را به

 و توسژعة  گرایژی طایفژه  بژین  ایرابطژه پاوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده است کژه چژه   

 وجود دارد؟ محلیدر اجتماعات  سیاسی

 پژوهش یشناسروش .2

 و یاکتابخانژه هژا  دادهو تحلیژل  تحلیلی و روش گژردآوری  فیپاوهش حاضر از نوع توصی

 مبژانی  ةمنظور ابتدا به مطالعژ  این برای نامه و مصاحبه( است.میدانی )پرسش یهادادهتحلیل آماری 

 متغیرهژای و  هژا شژاخص و از درون آن  هپرداختژه شژد   پاوهش اصلی ةدر رابطه با مسئل پاوهش نظری

ال با طیف لیکریژت  ؤس 13در قالب  ایپرسشنامه، پاوهش متغیرهایاا . براسشده استاستخراج  تحقیق

، شژامل: شژاخص   اندگردیدهنامه لحاظ که در این پرسش کلیدی هاییشاخص( طراحی شد. ایگزینه)پنج

 هژای داده آوریجمژ  . در ادامه سیاسی است ةتوسع بر متمرکزو شاخص دوم  گراییطایفهاول مربوط به 
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عنوان به ممسنیشهرستان نوآباد  ،ایمنطقهلذا در سطن  است؛ آماری جامعة کردنخصمش نیازمند پاوهش

در ایژن   ایطایفژه محلژی  هژای نگرشعلت انتخاب این شهرستان، وجود  .شدمورد مطالعه انتخاب  منطقة

فژردی در   هژای صژالحیت بژه   تژوجهی کژم ثر طوایف با یکژدیگر،  ؤمنطقه، ضعف مناسبات و مراودات م

منجژر بژه    نیژز از مژوارد   برخژی در  کهبوده است  ایطایفه و هویت جغرافیاییگزینش بر بنیاد  انتخابات و

بژه دو   تژوان مژی  ممسنید . از اقوام مستقر در نورآبادشومیدر شهرستان منجر  ایطایفهو  محلی هایتنش

و مژاهور   زِیژاری شژمَن دُ، رُستم، جاوید بَکِش، طایفه 1 رقوم ل  که کرداشاره  قشقایی ت رکر و ل  اصلیقوم 

 تبژار تژرک در بخژش   شژوری دَرهشژکولی و  کَ ةو طایفژ د قشژقایی  ترکو از قوم  شودمیرا شامل  مِیالتی

بژاببودن تعژداد افژراد     همچنژین شهرستان و  گستردگی دلیلانتخاب شدند. بهعنوان نمونه به ماهورمیالتی

عنژوان رهبژران و   بژه  سفیدانریش میاناز  تصادفیصورت نامه بهپرسش تکمیل برای، طایفهمربوط به هر 

و جهت  تکمیلنامه پرسش 788لذا در مجموع، تعداد  ؛شد تکمیلنامه پرسش 18 ،هر قوم محلی متنفذین

از  هژا دادهاستفاده شده است. بزم به ذکر است جهت تجزیژه و تحلیژل    پاوهش هایؤالبه س پاسخگویی

 t هژای آزمژون از  اسژت  ایرتبژه که از نوع  هادادهه به مقیاا استفاده شده است و با توج  SPSSافزارنرم

حلیل مسئله بژر  و آزمون اسپیرمن استفاده شده و ت هامیانگین مقایسه برای نی وایتژ   یومنو  اینمونهتک

 . مبنای این آزمون است

 پژوهش یشناسطیمح .3

سژتان و غژرب   شژمال غربژی ایژن ا    درشهرستان ممسنژژی  شهرستان دارد.  03 استان فارا

 گژویش غژرب اسژتان فژارا    و  غربی شمالنواحی عُمده ساکنان کوه زاگرا قرار دارد. رشته

، 7117 ،فهلیانیحبیبی) ه زبانی ل ری و ت رکی قشقایی استممسنی نیز شامل دو گرول ری دارند. 

 ایژن  ،7138 سژال  در مسژکن  و نفژوا  عمومی سرشماری آخرین آمارهای (. براساا17ص. 

 27017 کژه  دارد جمعیژت  نفژر  772102 اسژتان،  مساحت از درصد 1/1 اختصاص اب شهرستان

 غیرسژاکن  هژم  نفژر  213 و دارند سکونت روستایی نقاط در نفر 11372 و شهری نقاط در نفر

 (.711-711 ، ص.7131 فارا، استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) هستند

چهژژار بخژژشِ مرکژژزی، رسژژتم،  شهرسژژتان ممسژژنی بژژا یژژک حژژوزة انتخابیژژه )مَمَسَژژنی( از

هژا، جایگژاه یژا زادگژاه     زیاری و ماهور مِیالتی تشکیل شده است. هرکدام از این بخژش دُشمَن

طوری کژه از دیربژاز طوایژف بَکِژش، جاویژد، رسژتم،       ، بههای ممسنی هستندجغرافیایی طایفه
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ی موجودیژت  انژد. طایفژه در ممسژن   زیاری و ماهور میالتی در این مناطق سکنی گزیژده دشمن

مکانی است که بژر فضژای جغرافیژای ممسژنی مسژلط      قانونی ندارد لکن یک واقعیت اجتماعی

ای بر پایة دوسژتی و  یفهطاروابط و مراودات درون (.71، ص. 7131)صادقی و حسینی،  است 

شود که عاملی )معموبً اقتصادی( این دوسژتی و مژودّت   یممروّت است، اما گاهی مواق  دیده 

طور کامل وحدت و انسجام درونی طایفه را بژرای  کند و بهیمدشمنی و حتی نزاع تبدیل را به 

کند، اما همان طایفه و زیستگاه که ممکن است دچار تزلزل درونژی  یمثبات یبمدتی متزلزل و 

باشد، در مقابل عامل خارجی )سایر طوایژف یژا بیگانگژان( از خژود وحژدت و اتحژاد نشژان        

طژور جمعژی و گروهژی مبژارزه     کنژد، بژه  یمژ ه یگانگی طایفه را تهدیژد  دهد و با خطری کیم

یژز اسژت، امژا ایژن     آممسژالمت زیسژتی  ای هم براساا دوستی و هژم یفهطاکنند. رابطة بین یم

بعضی مواق  )زمان انتخابات( رابطژه   هارقابتی ژئوپلیتیکی است. این هارقابتدوستی بر بنیاد 

 (.08، ص. 7131کند )صادقی، یمدر ممسنی را شَکرآب های موجود یفهطاو  هامکانبین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد مطالعه ۀموقعیت جغرافیایی محدود .9 شکل

 711، ص. 7131 ،صادقی و حسینی ،تبارییرزایممثخذ: 
 

 جمعیژت،  نفژر  30127 بژا  جمعیتی منظر از و مرب  کیلومتر 0870 وسعت با  مرکزی بخش

 ایژن  در ممسژنی  انتخابیژة  ةحژوز  مرکز  نورآباد شهر که ددار شهرستان در را جمعیت بیشترین
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 شژهرت  «ممسژنی  بلژوک » به که مرکزی بخش(. 7138، آرماری ةسالنام) است شده واق  بخش

 ایژن  .است برخوردار منطقه در بابیی  ژئوپلیتیک وزن از ،(1، ص. 7101 ،فهلیانیحبیبی) دارد

 و زبژان  ل ر طوایفی اصالتاً که است «جاوید و بَکِش» بزرگ ةطایف دو زیستگاه جغرافیایی بخش

، 7131 )رومینا و صژادقی،  کنندمی ایفا شهرستان این در را مهمی نقش اقتصادیسیاسی منظر از

 خژواه  و جغرافیژایی  مرکزیژت  نظر از خواه ژ را شهرستان اولیة هستة که بَکِش طایفه. (32ص. 

 و سازیتصمیم ،گیریتصمیم جهت در بابیی اثرگذاری و قدرت از دهدمی تشکیل - جمعیتی

 و درونژی  همبستگی تاریخی، ادبیات و پیشینه. است برخوردار انتخابات زمان در هاتوده بسیج

 و شژناور  آرای جژذب  بژرای  گژری ببژی  و گسترده تبلیغات محلی، متنفذان مُسنجم هماهنگی

 است انجامیده مسئله نای به زادگاهیدرون نیروهای ساماندهی و جمعیتی ظرفیت از گیریبهره

 شژورای  مجلژس  نهم و هشتم ششم، سوم، ادوار در( طایفه) جغرافیایی حوزة این نامزدهای که

 عنوانبه ممسنی شهرستان بازار داشتن اختیار در با جاوید ةطایف .شوند انتخابات پیروز اسالمی

 قژدرت  حژراز ا نهایژت  در و نیروهژا  بسژیج  بژرای  بژابیی  قابلیژت  و تژوان  از اقتصژادی  یقدرت

 شژورای  مجلس انتخابات از( هفتم و دوم اول،) دوره سه در توانسته تاکنون و است برخوردار

 .شود انتخابات پیروز اسالمی

 بخژش . اسژت  میالتژی  ماهور و زیاریدشمن رستم، طوایف استقرارِ مکان پیرامونی بخش 

 پیرامژونی  هژای بخژش  از یکژی  جمعیژت،  نفژر  12117 و مرب  کیلومتر 7088 وسعت با  رستم

 فضژای  و جمعیتژی  منظژر  از کژه  بخژش  ایژن (. 7138،آرماری ةسالنام) است مَمَسَنی شهرستان

 واقژ   ممسنی منطقة از خارج ،شودمی شامل را ممسنی شهرستان از پهناوری بخش ،جغرافیایی

 کسژب  بژرای  رو، ایژن  از. اسژت  داشته اساسی مشکل ژئژوپلیتیژک نظر از همواره و است شده

 در ؛شژود مژی  مواجه بحران با( طایفه) نیروها بسیج رغمعلی( نمایندگی ک رسی) اسیسی قدرت

 یکژی  مهژم  این و دارد( شهرستان سخت ةهست) مرکزی بخش با کمی تعامل و پیوستگی نتیجه

 تژاکنون  دارد که هنگ فتی جمعیت رغمبه طایفه این شده باعث که است( عواملی) هاییسازه از

  زیژاری ندشژم  بخش .کند کسب را مجلس نمایندگی ک رسی( پنجم و چهارم مجلس) دوره دو

 یافژت ارتقا  بخش به 7120 سال در ،( مشایخ و زیاریدشمن) دهستان 0 جمعیت، نفر 3110 با

 دلیژل به بخش این(. 7138، ماریآ ةسالنام) است شده واق  ممسنی شرق و شرقی جنوب در و

 و سیاسژی  قژدرت  ،(جغرافیژایی ) مرکژز  از دوری و جمعیژت  پراکندگی بزم، جمعیت نداشتن
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 این و نیست برخوردار انتخاباتی هایرقابت در بابیی توان از رو، این از. دارد اندکی اقتصادی

 اسژالمی  انقژالب  از بعژد  تژاریخ  طی نتوانند طایفه این نامزدهای که انجامیده مسئله این به مهم

 در بزم جایگژاه  نداشژتن  دلیلبه یالتی،مِ ماهور بخش .کند تحصیل را مجلس نمایندگی ک رسی

 متنفژذان  نداشژتن  و ایطایفژه درون انسژجام  ضژعف  و شهرستان دولتی هایسازمان و هاا رگان

 از برخژورداری  همچنژین  و انتخابژات  چون یندیآفر در افراد تنسیق و ساماندهی جهت محلی

 متفژاوت  زبژانی  نگژی، فرهقژومی  ازلحژاظ  شهرستان مرکزی ةهست با که متفاوت زبان و فرهن 

 در دائمژاً  و شژود  ظژاهر  کژارا  و اثژربخش  تواندنمی انتخابات کارزار در  جمعیت کمی و است

 و تژوان  بژه  منژوط  سژرگردان  ایآر جژذب . کنژد می بازی را شناور آرای نقش انتخابات یندآفر

 بژا  ار بزم هژای گژری ببژی  و هژا رایزنژی  بتوانژد  که ایطایفه هر و است طوایف دیگر پتانسیل

 بژرای  بژابیی  ژئژوپلیتیکی  ژرفای و فرصت از آورد عملبه طایفه این محلی متموبن و متنفذان

 هژای ویاگی و جغرافیایی موقعیت دلیلبه هابخش این .شودمی برخوردار مجلس ک رسی احراز

 فرهنگی تحوبت و تبادبت معرض در کمتر و برده سر به نزوااِ در نسبی طوربه استقرار، مکان

 خژ   دچژار  همژواره   رو، این از. (32، ص. 7131)رومینا و صادقی،  اندگرفته قرار اجتماعی و

)جهژت   را خژود  اسژتراتای  عُمق( موجود هایقدرت) هاجاویدی و هابکشی و هستند قدرت

 .کنندمی دنبال آنجا درجذب آراء( 

 کژه طژوری د. بهدار محورطایفهالگوی مسلط فرهن  سیاسی در شهرستان ممسنی کارکردی 

سیاسژی   هایک نشاز ریشة ژرفی برخوردار است و به رفتار سیاسی و  ایطایفهفرهن  سیاسی 

از فرهنژ  عمژومی،    ایطایفژه . پیدایش و تطور فرهن  سیاسژی  دهدمیممسنی جهت  ساکنان

ممسنی باید  سیاسی در ةبا موان  توسع ت گرفته است. در رابطهئتاریخ و جغرافیای ممسنی نش

و  سژازد میحاکم بر جامعه هرگونه تحول فکری را محدود  هایارزشاره کرد که فرهن  و اش

حاکم است در طول تژاریخ اسژتمرار    هایارزشطبقاتی که ماحصل فرهن  و ساخت اجتماعی

 همراه دارد.  نیافتگی سیاسی را بهیند توسعهآو فر یابندمی
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 چهارچوب نظری پژوهش. 6

 ییگرافهیطا. 9. 6

یکی از عوامل اثرگژذار در   7گراییطایفهکه جُستار  دهدمیادبیات جغرافیای انتخابات نشان 

رفتار انتخاباتی و پیدایش الگوی فضایی انتخابژات بژوده اسژت.     ةرفتار سیاسی شهروندان، نقش

اسژت کژه در آن رابطژة میژان      گراییطایفه ةهمین مقول گیریرأیبعد  ترینجغرافیاییدر واق ، 

 شژود مژی پیرامونی سکونتگاه و زادگاه نامزدها و نمایندگان بررسژی   ج انتخابات، و محدودةنتای

درونی در افراد ساکن در  نوعی احساا و انگیزة 1گرایژیطایفژه (.701، ص. 7331، 0)گالسنر

ادراک از مکژان و محژل    مرتبط بژا نحژوة   هایارزشمکان و فضای جغرافیایی خاص است که 

)رومینژا و   دهنژد مژی دیگر تژرجین   هایمحلفراتر از محل یا مرتبط با  هایارزشزیست را بر 

نژاظر بژر اثرگژذاری عناصژر      محژوری طایفژه به دیگر سخن، مبحث (. 37، ص. 7131 صادقی،

 هژای محژدوده ساکن  دهندگانِرأیثر در رفتار ؤم هایمطلوبمکانی و جغرافیایی در پسندها و 

 (. 1، ص. 7101 و ویسی، رادکاویانی) خاص )پایگاه حمایتی( زادشهری است

و فضاهای جغرافیایی با پیشینة عشایری و کوچنژدگی، گذشژته از ارتبژاط بژین      هامکاندر 

 دارریشژه  هایبستگیدر سطوح گوناگون موجب پیوندها و  ایطایفهگروهی، تشکیالت مکانی

 هژای تگیپیوسژ و  هژا وصژلت (. در چنژین منژاطقی، ایژن    770، ص. 7138 )سژعیدی،  شژود می

در ایژن  . (11، ص. 7100)دُسژوان،   رونژد میبنیادها و پیوندها به شمار  ترینمهمخویشاوندی 

کژه   ایحلقژه عبژارتی، تنهژا   . بهگیردمیشکل  قومیبا توجه به مناسبات  هاانسانمناطق، روابط 

 ایفژه طایخویشژاوندی و   هژای علقژه ، سژازد میو اقوام را به هم نزدیک و مرتبط  هاگروهافرادِ 

است. این مهم خود تا حدودی زیادی از صیانت ذات و حمایژت افژراد طایفژه از همژدیگر در     

، ایطایفژه ضمن اینکه این همبستگی قومی گزینیمسکنمقابل دشمنان متاثر شده است. بعد از 

مکانی به عنوان یک عامل قوی ثانوی بژر آن افژزوده    ، رابطةماندمیهمچنان به قوت خود باقی 

و  آمیزدمیاچتماعی، درهم  هایویاگیمکانی و  خویشاوندی، رابطة هایعلقه. بنابراین دشومی

 آوردمژی وجژود  قومی، اجتماعی و مکانی خاص خژود بژه   هایویاگیبا  هاییمحیطدر نهایت 

 نژوعی  ایجامعژه گرچژه هژر    گرایژی طایفهو  شخصیت بیندر رابطة (. 1، ص. 7130)مهدوی، 
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2. Glassner 
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 کژه معنا  بدین. نیستند گراطایفهاندازه  یکجامعه به  اعضایهمة ، انگیزاندمیرا بر  گراییطایفه

کژوئن،  ) دارنژد  گرایانژه طایفژه  هژای گرایش دیگر هایسنخاز  بیشتر شخصیتی هایسنخ برخی

 .(11، ص. 7102

و  اجتمژاعی  سژازمانی بژر مژدل    مبتنی اساساً گراییطایفهو نظام  طایفهساختار طور کلی، به

 پارسژونز اسژت.  تژالکوت   سـنتی نظـا   و  تونیس فردیناند 7«جمین شافت»مان و ه غیررسمی

فژرد در  - شژود مژی  گژذاری پایهروابط خویشاوندی  عنوان الگوی سنتی بر پایةجمین شافت به

ال ؤ، نه صالحیت او برای عضویت و نه حس تعلژق او مژورد سژ   آیدمیواحد اجتماعی به دنیا 

)پژالمر و   بژر مبنژای احساسژات و عواطژف اسژت     ژ و روابژط بژین اشژخاص       گیژرد میقرار 

 ،خویشژاوندی بژر   مبتنژی روابژط اعضژا    پارسونزی سنتیدر جامعة (. 30، ص. 7137همکاران،

بژه نژام    سژاختاری در  توانمیرا  هاویاگی این کهاستوار است  پدرسابری و غیررسمیروابط 

ابطژه روابژط عژاطفی،    مبتنژی بژر ر   ایطایفژه فرهنژ  سیاسژی    .کژرد مشاهده  گراییطایفهنظام 

نهایی نه فرد بلکه  گیرندةتصمیماست و  نگریدرهمو  گرایینسب، مناف  جمعی، گرایانهخاص

، محلژی جوامژ  و اجتماعژات    چنژین رهبر و بزرگ طایفژه )متنفژذین محلژی( اسژت.  لژذا در      

منژاف    راسژتای قژرار گرفتژه و در    ایطایفژه  هژای گژرایش  ثیرثتتحت  سیاسی هایگیریتصمیم

، 7103 )قژوام،  اسژت  سیاسی در رابطه با توسعة مانعی که باشدمیمحدود  گروهی برای معیج

 (.17ص. 

 یـاسـۀ سیـوسعـت .2. 6

خاسژتگاه   و شژود مژی مفهومی تازه در فرهن  سیاسی کشور مژا محسژوب    0سیاسی توسعة

آن را ة سیاسژی و فرآینژد   است. مکاتب غربی مفهوم توسع شناختیجامعه ایغربی دارد و واژه

نیافتژه ژ    رسیدن به توسعه در کشورهای توسعهو  ماندگیعقبعنوان راهکاری برای عبور از به

سیاسی مفهوم ثژابتی نژدارد؛    توسعة(. 18، ص. 7110)سو،  کشورهای جهان سوم ژ ارئه کردند 

که از آنجا ریشه گرفتژه اسژت.    دانندمیتوسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب  ایعده

 ایعژده . داننژد نمژی جوام  از فقژر و مشژکالت    ن را الگوی مناسبی برای رهایی همةابراین آبن

نیژز اولویژت را بژه     ایعژده . داننژد مژی دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ اسژتقالل آن  

                                                           
1. Gemeinschaft 

2. Political development 
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و آن را  کننژد مژی و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را طژرح   هاارزش

، ص. 7130 ،گیژوی و جنتژی  )نظری، بشژیری  دانندمیه استقالل جامعه ضروری برای خدمت ب

عامل  ترینمهمسیاسی افزایش قدرت و توان و کارآیی حکومت را  توسعة پردازاننظریه (.710

در  7عنژوان نمونژه هژانتینگتون در کتژاب نظژم سیاسژی      . بهاندکردهسیاسی قلمداد  ةبرای توسع

کژه در   یابژد مژی که میژزان قژدرت در جژوامعی افژزایش      کندمیل جوام  در حال تغییر استدب

بدون قدرت متمرکژز بژه حیژات خژود      تواندنمیجوام  از هم پاشیده » حکومت متمرکز گردد:

نخسژتین گژام در توسژعه سیاسژی را     »بژه عبژارتی   (. 701، ص. 7303)هانتینگتون،  «ادامه دهند

ظژور حفژظ نظژم و نهادهژای سیاسژی      افزایش و تمرکز مناب  قدرت در دست حکومژت بژه من  

بنابراین به نظر او باید قدرت حکومت گسژترش   (.701، ص. 7303)هانتینگتون، «موجود است

افژزایش   0(. لوسین پای01، ص. 7108 )بشریه، یابد و رقابت و مشارکت سیاسی محدود گردد

تخصصی شژدن  مردم، تنوع ساختاری و  هایخواستهظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و 

. کنژد مژی سیاسی معرفی  ةتوسع نین افزایش مشارکت سیاسی را بزمةو همچ داندمیساختارها 

ماننژد   هژایی بحرانمطلوب، نظام سیاسی باید از سلسله ای، معتقد است که برای تحقق توسعةپ

، ص. 7322)پژای،   آمیز عبژور کنژد  موفقیتبحران هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت و توزی  

 هژای فعالیژت ، ارجژن بژودن   گرایژی مصژلحت و پاول نیز، از لحاظ رفتژاری و   آلومند(. 13-18

جمعی بر فردگرایی، میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسژی، روابژط سیاسژی بژر مبنژای      دسته

و از نظر ساختاری بر تنوع سژاختاری،   دانندمیسیاسی  را معیارهایی برای توسعةاعتماد متقابل 

، ص. 7320)الموند و وربژا،   کید دارندثفردی ت هاینظامسطن بابی استقالل فرهن  دنیوی و 

72-71.)   

سیاسژی، مسژتلزم تغیژرات اجتمژاعی      توسعةو ساخت فرآیندی به نام  گیریشکل، بنابراین

بلند مدتی است که طی آن نظام تقسیمات کار، قشربندی اجتمژاعی، نظژام سیاسژی و فرهنژ ،     

، هژا گژروه در تکوین آن، عامل سیاسژی و اجتمژاعی، منژاف      که شودمیدستخوش تحول واق  

 ةگفت توسع توانمی یا مقاومت نقش دارد. بر این بنیاد ها به تغییراقشار و طبقات و گرایش آن

 ، تاریخ خاص خژود را دارد ایجامعهسیاسی ماهیتی برآیندی )منتجه( دارد و تکوین آن در هر 
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 بژرای  کژه  مصژادیقی و  هاشاخص کلیطور به (. 01، ص. 7131 ،صادقی و تیموری ،پوراحمدی)

 برگژزاری گانژه،  سژه  قژوای اسژتقالل   ،پلورالیسژم  عبارتند از: کردمطرح  توانمی سیاسی ةتوسع

 توزیژ  ، انتخابژاتی و موانژ  در رفتژار    هژا محدودیتانتخابات آزاد در سطوح مختلف با فقدان 

 نظیژر  حکومتی غیر رسمی ساختارهای وجود شدن امور،تخصصی ،سیاسینخبگان  میانقدرت 

NGO، هژای مژذکور توسژعة    لفژه ؤبر اساا م دولت. مشروعیتاعتماد و  بودن، پذیربینیپیش

 هژای گژرایش گفژت   تژوان میو  کنندمیبا یکدیگر ارتباط تنگاتنگی پیدا  گراییطایفهسیاسی و 

 .شودمیری سابة سیاسی و شایستهتوسع هایشاخصمنجر به از بین رفتن  ایطایفه

 ییگرافهیطا یاسیسرفتار  ینیعنمود  : عرصۀاتـابـانتخ .3. 6

)منصژفانه و عادبنژه( اسژت.     7پیونژد مشژارکت و مشژروعیت، انتخابژات     آشکارترین حلقة

دموکراتیژک گژزینش    دی سیاسژی و شژیوة  اجتمژاعی و فرهنگژی بژا برونژدا     ایپدیدهانتخابات 

، 7130 ،رادکاویژانی ) اسژت  سژابر مردم ساختارهاینهادهای نمایندگی مردم و بنیاد مشروعیت 

رأی  هژای صژندوق ای میان حزب و سیاست اسژت و آنچژه از   (. در عین حال، واسطه03ص. 

(. فرآیند انتقژال قژدرت   78، ص. 7100 )دارابی، ، برآیند عقل جمعی جامعه استآیدمیبیرون 

موکراسژی و انتخابژات بهتژرین    به عبژارتی، د . گیردمیاز مردم به حکومت با انتخابات صورت 

)مجتهژدزاده،   ملت بر حکومت در اداره سرزمین اسژت  اثرگذاری ارادة کردنعملیوسیله برای 

صژورت   غیرمسژتقیم و  مسژتقیم  دموکراسی شیوةانتخابات با دو  تئوری تبیین(. 10، ص. 7138

طژور  ت بژه در دموکراسی مسژتقیم یژا مشژارکتی، تصژمیما     (.10، ص. 0882)داورپناه،  گیردمی

، مژردم  نمایندگی یا غیرمستقیم دموکراسیولی در . شودمیگرفته  ربطذیافراد  ةوسیلجمعی به

دولژت نظژارت دارنژد. در     ایندگان مورد اعتمژاد خژود بژر ادارة   طور غیرمستقیم به واسطه نمبه

ورت صژ بهمردم را ساماندهی و  ةنمایندگی، احزاب نقش حیاتی دارند؛ زیرا اراد هایدموکراسی

 (.002، ص. 7100 ،رادکاویانیو  نیاحافظ) کنندمی عملمجرای ارتباطی 

انتخابژات اگرچژه    کهاست  اهمیتحائز  نکته این سیاسی ةانتخابات و توسع میان ةدر رابط

آن را  دلیژل و  رودنمژی بژه شژمار    مطلقژی  ةاست اما مولفژ  سیاسی ةتوسع هایشاخصاز  یکی

تژوده در   کژردن  کانژالیزه شده و  کنترلو  رقابتی نیمه ،حزبیتکانتخابات  برگزاریدر  توانمی

 کشژورهای  ،شژرقی  اروپژای  نظیژر  تژر توتژالی  هایرژیمخاص در  نامزد یکاز  حمایتجهت 

                                                           
1. Election  
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انتخابژات   امژر،  ایژن  علیژرغم (. 711:7113،حجاریان) کردسابق جستجو  شورویو  سومجهان

 طریژق قژدرت از   هژای کانژال بژه   یدسژتیاب و  مدرنیسمگذار از سنت به  سیر محورهایاز  یکی

  .گرددمیمحسوب  قانونیو  آمیزمسآلمت

زایش میزان مشارکت سیاسی اف رغمعلیممسنی  در شهرستان ایطایفه محلی و هاینگرش

ختالف و درگیری در میکانیسمی همچون انتخابات )مجلس شورای اسالمی( منجر به ا ساکنان

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان  ةتوسع ضعفتاً خیابانی و نهای میان طوایف، زورآزمایی

گردیده است که در نتیجه آن نارضایتی شهروندان نسبت به مسئوبن و نمایندگان شهرسژتان را  

و نگژاه مسژئوبن در    گراییطایفهبیرونی  هایمحرک تواننمیبه همراه داشته است؛ هرچند که 

 گرایژی طایفژه انگاشژت چراکژه پایژداری نظژام     سطن کالن نظام را نسبت به این گرایش نادیده 

خابژات، منجژر بژه تضژعیف درونژی      در انت دهندگانرأیزایش میزان مشارکت سیاسی اف رغمبه

و در  فیژ طوا نیخصومت و کژدورت بژ   ةتوسعو  ایطایفهقومی هایاختالف، افزایش طوایف

 (. 0 شکل) است شدهنیافتگی سیاسی منجر نهایت به توسعه
 

 
 و انتخـابـات یـیگـرافـهیطاطـۀ : راب2شکل

 

بژه   در مقیاا کالن )مجلس خبرگان و ریاسژت جمهژوری(  طبق نمودار هرچه از انتخابات 

ثیرگژذاری انتخابژات بژر    ثت که شودمیسمت انتخابات در مقیاا محلی حرکت شود، مشخص 

از  که یابدمیش فزایو به تب  آن حساسیت انتخابات نیز ا یابدمیافزایش  ایطایفهتوده در نظام 
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یژک   7توسژعة نژامتوازن   ةنظریژ  است. بر بنیژاد  تحلیلقابل  سیاسی شناسیهجامع دیدگاه طریق

سژمت رشژد و توسژعة اقتصژادی در     بژه    0استان یا شهرستان به عنوان کژانون  بخش از کشور،

مشژاهده   هژا آنپویایی خاصژی در   پیرامونی ایستا هستند وجغرافیایی اما نواحی  ،حرکت است

قژدرت سیاسژی را در اختیژار    که  ایطایفه ،گراییطایفه. با توجه به این نظریه در نظام شودینم

را  و تنهژا منژاطقی   کنژد نمژی طایفه خود نیز توجه  هایتیرهتنها به سایر طوایف بلکه به دارد نه

را بژه  حمایژت  که در جریان انتخابات بیشترین میژزان   نمایدمیساماندهی و حمایت اقتصادی 

که تنها ایژن   گیردمیشکل « القریام»یا « خانواده»مدل همچنین یک  . در ایناندنمودهطا اع وی

 هژای دنژده مناطق دیگر زیر چژر    و دهدمیرا به خود اختصاص  بخش بیشترین میزان بودجه

آنقژدر ادامژه    نژامتوازن  ةو توسع جغرافیایی عدالتیبی یندآو فر شوندمینابود  گراییطایفهنظام 

. در ایژن چژارچوب   رسدمیتقریباً به صفر و حتی منفی که رشد و توسعة دیگر مناطق  یابدمی

و  ناشی از تنوع جغرافیایی، فرهنگژی  هاینابرابریو  هاتنشمفهوم محورژحاشیه نیز در بررسی 

در رابطژة میژان    کشیبهرهکه بر اساا آن عوامل سلطه و  رودمیکار کشوری بهاقتصادی درون

 (.080، ص. 7113)مویر،  شیه از اجزای ذاتی این مفهوم هستندمحور و حا

 یانتخاباتدر رفتار  یافـهیطامنافـع  ۀکننـدـنییتع یهـامؤلفـه .6. 6

در قالژب   توانمیدر انتخژابژات را  ایطایفژه هژایگرایژشعوامژل موثژر بر رادیکژالیسژم 

قژرار داد.   تحلیژل مورد  نظامیو  اسیسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمینخبگان  عملکرد

در  توانژد مژی  نخبگژی  هژای گژروه  ایژن از  کهر  گراییطایفه هایگیریجهتو  هاگرایش زیرا

در  گرایژی طایفژه عمژل   کلژی ثر باشژد. امژا بژه طژور     ؤم ایطایفه رادیکالیسم رفتارهای تشدید

 د:قرار دا تحلیلمورد  کلیدی معیاربر اساا چهار  توانمیانتخابات را 

آینژدی  بودن مفهومی است که وبر برای اشژاره بژه فر  : عقالنیعقالنی و معقول بودنالف( 

 هژای روشدقیژق و سژازماندهی، شژامل قواعژد و      ةمحاسب هایشیوهوسیلة آن که بهکار برده به

نظیژر   هژایی شژاخص . در بررسژی ایژن پدیژده    شژود میطور فزاینده بر زندگی حاکم انتزاعی به

افراد قبل از انجام یک عمل خاص و میژزان   ةن مسائل مختلف، میزان اندیشحساب سود و زیا

                                                           
1. Unbalanced development 

2. Core 



 و ششم ستیبی                              شمارة اهیناحو توسعة  ایجغرافمجلّة                                                  10

 

، 7101 ،حیژدری )مقژدا و   تقدیرگرایی افراد قبل از وقوع یک عمل خاص بسیار تاثیرگذارنژد 

 (.721ص. 

اجتماعی و فیزیکی افراد  هایتماا : این نوع رابطه به نوع و دایرةرابطۀ اجتماعی بازب( 

نوع روابط اجتمژاعی افژراد    توانمی. بر این اساا شودمییکدیگر مربوط قومی با  هایگروهو 

ترتیب اولویت و اهمیت که شامل آشنایی، دوستی، ازدواج یک قوم با دیگران غیر هم قوم را به

 (.77، ص. 0888، 7)بردی و همسایگی هستند مشخص کرد

مجژرد اسژت کژه     هژای نظژام : اعتماد ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یژا  اعتماد داشتنج( 

، ص. 7110 )گیژدنز،  سژازد مژی را برطرف  سیاسیضعف در سواد  یا اطالعیبیمعموبً مشکل 

 ز اهمیت است.ئ(. در اینجا بحث اعتماد میان طوایف و مردمان طوایف بسیار حا111

، افکژار،  هژا ایژده کژردن دیگژران در اطالعژات،    : صرین بودن به معنژای سژهیم  صراحت د(

، ص. 7101 )مقژدا و همکژاران،   نسبت به موضوع بحژث اسژت   هاالعملاحساسات و عکس

721  .) 

تژالش   ،سژاکن در آن  شژهروندان  ممسنی و نی و معقول بودن، شهرستاندر خصوص عقال

قالیژی و محاسژبة دقیژق را در برخژورد بژا      تا در حد امکان و توانایی خود اصژول عُ  نمایندمی

ویژاه انتخابژات مجلژس شژورای     شرایط انتخاباتی بهر عین حال در قضایا در پیش بگیرند اما د

و  گیژرد مژی قژرار   هژا آناسالمی نوعی تقدیرگرایی و عمل براساا آیین پدرسابری مبنای کار 

ة . متغیر رابطژ دهدمی ابن خلدون کیدثتمورد  ایطایفهیت وبری جای خود را به عصبیت عقالن

شخصیت، روحیه و نوع نگژرش افژراد    ممسنی امری نسبی است و با توجه به اجتماعی باز در

 ،در روابط میژان طوایژف نقژش دارد    ایالعادهفوقصورت متفاوت است. متغیر اعتماد داشتن به

ویژاه در هنگژام انتخابژات و پژس از انتخابژات      که اعتمادسازی در میان طوایژف بژه   ایگونهبه

سوی توسعة سیاسی حرکت به و نمایندگان و در نتیجه هاآنبه ایجاد رضایت در میان  تواندمی

 . شودمنجر 

وجژود اعتمژاد میژان طوایژف      ضعفبه  ایطایفه هایخشونتبا توجه به اینکه بسیاری از 

در کنتژرل   توانژد مژی  اعتمادسژازی ، متغیژر  گرددمیمغلوب و احساا بیگانگی با نمایندگان بر 

عامژل در رابطژة    تژرین دهکننژ تعیژین و  ترینمهممد واق  گردد. متغیر صراحت ابحران بسیار کار

                                                           
1. Brady 
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و مصالن عام است. صراحت در کالم و گفتار مردم طوایف و کاندیدا در  ایطایفهمیان مصالن 

 مین خیر عمومی و تالش بژرای توسژعة  ت در خصوص رعایت مصالن همگانی، تثزمان انتخابا

طژور کلژی   . بهرودمیشمار ممسنی به دموکراتیکسازییند سیاسی و اقتصادی گام مهمی در فرآ

از تژوانش  « بژودن قالنژی ع»و « صراحت»، «رابطة اجتماعی باز»شهرستان در سه متغیر  اینمردم 

 و در نظر گرفتن مناف  و مصالن عام برخوردارند. گراییطایفه بابیی برای کاهش پدیده

 پژوهشهای یافته .5

 ةو توسژع  یگرایژ طایفه اصلیوضعیت دو شاخص  تحقیق در این مطالعه با توجه به مسئلة

شژدت   ةمطالعژ  بژرای . گرفتممسنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار  سیاسی در شهرستان

 متغیرهژا  میژان  میژانگینی  هژای تفژاوت  بررسی کهاستفاده شد  متعددی متغیرهایاز  گراییطایفه

 ،مژورد مطالعژه اسژت    طوایژف مختلژف در منطقژة    بژین در  گراییطایفهو شدت  میزان گویایِ

در  کژه  شودمیدست آمده مشخص به 81/8از آلفا  کمتر معناداریبا توجه به سطن  کهطوریبه

از  قژوی  هاینشانه ممسنی ت رکر و قوم ل  هایطایفه، گراییطایفهمرتبط با  مستقیم متغیر 77هر 

 کژه  طوایژف لحژاظ عمژل در انتخابژات در    بژه  همچنژین (. 0 )جژدول  وجژود دارد  گراییطایفه

 فرآینژد در  سیاسژی مژرتبط بژا رفتژار     متغیژر  3، از اسژت  سیاسی از توسعة ایجنبه ةدهندنشان

 نتژایج استفاده شد.  ممسنی قشقایی ترکلر و  در دو قوم طوایفنظرات  ةمقایس برایانتخابات 

همسژو بژا    معناداریسطن  متغیر ةدر هم که دهدمینشان  اینمونه تک tآمده از آزمون دستبه

در  اساسژی محور  طایفه کهنحویبه ،است انتخاباتیرفتار  فرآینددر  گراییطایفهعمل بر اساا 

 ةکننژد تضژعیف عمژل   ایژن  کژه است  انتخابیه ةر حوزد طوایف بین انتخاباتی هایگیریتصمیم

ر و ل ژ  اصژلی هر دو قژوم   بیندر  یندهافرآ این که. هرچند است سیاسی ةتوسع ةاندیشمفهوم و 

 بیشژتر قژوم لژر    طوایف بینآن در  شدت کهگفت  ایدباما  شودمیمنطقه مشاهده  قشقایی ترک

 ایطایفژه  بژودم تعلقژات   پاییناز  هایینشانه، قشقایی ترک طوایف بینکه در  ایگونهاست. به 

 یا دیگر طوایفاز  نامزدهایی دادن به رأیبه  تمایل ؛شودمیمشاهده  انتخاباتی سیاسیدر رفتار 

 (.7 )جدولند اآن جملهمنصب از مقام و به نامزدها بدون توجه به  دهیرأی
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 ممسنینورآباد  قشقایی ترکر و قو  لُ هایطایفه بیندر  گراییطایفه متغیرهای میانگینتفاوت . 9جدول 

 گرایـیطایفـه

 ممسنیقو  لر نورآباد  هایطایفه

 5/2مورد آزمون =  عددی مطلوبیت

 آمارۀ
 tآزمون 

 ۀدرج
 آزادی

سطح 
معنادار
 ی

تفاوت از 
حد 
 مطلوب

 اطمینانفاصله 
 درصد15

 باالتر ترپایین

 طایفه اعتراضی هایحرکتدر  شرکت

 بر خالف عقاید طایفه نکردنعمل 

 در حل مسائل شهر ایطایفه برترید به ااعتق

 نقش طایفه در حل مسائل محلی

 ایاعتقاد به برتری طایفه

 عدم تمایل به روابط قومی با سایر طوایف

 ایهای طایفهتثکید نخبگان سیاسی بر ارزش

 وجود رقابت با طوایف دیگر

 ایهای طایفهتثکید بزرگان و ریش سفیدان بر ارزش

 عدم اهمیت وحدت بین طوایف در توسعة شهرستان

 پیشرفت سایر طوایف عدم توجه به تعالی و

 های اعتراضی طایفهشرکت در حرکت

 عمل نکردن بر خالف عقاید طایفه

 ای در حل مسائل شهراعتقد به برتری طایفه

 نقش طایفه در حل مسائل محلی

 ایاعتقاد به برتری طایفه

 ای با سایر طوایفعدم تمایل به روابط طایفه

 ایهای طایفهتثکید نخبگان سیاسی بر ارزش

 وجود رقابت با طوایف دیگر

 ایهای طایفهسفیدان بر ارزشتثکید بزرگان و ریش

 عدم اهمیت وحدت بین طوایف در توسعة شهرستان

 تعالی و پیشرفت سایر طوایف  عدم توجه به
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 در انتخابات ممسنینورآباد  قشقایی ترکقو  لر و  هایطایفه سیاسیرفتار توسعۀ  متغیرهای میانگینتفاوت  .2 جدول

 در انتخابات طوایف سیاسی رفتار توسعۀ

 ممسنیقو  لر نورآباد  هایطایفه

 5/2د آزمون = مور عددی مطلوبیت

 ۀآمار
آزمون 

t 

 درجۀ
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از 
حد 
 مطلوب

 15 اطمینانفاصله 
 ددرص

 باالتر تر پایین

 طایفه نمایندةدادن بر اساا رأی اولویت

 خود ةتعهد نماینده به طایف

 دیگر طوایفدادن به نامزد  رأیدم ع میزان

 خود ةمیزان پایبندی به احزاب طایف

 وابستگی باب به طایفه در انتخابات 

 عدم توجه به طایفه نامزدها در انتخابات 

امکان عدم مشارکت در انتخابات در صورت عدم حضور 

 نمایندة طایفه 


 تثثیر بابی تبلیغات ملی در شرکت افراد طایفه در انتخابات

 منصب و مقامدهی به نامزدها بر اساا رأی

 اولویت رأی دادن بر اساا نمایندة طایفه

 تعهد نماینده به طایفه خود

 میزان عدم رأی دادن به نامزد طوایف دیگر

 ایفة خودمیزان پایبندی به احزاب ط

 وابستگی باب به طایفه در انتخابات 

 عدم توجه به طایفه نامزدها در انتخابات 

امکان عدم مشارکت در انتخابات درصورت عدم حضور 

 نمایندة طایفه 


 تثثیر بابی تبلیغات ملی در شرکت افراد طایفه در انتخابات

 منصب و مقامدهی به نامزدها بر اساا رأی
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قژوم  دو  هایطایفه بیندر  سیاسی نیافتگیو توسعه گراییطایفهشدت  میانگین مقایسة برای

 بژین آمژده در  دستبه نتایج استفاده شد. اینمونه تک tاز آزمون  ممسنی در قشقایی ترکلر و 

، سیاسژی  نیژافتگی لحاظ توسژعه و هم به گراییطایفهلحاظ هم به کهقوم لر نشان داد  هایطایفه

 معنژاداری  بژوده و سژطن   لیکژرت  طیژف در قالژب   1/0بابتر از حد مطلژوب   هامیانگینمقدار 

 هژای گژرایش ر قژوم ل ژ   هژای طایفژه  بژین  کهگفت  توانمی بنابراین. است صفر نیزآمده دستبه

 )جژدول  کردمشاهده  توانمیرا  سیاسی نیافتگیتوسعه نیزن آ واسطةوجود داشته و به ایطایفه

1.) 
 

 رقو  لُ یهافهیطا نیبدر  یاسیس یافتگینو توسعه ییگرافهیطا یهانیانگیمتفاوت  .3جدول

 قو  لر

 5/2مورد آزمون =  عددی مطلوبیت

 آمارۀ
 tآزمون 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از حد 
 مطلوب

 درصد15 اطمینانفاصله 

 باالتر ترپایین

 گراییطایفه

 سیاسی نیافتگیتوسعه

 

لحژاظ  هژم بژه   کهنشان داد  قشقایی ترکقوم  هایطایفه بینآمده در دستبه نتایج همچنین

در  1/0بابتر از حد مطلوب  هامیانگین، مقدار سیاسی نیافتگیلحاظ توسعهو هم به گراییطایفه

گفژت   تژوان می بنابراین. صفر است نیزآمده دستبه معناداری بوده و سطن لیکرت طیفقالب 

 نیژز آن  ةواسژط وجژود داشژته و بژه    ایطایفه هایوابستگی قشقایی ترکقوم  هایطایفه بین که

 (.1 )جدول کردمشاهده  توانمیرا  سیاسی نیافتگیتوسعه
 

 ییقشقاقو   یهافهیطا نیبدر  یاسیس یافتگینو توسعه ییگرافهیطا یهانیانگیمتفاوت  .6جدول

 قشقایی ترکقو  

 5/2رد آزمون = مو عددی مطلوبیت

 آمارۀ
 tآزمون 

 درجۀ
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از حد 
 مطلوب

 درصد15 اطمینانفاصله 

 باالتر تر پایین

 گراییطایفه

 سیاسی نیافتگیتوسعه
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 نژی وایتژ   یومناز آزمون  سیاسی نیافتگیو شدت توسعه گراییهطایفتفاوت  ةمقایس برای

منطقژه   قشقایی ترکاقوام لر و  طوایفبین  کهگر آن است آمده نشاندستبه نتایجاستفاده شد. 

 ،تفژاوت وجژود دارد   هامیانگینلحاظ به سیاسی نیافتگیو توسعه گراییطایفهاز لحاظ شاخص 

در قوم لر بیشژتر از قژوم تژرک     72/12 میانگینبا  گراییایفهطگفت جستار  توانمیکه طوریبه

از  همچنژین . شهرستان ممسنی است مورد مطالعة هاینمونه میاندر  01/11 میانگینبا  قشقایی

منطقژه   قشژقایی  تژرک اقژوام لژر و    طوایژف بژین   نیز سیاسی نیافتگیتوسعه میانگینینظر سطن 

 11/17 میژانگین با  سیاسی نیافتگیشاخص توسعه گفت توانمی کهنحویبه ؛تفاوت وجود دارد

منطقژه   مورد مطالعژة  هاینمونه میاندر  01/13 میانگینبا  قشقاییدر قوم لر بیشتر از قوم ترک 

 (.1 )جدول است
 

 (Mann-Whitney Test) ییگرافهیطااز لحاظ  هاتیقومتفاوت بین  .5جدول 

 هارتبهجمع  هارتبه میانگین تعداد  

 راییگطایفه

 لر

 قشقایی ترک

 مجموع

 نیافتگیتوسعه
 سیاسی

 لر

 قشقایی ترک

 مجموع

 

ممسژنی کژارکردی    شهرسژتان فرهنژ  سیاسژی در    الگژوی مسژلط   کژه آنجژایی ، از بنابراین

بیش از آنکه تاب   این شهرستاننمایندگان  آوریرأیاز پایگاه  ایهعُمدبخش   دارد محورطایفه

و اسژت   ایطایفژه سژنتی   هژای همژاوردی یند کالن دموکراسی باشد، بیشژتر تژاب  بازتولیژد    آفر

. از کننژد میساکنانش روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را بر اساا آن تنظیم 

نامید. در این شهرها، با توجژه   7«ایطایفژهشهژرهژای » ءا جزنورآباد ممسنی ر توانمی رو این 

را بازشژناخت.   هاآن ةآسانی طایفاز روی نام خانوادگی افراد به توانمیعشایری به ساختار ایلی

ینژدهای  آپیشژامدرن و سُژنتی در فر   هژای شاخصژه بازنمایی چنژین مناسژبات و    رسدمینظر به

                                                           
1. Tribal towns 
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 ،رادکاویژانی ) سیاسی افراد اثرگذار اسژت  هایک نشتعیین سیاسی چنین شهرهایی، در اجتماعی

   .(710، ص. 7130

خویشاوندی و احساا تعلق به طایفه که خود دارای پیامدهای فژراوان بژر رفتژار سیاسژی     

ممسنی تبژدیل بژه   انتخاباتی شهرستان  هایرقابت ةاست، موجب گردیده که صحن دهنگانرأی

باعث شژده تژا    انتخاباتی ممسنی ةحوزضعف اقتصادی همچنین گردد.  ایطایفه هایکشمکش

خژود کمژک    تالش نمایند به هر نحو ممکن به یکی از افراد طایفژة  قلمرو و طایفه اعضای هر

چراکژه تلقژی آنژان از     ؛شوند کاندیدای دیگر قلمرو جغرافیاییکنند و مان  از به قدرت رسیدن 

سیاسژی  این است که اگر به قژدرت  د و زیستگاه خوغیرخودی و خارج از طایفه  هایمجموعه

را بژرای  اقتصژادی   نیژافتگی توسژعه و  نتایج مخرب سیاسژی  د نکن  اپید )کرسی مجلس( دست

را  سیاسژی پراکندگی اجتماعی ةزمین هارقابتبه همراه خواهد داشت. بدیهی است که این  هاآن

 غرافیژایی مشژخص  هر یک از طوایف و نواحی ج کهطوریبه ؛در شهرستان فراهم آورده است

مهم اجتماعی و سیاسی که با حمایت همژه اعضژای    هایموقعیتبا دستیابی به  کنندمی تالش 

به رقابژت بژا یکژدیگر بژه پردازنژد. ایژن شژرایط عمومژًا در          شودمیطایفه از یک نفر حاصل 

ت . رفتارشناسی افراد در روند انتخابژا گرددمیخوبی آشکار انتخابات مجلس شورای اسالمی به

و هر طایفژه   کنندمیطایفه، خود را تعریف  ةبر پای غرافیاییجافرا در بستر سیاسی دهدمینشان 

عبژارتی از اعضژای طایفژه و    یا به «خودی»که  کنندمیانتخاباتی از نامزدی حمایت  و هر حوزة

م، بین اقژوا  81/8با توجه به سطن معناداری بابتر از سطن  همچنین مورد نظرشان باشد. منطقة

اقوام  بیندر  گراییطایفهشدت  گویای هامیانگین طریقآن از  میزان کهوجود دارد  گراییطایفه

بژژین اقژژوام،  81/8بژژا توجژژه بژژه سژژطن معنژژاداری بژژابتر از سژژطن  دیگژژر سژژوی. از لژژر اسژژت

شژدت توسژعه    گویژای  هژا میژانگین  طریژق آن از  میژزان  کهوجود دارد  سیاسی نیافتگیتوسعه

 (.2 )جدول اقوام لر است بیندر  سیاسی نیافتگی
 

 یممسننورآباد  ییقشقا ترکاقوا  لر و  یهافهیطا نیبوجود تفاوت  یمعنادارسطح  .4 جدول

 سیاسی نیافتگیتوسعه گراییطایفه 

Mann-Whitney U 967.000 1188.500 

Wilcoxon W 2242.000 2463.500 

Z -1.953 -.424 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 .671 

a. Grouping Variable: Ethnicity 
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، از سیاسژی  نیژافتگی و توسژعه  گرایژی طایفه میانوجود رابطه  کردنمشخص  برایدر ادامه 

( 113/8با توجه به مقدار ضریب همبسژتگی )  کهنشان داد  نتایجاستفاده شد.  همبستگیآزمون 

گفژت کژه بژین دو متغیژر      تژوان میاست،  81/8به دست آمده و اینکه سطن معناداری کمتر از 

صورت نیافتگی سیاسی، همبستگی وجود دارد و این همبستگی و رابطه بهو توسعه گراییطایفه

ثر از نیژافتگی سیاسژی متژث   ة این است که توسژعه دهندنشانمستقیم و ناقص است. این موضوع 

 )جژدول  باشژد  اییگرطایفهثر از ثنیافتگی سیاسی متتوسعه تواندمیو یا اینکه  است گراییطایفه

1.) 
 نیافتگی سیاسیدر توسعه ییگرافهیطا یرگذاریثأتهمبستگی بین  .7جدول

 سیاسی نیافتگیتوسعه  گراییطایفه 

 گراییطایفه
Correlation Coefficient 1.000 **.449 

Sig. (2-tailed) . .000 

 100 100 تعداد

 سیاسی نیافتگیتوسعه

Correlation Coefficient **9.44 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

 100 100 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 شژدید  گرایژی طایفه که کرد بیان توانمیبه دست آمده در مراحل مختلف  نتایجبا توجه به 

توسژعه   عوامژل کلیژدی   از یکژی بژه عنژوان    توانژد می ممسنی انتخابات در شهرستان فرآینددر 

آن مژوثر   تشژدید در افژزایش و   تواندمینیافتگی سیاسی در نظر گرفته شده و دامن زدن به آن 

 نامزدهژای ممسژنی معیژار گژزینش     طوایف بیندر  که است نکته این گویای هایافته زیراباشد. 

. ایژن  است و طایفه زادگاهطف و مسائلی نظیر نسب، مجلس شورای اسالمی، احساسات و عوا

در مرحله جمین شافت قرار دارد. امژا از طژرف    ممسنی ایطایفه ةکه جامع دهدمیعامل نشان 

است جمهوری ایژن جامعژه را   قالیی افراد در انتخابات ریدیگر وجود نهادهای مدرن و رفتار عُ

نتیجه گرفت کژه وجژود نهادهژای مژدرن و      توانمی. چنین دهدمیگزل شافت قرار  در مرحلة

تفکر فردینان تژونیس در   بر بنیاد ممسنی ایطایفه ةکنار هم بیانگر این است که جامع سنتی در

 سیاسژی فرهنژ    تقویژت  طریژق از  کژه ذار از جمین شافت به گزل شافت قژرار دارد  مرحله گ 
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 نیژافتگی توسژعه  از عوامل بنیادین یکیعنوان به که گراییطایفهاز شدت  توانمی گراییوحدت

 شود.  کاستهاست،  سیاسی

 تشژدید بسترسژاز در   یا پیشینعنوان عوامل به دیگرعوامل متعدد  کهتوجه داشت  بایدالبته 

در  کژه ثر اسژت  ؤمژ  ممسژنی در شهرسژتان   سیاسژی  نیژافتگی توسژعه  نهایژت و در  گراییطایفه

-17ص.  ،7102، عبداللهی) استتوجه  نیازمند گراییطایفهرفتار  مدیریت برای هاریزیبرنامه

   (:38، ص. 7111 ایی،صید؛ 11

الف( موان  تاریخی: زندگی مبتنی بر دامژداری سژنتی تژوأم بژا کوچنژدگی و چادرنشژینی       

، مرات  و سرحدات امن در مناطق ییالق و قشالق بژوده اسژت. تژالش    هاجنگلعشایر، نیازمند 

 عدیدی هایجن تهاجمات و  ساززمینهسران ایل برای حفظ و گسترش قلمروهای ایلی خود 

و  هژا درگیژری ممسژنی   وسژعه شژده اسژت. در   ده کژه مژان  از اسژتقرار امنیژت بزم بژرای ت     بو

شژدن بحژران    تژر عمیژق مداوم طوایف با یکدیگر به ویاه در زمان انتخابات بژه   هایکشمکش

 امنیت انجامیده است.

تطژابق انسژان بژا     ةاولیژ یکی از اشژکال   ایطایفهب( موان  تکنولوژیک: زندگی عشایری و 

اسژت و تکامژل علژم و     تژر ضژعیف ست. در چنین جوامعی توجه بژه علژم و فنژاوری    محیط ا

 تژر مشژکل تکنولوژی با حفظ ماهیت و مختصات نظام ایلی غالب بر جامعژة عشژایری عملژی    

لذا با توجه به روندهای عام جامعة بشری پیشرفت علمی و فنی و تحژول زنژدگی    ؛خواهد بود

علژت عبژور نژاقص از مراحژل     ممسنی به شهرستانقابل اجتناب است. عشایری ضرورتی غیر 

 یافته، تاحدودی با این چالش مواجه است.نوسازی و عدم نهادینگی نهادهای مدرن و توسعه

 پژذیری تشابهاجتماع و  عشایری نظم انظباطی مبتنی بر سلطةج( موان  اجتماعی: در جوام  

اسژت. اسژتقالل و هویژت     یریپژذ تفژاوت از نظر وجدان جمعی مان  انسجام توأم با تفکیک و 

اسژت. مصژالن    ایقبیلژه و  ایطایفه ةگرایانخاصفردی تحت الشعاع هویت جمعی کوچک و 

بژر   گرایژی خژاص ، گرایژی تعقژل بژر   گراییسنتفردی،  و خانوادگی بر مناف  ایطایفهو  محلی

نی و جویی بر حقوق مژد له قصاص و انتقامو حقوق کیفری و مجازات تنبیهی از جم گراییعام

و نظم و انضباط خژود   ایطایفهاجتماع قومی ةاست. سیطر مجازات ترمیمی و پیشگیرانه مسلط

یکی از موان  توسعه و بهبود اجتماعی مردم عشژایر اسژت. حقژوق و تکژالیف شژهروندی در      

 است. ایطایفه گرایانةخاص هایوابستگیو چنین جوامعی تحت الشعاع تعهدات 
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انزوای جغرافیایی، اقتصاد معیشتی، تعامالت محدود با فامیل و  د( موان  ذهنی و شخصیتی:

 هژای فناوریبرخورداری از کابهای فرهنگی و  و ضعف سوادیکمو  سوادیبیخویشاوندان، 

و تژداوم اعتمژاد اجتمژاعی     تقژدیرگرایی بودن سژطن آگژاهی، رواج   نوین ارتباطی بیانگر پایین

ینژد توسژعة   ممسنی این عوامژل فرآ  است. در گرایانهخاصمحدود و هویت جمعی کوچک و 

 .کنندمیسیاسی را با بحران مواجه 

و بخش  هابانک گذاریسرمایهر( موان  مالی و اعتباری: مناب  مالی اعم از اعتبارات دولتی، 

آن را  تژوان میکه  ایگونهدارد، به ایکنندهتعیینخصوصی در شکوفایی استعدادهای مناطق اثر 

ضرورت توسژعه و   7110سال اساسی توسعه در هر منطقه به حساب آورد. از  ایهپایهیکی از 

جانبه مناطق عشایری کشور مطرح گردید و به همین جهت اعتباراتی برای مطالعات تحول همه

چگونگی توسعة آتی منطقه مشژخص و بژر    ،جام  و تفصیلی اختصاص داده شد تا با انجام آن

بژرای توسژعة منژاطق عشژایری چنژد       گذاریسرمایهجایی که . از آنشود ریزیبرنامهآن اساا 

کژالن باشژد تژا     هژا گذاریسرمایهکه  کندمیسالی بیش سابقه ندارد و نیاز شدید عشایر ایجاب 

توسعة مناطق عشایری بهتر بژه تحقژق برسژد و از طرفژی چژون بخژش خصوصژی         هایبرنامه

 ایسژرمایه و خود عشایر هم کژه   هددنمیدر مناطق عشایری نشان  گذاریسرمایهتمایلی برای 

، در نتیجه موضژوع کژالن بژودن    بینندنمیدر خود  گذاریسرمایهندارند و توان  هایشاندامجز 

در چگونگی توسعة منژاطق عشژایری داشژته     ایکنندهنقش تعیین تواندمیو اعتبارات  هاسرمایه

وهای ایلی کشژور بایژد مناسژب و    عبارتی پیشنهاد هر نوع برنامه برای توسعة آتی قلمرباشد. به

از  دولتژی اعتبژارات   دریافژت  بژرای لذا رقابژت    ؛آن باشد گذاریسرمایهموازی میزان اعتبار و 

 .گرددمیدنبال  ایطایفه نامزدهایانتخاب  طریق

 هاپیشنهادگیری و نتیجه .4

توسژعة   و گرایژی طایفژه معناداری میان متغیژر   که رابطة این است پاوهش گویایِ هاییافته

نیژافتگی سیاسژی   یکی از عوامل بنیادین در توسژعه  گراییطایفه کهطوریسیاسی وجود دارد، به

ثر ثعناصژر متژ   ةدلیل حاکمیت بافت سنتی و غلببه ممسنی شهرستان در .رودمیشمار ممسنی به

ی با سیاس ةبرانگیز، فرآیند توسع چالشاز این بافت بر عناصر مدرن و تلفیق آن با برخی موان  

حاکی از آن اسژت   میدانی هاییافتهول مربوط به انتایج تحلیل و جدمواجه بوده است.  موانعی
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 ، لکژن کنژد میکاهش پیدا اگرچه در دوران قبل و بعد از انتخابات  گراییطایفهشدت که میزان 

 با توجه به رقابتی که از دیرباز بین طوایف موجود در ممسنی بر سر کسژب  ،در زمان انتخابات

 به تبدیل کهجاییتا  ،کندمیاین میزان افزایش پیدا  ،داردرسی مجلس( وجود قدرت سیاسی )ک 

نتیجژه   تژوان میاز این رو . شودمی در حوزه انتخابیه ممسنی ایطایفهبین  هایدرگیریتنش و 

ممسژنی   ر الگوی رأی دهی در حژوزه انتخابیژة  که ب یهایخاستگاهو  هالفهؤمگرفت که در بین 

برخژوردار اسژت و ایژن     چشمگیریاز نمود  ایطایفه هویت محلی و  ترجیحاً  ،گذار استاثر

مجلژس  مجلس شژورای اسژالمی در انتخابژات     هایدر پیروز شدن نامزد مهم بیشترین نقش را

   داشته است. شورای اسالمی

ر بژر  ثیرگذابیرونی و تث هایمحرکدلیل به از منظر تقابل سنت و مدرنیته نیز ساکنان ممسنی

اسژتوار   ایطایفژه خویشاوندی و  هایوابستگی، گزینش خود را بر مبنای عواطف و شاناندیشه

 هژای علقژه ثر بر سرنوشت تاریخ، جغرافیژا و  ؤغیرم هاییلفهؤمساخته و  عناصر جهان مدرن را 

. از سوی دیگر ضعف عقالنیت سیاسژی، حاکمیژت عواطژف و    اندپنداشتهمادی و معنوی خود 

رخنه آن در بستر جامعه ممسنی را در پی داشته و امکان هرگونه تفکر و خالقیت احساسات و 

زیسژتی فژارا از عصژبیت را از بژین بژرده و      ایجاد فرهن  سیاسی تکثرگرایانه و هژم  ةدر زمین

خیر انداختژه اسژت. در ایژن چژارچوب متغیرهژایی نظیژر رابطژة        ثسیاسی را به ت ةفرآیند توسع

ماد از پتانسیل بابیی بژرای حاکمیژت عقالنیژت سیاسژی، کژاهش      اجتماعی باز، صراحت و اعت

در جای دیگر اشژاره شژد    و در نظر گرفتن مناف  و مصالن عام برخوردارند. ایطایفه گرایشات

نسبت به طوایف مغلوب  عدالتیبیکه محورهای رادیکالیسم قومی از جمله اعمال خشونت و 

تی نامطلوب در ممسنی، ضژعف ایجژاد اشژتغال    و  سن هایعشیرهدر انتخابات، فرهن  سیاسی 

رادیکالیسژم قژومی نظیژر نماینژدگان،      هژای محرکژه انسانی کارآمد و جوانان و  هاینیروهبرای 

خویشاوندی، متنفذین محلی و سران و بزرگان طوایف به بازی با حاصل جم  صفر  هایگروه

 است.یان طوایف منجر شده و افزایش تنش در م

و  هژا ویاگیدلیل محوریت اعادبنه قدرت میان نخبگان سیاسی ممسنی، بهتوزی  ن ةدر زمین

و هویت جغرافیژایی افژراد، مفهژوم     محوریطایفهنَسَبی و تقسیم وظایف بر بنیاد عالیق عاطفی

از ظرفیت نیروهای کارشژناا در ایژن جامعژه وجژود نداشژته اسژت.        گیریبهرهتکثرگرایی و 

همژراه  جغرافیایی در شهرستان ممسنی ایژن نتیجژه را بژه    دالتیعبینامتوازن و  ةسرانجام، توسع
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که کاندیدای آن ک رسی مجلس را در اختیار دارد و صژاحب قژدرت و    ایطایفهداشته است که 

بلکژه تنهژا    ،نکژرده تنها به سایر مناطق جغرافیایی و طوایف دیگژر توجژه بزم را   نفوذ است، نه

هی و توسعه )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسژی(  و فضاهای جغرافیایی را ساماند هامکان

که ایژن   عمل آورده استداده که در جریان کارزار انتخابات بیشترین میزان حمایت را از آن به

 بژا توجژه بژه   ثیرگذار بوده اسژت. بنژابراین   ثنیافتگی سیاسی شهرستان ممسنی تخود در توسعه

نیژافتگی سیاسژی   و توسعه گراییطایفهدو متغیر  معنادار میان پاوهش که گویای رابطة هاییافته

ممسنی در حوزة انتخابیة  گراییطایفهبرای حل بحران  راهکار بنیادین را 78است، نگارندگان، 

 :کنندمیارائه 

)این کارگروه بایژد متشژکل از نخبگژان، اسژاتید،      گراییطایفهضد  هایکارگروه.  تشکیل 7

علمژی   هژای نشسژت و  هاهمایشنشجویی باشد که در قالب دا ةو جامع دانانحقوقفرهنگیان، 

 تالش نمایند(؛ ایطایفه هایتنشو به دور از  آمیزمسالمتبرای برگزاری انتخاباتی 

در جهت کژاهش هیجانژات تژوده در     گراییطایفهضد  هایکارگروه. ایجاد آگاهی توسط 0

 زمان انتخابات؛

 ؛گراییطایفهوسیلة نخبگان مخالف طوایف به. ایجاد نظام موازنه از طریق کنترل سران 1

 ؛. اتحاد و انسجام نامزدها قبل از برگزاری انتخابات در جهت آرامش و سالمت آن1

 ؛جای ارادت سابریبه سابریشایستهبه  نمایندگان. توجه 1

 ؛خود ساکنان حوزة انتخابیةنمایندگان با  آمیزتعصبو  زاغیرت. عدم برخورد 2

سیاسی و اقتصادی شهرسژتان و تژالش بژرای ایجژاد      ةافکار عمومی به توسع دادنسوق .1

 همدلی و اتحاد میان طوایف؛

( منژاب  بژر بنیژاد عژدالت     ةمتوازن و توزی  و تخصیص عادبنه )نه عامدانژ  ة. ایجاد توسع0

 جغرافیایی؛

بژه   بودجژه اقتصادی نظیر صنعت و پتروشمی و همچنژین تخصژیص    هایبخش یارتقا .3

 عمرانی در مناطق مختلف جغرافیایی و فارا از هویت و تعلقات مکانی ژ زادگاهی؛ هایپروژه

چتژر کامژل و پوشژش     کژه نحژوی به (،ایفراطایفه)گیرهمهسیاسی  ةانتخاب یک اندیش .78

فراگیری برای افراد منطقه )کل شهرستان( ایجاد کند تا همه یا اکثریت قاط  جمعیت سژاکن در  

سژوی مژدیریت سیاسژی    و بژر ایژن اسژاا، ممسژنی بژه     علق به آن بداننژد  سرزمین، خود را مُت
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رانده شود و امکان کنترل و تنظیم روابط بین طوایف فژراهم آیژد و از ایژن طریژق      اییکپارچه

 .شودمیالگوی مدریت مشارکتی و صلن فراهم 

کژاهش یژا   شژاهد   تژوان میکردن این تدابیر و راهکارها، گان با عملیبنابراین از دید نگارند

ممسنی باشیم که باید توجه دولتمژردان محلژی و    در شهرستان ایطایفهحذف فرهن  سیاسی 

)متولیان( را جلب کند،  وگرنه با سطحی و غیرعلمی نگریستن بژه موضژوع پژاوهش     ایمنطقه

 .سیاسی ممسنی بیشتر خواهیم شنید ، در آینده از آن در جغرافیای(محوریطایفه)

 کتابنامه

تبیین رابطة تمرکزگرایی و توسعة سیاسژی در ایژران    (.7131ر. ) ، ز.، صادقی، و.، و تیموری، ح.پوراحمدی .7

 .30-07(، 18، )فصلنامة رهیافت انقالب اسالمیمعاصر از مشروطه تا انقالب اسالمی. 

 . تهران: گام نو.موان  توسعة سیاسی در ایران(. 7108بشیریه، ح. ) .0

. ترجمژة منژوچهر شژجاعی.    نگرشی جدید به علم سیاست(. 7137.)گایل، چو .، ا، بریپالمر، م.،  .1

 تهران: وزارت امور خارجه.

 . تهران: سمت.های جدید در جغرافیای سیاسیافق(. 7100راد، م. )، و کاویانی.نیا، م.رحافظ .1

 . شیراز: نوید شیراز.ممسنژی در گذرگاه تاریژخ(. 7117حبیبی فهلیانی، ح. ) .1

 . تهران: ذکر.اوان اصالحاتت(. 7113حجاریان، ا. ) .2

فصژلنامة  هژای نظژری رفتژار انتخابژاتی شژهروندان در جمهژوری اسژالمی ایژران.         (. بنیان7100دارابی، ع. ) .1

 .11-3 (،11)72های ارتباطی، پاوهش

 زند. تهران: دوران..ترجمة جعفر نجفیشناسی انسانیدرآمدی به جامعه(. 7100دُسوان، آ. ) .0

 . تهران: سلمان.تاریخی ایران و ژاپن ژ معه شناسی توسعه: بررسی تطبیقیجا(. 7110زاده، ا. )رجب .3

دهژی )مطالعژة مژوردی:    گرایی بر الگوی رأی(. بررسی تثثیر طایفه7131رومینا، ا.، و صادقی، و. ) .78

 .772-01، (1)77فصلنامة ژئوپلیتیک، شهرستان نورآباد ممسنی(. 

 یهژا شهرسژتان  یژت جمع گزارش بژرآورد (. 7131فارا. ) استان یزیربرنامه و یریتمد سازمان .77

ریژزی  . شیراز: سژازمان مژدیریت و برنامژه   7131 تا 7137 سال از شهرستان یکتفک به فارا استان

 استان فارا.

. بازیژابی  ی استان فاراهاشهرستانآمار مربوط به جمعیت (. 7138سالنامة آماری استان فارا. ) .70

 https://www.amar.org.ir، از 7131اردیبهشت  71در 

 . تهران: سمت.مبانی جغرافیای روستایی(. 7138سعیدی، ع. ) .71
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 مطالعات پاوهشکدة تهران: مظاهری. حبیبی محمود ترجمة .توسعه و اجتماعی تغییر. (7110).  ا آلوین، .71

 .راهبردی

، شهریور(. بنیادهای جغرافیایی ک ژنش سیاسژی در شهرسژتان ممسژنی. نشژریة      7131صادقی، و. ) .71

 .72-01(، 0) 2ویی اندیشة نو دانشگاه آزاد ممسنی. مستقل دانشج

گرایی در شهرستان ممسژنی  یفهطای تولید هاسرچشمه(. 7131صادقی، و.، و حسینی، ا. م. ح. ) .72

 .07-71(، 01) 0، فصلنامة فرهنگی ژ اجتماعی فراسو .)استراتای مقابله با آن(

پاوهشژی دانشژکده    -نشریة علمژی در آینده.  (. توسعة پایدار جامعه عشایری ایران7111صیدایی، ا. ا. ) .71
 . 788-01 (،71و  71ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، )

اسکان عشایر و توسعة حیات اجتماعی آنان در ایران )مطالعژة مژوردی طایفژه وری     (.7102عبداللهی، م. ) .70

 .11-73(، 10فصلنامة علوم اجتماعی، )نظر در استان ایالم(. علی

 . تهران: سمت.ایهای مقایسهسیاست(. 7103ع. ) قوام، ع. .73

 . تهران: خوارزمی.جغرافیای انتخابات با تثکید بر انتخابات ریاست جمهوری(. 7130راد، م. )کاویانی .08

تثثیر همسایگی بر انتخابات ایران، مطالعة موردی نهمژین دورة  بررسی (. 7101راد، م.، و ویسی، ه. )کاویانی .07

 .08-7(، 1)1، فصلنامة ژئوپلیتیک .ی در ایرانانتخابات ریاست جمهور

 . تهران: توتیا.شناسیدرآمدی بر جامعه(. 7102کوئن، ب. ) .00

. ترجمژة ناصژر   تجدد و تشخص ژ جامعه و هویت شخصی در عصژر جدیژد   (. 7101گیدنز، آ. ) .01

 موفقیان. تهران: نی.

 ت.. تهران: سمجغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی(. 7138مجتهدزاده، پ. ) .01
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