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چکیده
حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق مدني ،سياسي ،اقتصادی و اجتماعي است که فرد به عنوان تبعه
يک کشور از آن برخوردار ميشود .در مناطق با ساختار عشيرهای ـ طايفهای نظيـر شهرسـتان ممسـني
حقوق شهروندی اهميت ويژهای دارد و فرهنگ طايفهای ميتواند آن را متـاثر کنـد .در ننـيش شـراي
فرهنگي ،مجموعه نيروهای داخلي ،سـبب تببيـت مفهـوم «مـا» و مجموعـه نيروهـای بيرونـي سـبب
شکلگيری مفهوم «آنها» ميشود .ايش ويژگي ،به صورت ذهني و عيني در جريان رایدهي در انتخابات
مجلس شورای اسلامي در حوزه انتخابية ممسني جلوه ويژهای دارد و اقشار با افکار جديد جامعه تحت
تاثير بخش سنتي قرار دارند .سوال اصلي پژوهش ايش است که نه رابطهای ميان فرهنگ طايفهگرايي و
حقوق شهروندی در حوزه انتخابيه ممسني وجود دارد؟ به نظر ميرسد بـيش فرهنـگ طايفـهگرايـي و
حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و طايفهگرايي با سلب آزادی و اسـتقلال ريی شـهروندان،
ايجاد زمينه برای عمل براساس شراي احساسي و ايجاد ضعف در تخصيص عادلانه بودجه و امکانات
در فضای جغرافيای ممسني ميتواند منجر به ناديده گرفتهشدن حقوق شهروندی در انتخابات مجلـس
شورای اسلامي شود .يافتههای پژوهش ماهيتي توصيفي ـ تحليلي دارد و بـر پايـه منـابت کتابخانـهای و
مطالعات ميداني حاصل از توزيت پرسشنامه و تحليل نتايج براساس آزمون  Tتک نمونـهای گـردآوری
شده است .نتايج پژوهش نشان داد که نگرشهای محلي و عشيرهای و تسل فرهنـگ طايفـهگرايي بـا
آزادی و استقلال فردی ،ورود به حـري فکـری و شخصـي ،ناکارآمـد سـاختش نيروهـای اجتمـاعي و
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تخصيص ناعادلانه منابت و امکانات در مناطق ممسني منجر به ناديدهگرفتش حقـوق شـهروندی در ايـش
حوزه انتخابيه ميشود.
واژههای کلیدی :حقوق شهروندی ،انتخابات ،فرهنگ طايفهگرايي و حوزه انتخابية ممسني.
 -1مقدمه

شهروند 2و حقوق شهروندی 4از مفاهي حقوقي و سياسي مه هستند که در جوامـت سـنتي و جديـد
ميتوانند کارکردهای متفاوتي داشته باشند .در ايران ،توجه و تاکيـد بـر ايـش مفـاهي بـا توجـه بـه منـاطق
جغرافيايي و مولفههايي نظير توسعه سياسي و اقتصادی و رشد آگاهيهای عمومي ،نتايج گوناگوني داشـته
است .در مناطق جغرافيايي پيراموني کشور که هنوز به دلايل سنتي ايش مولفهها از رشد ننـداني برخـوردار
نيستند ،مفاهي شهروند و حقوق شهروندی پديدهای جديد به شمار ميروند .ممسـني بـه عنـوان يکـي از
شهرستانهای استان فارس از جمله مناطق جغرافيايي پيراموني کشور است که هنوز ساختار سنتي خـود را
حفظ کرده است .مردم ايش شهرستان در ساليان متمادی زندگي عشيرهای و سنتي داشتهاند ،به طوری که به
اصالتها بيشتر توجه داشته ( )Taheri, 2002: 1066و با وجود رشد برخي نهادهای جديد نظير آموزش و
پرورش و وسايل ارتباط جمعي ،همچنان مشکلاتي در رابطه با رعايت حقوق شـهروندی دارنـد .سـاخت
طايفه و گرايشهای طايفهای در ايش شهرستان که همـراه بـا همـاوردی سـاکنان در زمـان انتخابـات و در
نارنوب طوايف مختلف است ،گويایِ ايش مسئله است که در روزهای انتخابـات و بعـد از آن ،حقـوق
شهروندی ميتواند تحت تاثير ملاحظات سياسي و طايفهای قرار گيرد .افزون بر ايـش ،نامزدهـای پيـروز در
انتخابات مجلس شورای اسلامي ممکش است در رابطه با مسائل مربوط به شهروندان ،نگاهي طايفهگرايانـه
داشته باشند و بيش از آنکه خود را نماينده عموم بدانند ،احساس تعلق به طايفه و خـانواده خـود ويژگـي
برجسته شخصيتي آنهاست ( .)Sadeghi & Hosseini, 2015: 18تلاش برای تقسي افراد به خودی و غير-
خودی ،ميتواند تقويت و تضعيف مناطق مختلف شهرستان را در پي داشته باشد و در ايش ميان افرادی که
احساس کنند حقوق آنها تضييت شده ،ممکش است عصبيت طايفهای در آنهـا افـزايش يابـد و ادوار بعـدی
انتخابات را به عرصهِ کشمکشها تبديل نمايند و در مراحل بعد مولفههای آزادی و عدالت که تحت عنوان
حقوق شهروندی شناخته ميشود را تحت الشعاع قرار دهد .بديهي است که تاکيد بر مسـائل عشـيرهای ـ
1. Citizen
2. Civil rights
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طايفهای در انتخابات ميتواند آزادی مببت و منفي به معنای استقلال فکری افـراد و حـري فکـری آنـان را
متأثر کند .بنياد پژوهش کنوني بر ايش پرسش نهاده شده که نه رابطهای ميان فرهنگ طايفهگرايي و حقـوق
شهروندی در شهرستان ممسني وجود دارد؟ به نظرميرسد ،ميان دو متغير فرهنگ طايفهگرايـي و حقـوق
شهروندی ارتباط معناداری وجود داشته و نگرشهای محلي ـ طايفـهای نقـش کليـدی در ناديـدهگـرفتش
حقوق شهروندی در حوزه انتخابيه ممسني دارد.
 -7روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،دو وجهي يعني از نوع بنيادی و همچنيش کاربردی است؛ با وجود ايـش،
وجه غالب آن را ميتوان بنيادی در نظر گرفت .به لحاظ ماهيت و روش نيز پژوهش از نـوع توصـيفي ـ
تحليلي است که به بررسي رابطـه دو متغير طايفهگرايي به مبابه متغير مستقل و حقوق شهروندی به عنـوان
متغير وابسته ميپردازد .گردآوری دادهها به صـورت کتابخانـهای ،مشـاهدههای ميـداني و تحليـل آمـاری
پرسشنامه است .در روش ميداني ،با توجه به متغيرها و شاخصهای مورد نظر در پـژوهش ،پرسشـنامهای
با  22گويه در طيف ليکرت (پنج گزينهای) طراحي و جامعه آماری نيز از سـه شـهر نورآبـاد ،خومـهزار و
مَصيری در شهرستان ممسني انتخاب شد .علـت انتخـاب شهرسـتان ممسـني بـه عنـوان مـورد مطالعـه،
پررنگبودن فرهنگ و گرايشهای طايفهای در آن اسـت .آمارهـای مربـوط بـه جمعيـت ايـش سـه شـهر
شهرستان ممسني به دليل در دسترس نبـودن نتـايج سرشـماری سـال  2931در سـط شـهرها ،براسـاس
سرشماری سال  2931ارائه شده است که بر مبنای آن ،حجـ نمونـه بـا فرمـول کـوکران و معيـار تعـداد
نمونههای با خطای  2درصد و با سط اطمينان  31درصد ،عدد  31نفر و تعداد نمونههای اصـلاحي213 ،
نفر در مناطق شهری مشخص شد (جدول شماره  213 .)2پرسشنامه برای پاسـخگويي در اختيـار جامعـه
آماری قرار گرفت و نتايج حاصل از مطالعات ميداني با آزمون  Tتک نمونهای در  SPSSتحليل شد .علـت
تعييش اعداد  93برای نورآباد 21 ،برای خومهزار و  21برای مَصـيری و در مجمـوع  213بـه عنـوان تعـداد
نمونههای اصلاحي شهرهای شهرستان ،تلاش برای کاهش اختلاف شمار جمعيت بيش نورآباد بـا دو شـهر
ديگر و افزايش دامنه توزيت پرسشنامه با هدف بهتر و معقولترشدن جامعه آمـاری اسـت .علـت محاسـبه
خطای  2درصد نيز محدوديت زماني ،کمبود امکانات ،بعد فاصله ،وسعت زياد محدوده مطالعاتي و وجـود
برخي محدوديتها در تکميل پرسشنامهها بوده است.
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جدول  -1حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و معیار تعداد نمونه اصلاحی
نام شهر

جمعیت

تعداد نمونهها با خطای 0/1

تعداد نمونههای اصلاحی

 -2شهر نورآباد

11991

93

93

 -4شهر خومهزار

1131

3

21

 -9شهر مَصيری

1291

2

21

جمت کل جمعيت شهری

19112

31

213

Source: Fars province Statistical Yearbook 2011

براساس جمعيت شهرها ،در شهر نورآباد که محل سکونت دو طايفه بکش و جاويد است هر کدام بـه
طورمساوی  94پرسشنامه و در برخي مناطق محل سکونت طايفه دشمشزياری 21 ،پرسشنامه توزيت شـد.
در خومهزار با اکبريت ساکنانِ طايفه ماهورميلاتي 21 ،پرسشنامه و در شهر مصيری با ساکنان طايفـه رسـت
نيز  21پرسشنامه توزيت شد.
 -3چارچوب نظری پژوهش
 -1-3حقوق شهروندی

شأن شهروندی و حقوق و تکاليف آن از مفاهي اساسـي زنـدگي دموکراتيـک اسـت .شـهروندی يـا
تابعيت مربوط به رابطه فرد و کشوری است که در آن زندگي ميکند ( .)Hafeznia et.al, 2012: 98ريشـه
شهروندی به شهرها يـا پـوليسهـای يونـاني و دولـت شـهرهای روم باسـتان بـر مـيگـردد ( & Kaldi

 .)Pourdehnad, 2012: 40در دموکراسيهای باستاني يونان و روم نيز شأن شـهروندی بـه معنـي داشـتش
حقوق و تکاليف يکسان در قانون و نيز مشارکت در امور سياسي و عمومي جامعه بود ( Basherie, 2002:

 .)40از نظر اصطلاحي ،حقوق شهروندی يـا آزادیهـای مـدني مجموعـهای از حقـوق مـدني ،سياسـي،
اقتصادی و اجتماعي است که فرد به عنوان تبعه يک دولت ـ ملت از آن برخـوردار مـيگـردد .مجموعـه
آزادیهايي که افراد يک جامعه از آن بهرهمند هستند و اصـطلاحا حقـوق و آزادیهـای فـردی و حقـوق
عمومي شهروندان نيز حقوق بشر و شهروند ناميده ميشود (.)Razaghpour, 2011: 94
 -7-3شاخصهای حقوق شهروندی

در بيان شاخصهای حقوق شهروندی مهمتريش منبت را ميتوان اصول قانون اساسي جمهوری اسلامي
ايران دانست که برپايه اصول اسلامي تدويش و بـا موافقـت حـداکبری ملـت يـا شـهروندان بـا برگـزاری
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همهپرسي به تصويب نهايي رسيده است .در قانون اساسي ،موارد مربوط به حقوق شهروندی در زمينههای
مختلـف در اصـول ،99 ،91 ،91 ،92 ،99 ،94 ،92 ،91 ،43 ،42 ،49 ،41 ،41 ،42 ،49 ،44 ،41 ،23 ،21 ،9
 21 ،22 ،21 ،93 ،92و  29مستقي و غيرمستقي مورد اشاره قرار گرفته است .در پژوهش حاضر بـه دليـل
نياز به شاخص ،از اصول قانون اساسي برای استخراج شاخصها بهرهگيری شده اسـت و ايـش بـه معنـای
بررسي تبعيت يا عدم تبعيت از اصول قانون اساسي در منطقه مورد مطالعه نيست .بر ايش اساس ،مهمتـريش
شاخصهای حقوق شهروندی در ارتباط با انتخابات عبارتند از :تاميش آزادیهای سياسـي و اجتمـاعي در
حدود قانون ()Constitution of the Islamic Republic of Iran, Clause 7, Article 3؛ مشارکت مردم در
تعييش سرنوشت سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي خويش ( Constitution of the Islamic Republic
)of Iran, Clause 8, Article 3؛ برخورداری مردم از هر قوم و قبيله از حقوق مسـاوی ( Constitution of

)the Islamic Republic of Iran, Clause 8, Article 19؛ حمايت يکسان قانون از همه افراد ملت اعـ از
زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي با رعايـت مـوازيش
اسـلام ()Constitution of the Islamic Republic of Iran, Clause 8, Article 20؛ و ممنوعيـت تفتـيش
عقايد و عدم تعرض و مؤاخذه افراد به صرف داشتش عقيدهای ( Constitution of the Islamic Republic

)of Iran, Clause 8, Article 23؛
 -3-3آزادیهای مثبت و منفی

در تشري آزادیهای سياسي معمولا از دو نوع آزادی مببت و آزادی منفي نام بـرده ميشـود .در ايـش
زمينه بيشتريش فعاليتها را آيزيا برليش 2داشته است .مفهوم آزادی در انديشه برليش بر محـور انتخـابگـری
انساني معنا مييابد ( .)Ashraf Nazari, 2012: 360در ايش نارنوب ،آزادی مببت ننـد معنـا دارد و ايـش
تعدد معاني شايد تقابل آزادی مببـت بـا آزادی منفي را کمي مبه کرده اسـت .آزادی مببـت بــه معنــای
استقلال فردی ،عمل بر حسب مقتضيات عقل و حـق مشـارکت در قدرت عمومي به کار رفتـه اسـت .در
واقت ،منشـأ مفهـوم آزادی مببت ،از تفکيک نفس عالي و داني و سپس تحک بخش عالي نفس بر بخـش
سـافل آن ناشي ميشود؛ يعني تفکيک "خود حقيقي" از "خود کاذب" و تأکيد بر خودمختاری با تکيه بـر
خود حقيقي .برليش در تشري مفهوم آزادی مببت مينويسد :مش در مقام فرد ميخواه متکـي بـر خــودم
باشـ  ،نـه بـر نيروهـای بيرونـي .ارادة خود را اعمال کن  ،نه اينکه معمول اراده ديگـران باشـ  .کـارگزار و
1. Isaiah Berlin
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تصمي گيرنده باش  ،نه اينکه براي تصمي بگيرند؛ خودگردان باشـ  ،نه اينکه ديگران با مش ننان رفتار کنند
که گويي شيء يا حيوان يا بردهای عاجز از ايفـای نقش انساني خود؛ يعني اينکه بتوان اهداف و شيوههای
رسيدن به آنها را در ذهـش خـود تصوير کن  .ايش بخشي از معنای عقلاني بودن انسان است ( & Mashekat

 .)Fazeli, 2014: 110در مقابل مفهوم آزادی مببت ،از مفهوم آزادی منفي به مبابه اساس ليبراليس دفاع مي-
شود .برليش در تعريف آزادی منفي معتقد است :اگر در موردی به سبب دخالت ديگران نتوان کاری را کـه
ميخواه  ،انجام ده  ،آزادی خود را به همان مقدار از دست دادهام و اگر دخالت ديگران آن قدر گسترش
يافته که دامنه آزادی عمل مش از حداقل کمتر گردد ،از نظر فردی به صورت مجبور و حتي برده درآمـدهام
( .)Berlin, 2001: 237بنابرايش ،منظور برليش از آزادی منفي ،نيستي و کجايي قلمرويي است که اشخاص،
آزاد و بدون دخالت ديگران آنچه را ميخواهند ،انجام ميدهند ( .)Ghaderi, 2013: 35برخي متفکـران در
تحليل رابطه آزادی مببت و منفي بر ايش باورند که دو مفهوم آزادی مبتنى بر حمايت از آزادى منفى در برابر
آزادى مببت نيست بلکه بر پايه جانبدارى از فردگرايى ،تجربهگرايى و کبرتگرايى در برابر جمـتگرايـى،2
کليگرايي ،4يگانهگرايى و متافيزيکِ عقلگرايانه 9قرار دارد (.)Mashekat & Fazeli, 2014: 109
 -4-3انتخابات
انتخابات مهمتريش وسيله انعکاس افکار عمومي و خواستها و ترجيحـات مـردم اسـت ( Basherie,

 .)2002: 169پايههای اجتماعي قدرت سياسي را نشان ميدهد و ملاک خوبي برای ارزيابي توزيت قـدرت
در جامعه است ( .)Aeivazi, 2006: 33انتخابات ،شيوه دموکراتيک گزينش نهادهای نمايندگي مردم و بنياد
مشروعيت ساختارهای مردم سالار به شمار ميرود ( )Kaviani Rad, 2013: 29و مهمتريش مجرای عملـي
شدن دموکراسي و معياری برای ارزيابي جايگاه و ميزان نقش آفريني مـردم در نظـامهـای سياسـي اسـت
( .)Rahnavard & Mahdavi rad, 2010: 17تبيـيش تئـوری انتخابـات بـا شـيوه دموکراسـي مسـتقي و
غيرمستقي صورت ميگيرد .در دموکراسي مستقي يا مشارکتي ،تصميمات جمعي و به وسيله افراد ذیرب
گرفته ميشود ( .)Hafeznia & Kaviani rad, 2009: 266ولي در دموکراسي غيرمستقي يا نمايندگي ،مردم
به واسطه نمايندگان خود بر دولت نظارت و احزاب نقش حياتي دارند (.)Alem, 2011: 300

1. collectivism
2. Holism
3. Rationalistic
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 -5-3طایفه و طایفهگرایی

طايفه 2واحد زيستي ـ فرهنگي متشکل از اجتماع انساني به ه پيوسته در فضای جغرافيايي است کـه
در آن افراد ادراک مشترکي نسبت به ويژگيها و منـافت يکـديگر دارنـد .قلمـرو يـا سـرزميش مشـخص،4
ارتباطات فاميلي و خويشاوندی ،9رواب مکاني و همسـايگي ،2ويژگـيهـای زيسـتي 1و علـايق و منـافت
مشترک 1عناصر ساختاری و هويت بخش طايفه را تشکيل ميدهد .افراد يک طايفه غالباً با ه خويشـاوند
هستند و ساکنان هويت اجتماعي مشترکي دارند که با نام طايفه مشخص ميگردد .ايش مجموعهِ مکـاني ـ
فضايي مبتني بر رواب اجتماعي ـ اقتصادی خاص و بستگيها و پيوندهای ويـژه قـومي و خويشـاوندی،
اجتماع معيني را به وجود ميآورد که طايفه نـام دارد ( .)Sadeghi, 2014: 17در همـيش ارتبـاط ،طايفــه-
گرايـي 9نوعي احساس و انگيزه دروني افراد ساکش در مکان و فضای جغرافيايي خاص است کـه ارزش-
های مرتب با نحوه ادراک از محل زيست را بر ارزشهای فراتر از مکان يا مرتب با محلهای ديگر ترجي
ميدهند ( )Rumina & Sadeghi, 2015: 91و ناظر بر ايش است که ساکنان يک محدوده سکونتگاهي کـه
در کنار ه يک کليت منسج و پيوسته را تشکيل ميدهند ،يک هويت جمعي و محلي دارند که بـر بنيـاد
آن ،عموما مانند يکديگر بر پايه ويژگيها و شناسههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگيشـان ،بـه فـرد و يـا
جرياني که با آنان احساس همانندی ميکنند ،ريی ميدهند .ايـش هويـت جمعـي در محـدوده همسـايگي
سبب همگوني و پويايي جمعي ،افزايش ارتباطات و احساس همبستگي اجتماعي است (& Kaviani Rad

 .)Gharah Beygi, 2017: 154بر ايش اساس ،طايفهگرايي ،جغرافياييتريش کُنش سياسي به شمار ميرود.
طايفهگرايي به گرايش افراد يک جامعه برای برتر پنداشتش فرهنگ خود نيز اطلاق ميشود .هر جامعـه-
ای نوعي طايفهگرايي را بر ميانگيزاند اما همة اعضای آنها به يک اندازه طايفهگرا نيستند .يعني برخي سنخ-
های شخصيتي بيشتر از سنخهای ديگر گرايشهای طايفـهگرايانـه دارنـد ( .)Coen, 2007: 44در مجمـوع
مهمتريش شاخصهای فرهنگ طايفهگرايي عبارتند از :افتخار به ارزشها و نمادها؛ احساس غرور تـاريخي
و فرهنگي؛ خواستهای محدود افراد و گروهها؛ رواج تقديرگرايي و اعتماد اجتماعي محـدود؛ توجـه بـه
1. Tribe
2. Territory
3. Kinship system
4. Spatial and neighborhood relations
5. Biological features
6. common interests
7. Tribalism
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تبارگرايي و اصالت مناسبات شخصي و طايفهای در امور عمومي؛ بياعتمادی و سوء ظش سياسي و فقـدان
اجماعنظر؛ رفتار سياسي سنتي و عشيرهای؛ وجود احساسات و عواطف محلي و طايفـهای؛ وفـاداریهـای
مکاني ـ زيستگاهي؛ رقابت مکاني ـ زادگاهي جهت دستيابي به امکانـات و امتيـازات؛ خويشـاوندگرايي و
احساس تعلق به گروهي خاص؛ پايبندی شديد به رسوم و سنتها؛ نفي فردگرايي و اصـالت بـه جمـت و
رعايت سلسله مراتب اجتماعي؛ تعهدات و وابستگيهای غيررسمي؛ گرايش به پدرسالاری و مردسـالاری؛
و پايداری و استحکام پيوندهای خوني و قومي ميان اعضاء (.)Sadeghi, 2014: 21
 -4محیط شناسی پژوهش

استان فارس  43شهرستان دارد .شهرستان ممسنـي در شمال غربي استان و غرب رشته کـوه زاگـرس
قرار دارد .عمده ساکنان شمال غرب و غرب استان گويش لُری دارند .ممسني نيز شـامل دو گـروه زبـاني
لُری و تُرکي قشقايي است ( .)Habibi Fahliani, 1992: 51براساس آمارهای آخريش سرشـماری عمـومي
نفوس و مسکش در سال  ،2931ايش شهرستان با اختصاص  1/2درصد از مسـاحت اسـتان 229149 ،نفـر
جمعيت دارد که  12119نفر در نقاط شهری و  22924نفر در نقاط روستايي سکونت دارنـد و  2122نفـر
ه غيرساکش هستند (.)Statistical Center of Iran, census 2016

نقشه  -1موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنـی
)Source: (Sadeghi, 2014: 21
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ممسني با يک حوزه انتخابيه (مَمَسَني) از نهار بخشِ مَرکزی ،رُست  ،دُشـمَشزيـاری و مـاهور مِيلـاتي
تشکيل شده است .هر کدام از ايش بخشها ،گهوارة زيست طايفههای موجود ممسني هستند و از ديرباز در
محل زندگي و فعاليت طوايفِ بَکِش ،رُست  ،جاويد ،دُشـمَشزيـاری و مـاهور مِيلـاتي عمـل مـيکننـد و
سکونتگاههای آنها حوزه نفوذ تحت کنترل آنها بوده است ( .)Mirzaeitabar et.al, 2015: 177بخش ماهور
ميلاتي تيرههايي از طوايف درهشوری و کشکولي ايل قشقايي و همچنيش تيرههايي از قـوم لُـر را در خـود
جای داده است .ايش طوايف متعدد در کنار يکديگر ترکيب متنوعي را به لحاظ دستهبندیهای سنتي شکل
دادهاند .از نظر جمعيت ،طوايف رست و بکش و از نظر قلمرو جغرافيـايي تحـت نفـوذ ،طوايـف مـاهور
ميلاتي ،دُشمشزياری و رُست بيشتريش سه از فضای جغرافيايي شهرستان ممسني را بـه خـود اختصـاص
دادهاند ( .)Mirfardi & Dehbanipour, 2012: 169ايش شهرسـتان تحـت تـاثير فرهنـگ سياسـي ايلـي و
عشيرهای قرار دارد و با وجود متاثرشدن ساختار زندگي ايلي شهرستان ممسـني از رونـد مهاجرتهـای از
روستا به شهر در سالهای اخير ،مناسبات و وابستگيهای تباری ـ خويشاوندی همچنان در معنابخشي بـه
کُنشهای اجتماعي ـ سياسي افراد مؤثر هستند .گرايشهای زادگاهي و طايفـهای ،ضـعف مناسـبات مـوثر
طوايف با يکديگر ،ک توجهي به صلاحيتهای فردی در انتخابات و گزينش بر بنياد نگرشهای محلـي ـ
طايفهای و در مجموع تاثيرگذاری علايق عشـيرهای -طايفـهای بـر رفتـار اجتمـاعي ،سياسـي و انتخابـاتي
شهروندان از ويژگيهای فرهنگي و اجتماعي ايش شهرستان است.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5یافتههای کتابخانهای
 -1-1-5پراکسیس ،فرهنگ طایفهگرایی و حقوق شهروندی

پراکسيس ( )Praxisواژه يوناني و به معنای عمل و کُنش متوجه هدف است .ريشـه آن در  Pratteinو
 Prasseinبه معنای انجام دادن و کاری را در عمل پيش بـردن اسـت .پراکسـيس معـادل واژه  Pragmaو
 Pragmaبه معنای انجام دادن و تمريش کـردن و اسـتفاده عملـي از امـری يـا نيـزی اسـت .ايـش حـوزه
(پراکسيس) يا نيروهای توليد ،حوزه حرکت هستند و در جامعه نقش هـدايت امـور را دارنـد (Basherie,

.)2011: 31
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پراکسيس در ممسني بسترساز پيشرفت و ايستادگي در مقابل روبناها که حوزه مقاومت 2هستند ،نمي-
شود و مُحرکهای برای پيشبرد عُلقههای سنتي ،طايفهگرايي و ناديده گرفتش حقوق شهروندی است.
به طور کلي ،سه دوره تاريخي را ميتوان در زمينه حقوق شهروندی در ايل ممسني از يکديکر تفکيک
کرد .نخستيش مرحله قبل از ورود انسانِ ممسني به قلمرو شولستان است .در ايش دوره حقوق شهروندی از
مکانيزم خاصي برخوردار نبوده است؛ نراکه زندگي ايلي ـ عشيرهای و عدم استقرار در سرزميني مشخص
مانت از تدويش رواب ميان خوانيش و اتباع شده بود .تحت ايش شراي  ،مؤلفههـايي نظيـر ثـروت ،امنيـت و
آزادی از اهميت وجودی ساق بود.
در دوميش دوره ،استقرار ايل ممسني در اقصـي نقـاط جغرافيـايي شولسـتان (2291ه.ق) و حکمرانـي
خوانيش بر قلمروهای برخوردار از جمعيت قابل توجه و مرزهای جغرافيايي مشخص ،زمينـهسـاز شـکل-
گيری رواب سلسلهمراتبي در ساختار ايلي ـ عشيرهای شد .ايش مباني فکری که تا سقوط خـوانيش در سـال
2922ه.ش استمرار پيدا کرد ،ساختار ايلي ـ عشيرهای را تببيت ساخت و حقـوق شـهروندی را بـا نـالش
بنياديش مواجه کرد .بر ايش پايه ،نوعي نظام طبقاتي در ايل ممسني شکل گرفت که رواب ساکنان با يکديگر
را به صورت عمودی تعريف کرد .به ايش معنا که خوانيش در ريس ،کدخدايان به عنوان ابزار دست خوانيش
و توده مردم در انتهای طيف قرار داشت .به هميش دليل نوع نگاه ساکنان به يکديگر در درون يک قلمرو يا
طايفه مبتني بر طبقه اجتماعي اشخاص و خانوادهها تعريف ميشد .در ايش زمينه ميتوان به گروههايي نظير
کشاورزان ،فرهنگيان ،کَسَبِه ،مِهتَر ،خطير (غُربَت) و غيره اشاره کرد که به دليل نوع مشاغل خـود يـا مـورد
احترام و يا مورد نکوهش قرار ميگرفتند .ايش رواب نهتنها در تببيت طبقات اجتماعي افراد نقـش ويـژهای
داشت بلکه شکل و ماهيت ساختار ايلي ـ عشيرهای را نيز قوام ميبخشيد .قویتريش برآيندِ ايـش رويکـرد،
فقدان برابری اشخاص و عدم برخورداری از حقوق شهروندی بود .در ايـش دوره نـهتنهـا ثـروت و آزادی
ميان توده مردم به صورت ناعادلانه توزيت شده بود ،بلکه امنيت نيز در نارنوب وفاداری ساکنان بـه ريس
قدرت (خوانيش و کدخدايان) تأميش ميشد .از ايشرو ،امکان رشد و نمو تمامي اشخاص در بسـتر سـاختار
 . 2منظور از روبناها و حوزه مقاومت ،نهادها و ساختارهايي هستند که مانعي در مسير توسعه سياسي شهرستان ممسني
هستند .در پراکسيس مارکسيس  ،زيربنا (نيروی اجتماعي) حوزه حرکت و روبنا (دولت) حوزه مقاومت است اما در
پراکسيس طايفهگرايي ،زيربنا و روبنا مکمل يکديگرند .پراکسيس مارکسيس  ،خوشبينانه و فرجام آن حاکميت پرولتاريا و
نهايتا جامعه بي طبقه است اما پراکسيس در جوامت سنتي و يا در حال گذار نظير ممسني ،به دليل ايجاد ساختار توس انسان
در تاريخ ،فرجامي واگرايانه و تبعيض آميز را به همراه دارد (.)Mirzaeitabar et.al, 2015: 204
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ايلي ـ عشيرهای دشوار بود ،زيرا الصاق برنسب اجتماعي به افراد آنهـا را از نظـر بـيشالاذهـاني نـاگزير از
فعاليت در نارنوب شغل خود ميکرد و مانت از دگرديسي اجتماعيشان ميشد.
از سوی ديگر ،ساختار اجتماعي به گونهای نهادينه شد که امکان تحرک و پويايي فرهنگـي ،اجتمـاعي،
اقتصادی و سياسي به سختي امکانپذير بود .از نظر فرهنگي ،عواملي نظير اقتدارگرايي و پدرسالاری منجـر
به پذيرش تمامي ارزشهای حاک شد که پيامد آن هنجارهای اجتماعي بود .از نظر اقتصادی نيـز سـاکنان
ناگزير انجام کارهای سخت و طاقتفرسا نظير کشاورزی ،دامداری ،بنايي و غيره بودند بهطوری که تا دهه
2921ه.ش (فعاليت محمد بهمشبيگي و سرهنگ تژده در ايل ممسني) فکر خلاق و پويای اقتصادی شـکل
نگرفت .سرانجام ،در عرصه سياست نيز خفقان دوره خوانيش مانت از ابراز وجود اشخاص صاحب درايـت
و عقلانيت سياسي ميشد و همگان ناگزير از فرمانبرداری از خوانيش بودند .در بستر خانوادهها نيز بـه دليـل
سلسلهمراتب حاک  ،به مباني فکری فرزندان توجه نميشد؛ نراکه اقتدار پدر مانت از ابراز وجود پسر مـي-
شد .سوميش دوره تاريخي ،عصر پساخوانيش است .در ايش دوره به دليـل فضـای بـاز اجتمـاعي و سياسـي
فرصت لازم به منظور تحرک بيشتر ساکنان فراه شد .با وجود ايـش ،ماهيـت زنـدگي ايلـي ـ عشـيرهای
همچنان در استمرار خوی و خصلت ايش سبک زندگي مؤثر واقت شد .گرنه تحرک اجتماعي و اقتصـادی
قابل توجهي (نظير تحصيلات تکميلي و سرمايهگذاری اقتصادی) در شهرستان ممسني مشهود است ،لکـش
همچنان روح پدرسالاری بر زندگي خصوصي ساکنان و رواب اجتماعيشان حاک است .ايـش روحيـه در
بازتعريف ساختار عشيرهای تأثيرگذار بوده است .تحت ايش شراي  ،امکان استقلال و آزادی افراد در تعيـيش
سرنوشت زندگي شخصي و سياسي خود با نـالش مواجـه اسـت .مداخلـه بزرگـان و خويشـاوندان در
انتخاب اشخاص و تحت فشار قرار دادن آنان به منظور برقراری رواب اجتماعي با اولاد يا تيرهای خاص و
يا برگزيدن نامزد مُنتَسَب به طايفه خود در کارزار انتخابات گويای ايش مسئله است .در يـک تحليـل کلـي
ميتوان گفت کارِ انسان در تاريخ ممسني رابطه ژرفي با نمادها پيدا کرده است .نمادها بازتـاب پراکسـيس
هستند .در ممسني ،روحيات سلحشوری و پدرسالاری در گذر زمان حفظ شده و ساکنان ممسني ،ساختار
حاک يعني بافت و الگوی سنتي و طايفهای را با فعاليت خود در اجتماع تقويت کردهاند .با وجود کـاهش
برخي دلبستگيهای عشيرهای در ممسني ،تلاش فرد برای مقابله با دگرگوني بنيـاديش ادامـه دارد و کـارکرد
وی در تاريخ و خلق علايق طايفهای به لحاظ روحي و رواني او را به حفظ کارکرد تاريخياش مُلزم مـي-
سازد .يعني ساختار مخلوق گذشتگان و گروههای خويشاوندی توس نسلهای جديـد بازسـاخت شـده
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است و رویگرداندن کامل از آنها به سادگي ميسر نيست .با وجود تحولات جزئي ،مفاهي مرتب با حقوق
شهروندی نظير آزادی مببت و منفي با نالش مواجه ميشوند .ساکنان ممسـني در طـول تـاريخ نـاگزير از
حفظ سنتها بودهاند و ذهنيت افراد مبني بر حرکت در راستای نگرشهای محلي ـ طايفهای ،سلب آزادی
مببت و منفي را به همراه داشته است .توده مردم ممسني از سران و بزرگان طوايف و برخي نخبگان تبعيت
کردهاند و به آزادی مببت ،خودمختاری فردی و عمل بر بنياد مقتضيات عقل با ديده ترديد نگريسته و ايـش
ذهنيت ،آنان را به حرکت جمعي و مبتني بر هنجارهای طايفـهای سـوق داده اسـت .تشـکيک ذهنـي بـه
صورت عيني نيز نمايان شده و افراد را در قالب ساختارهای جغرافيايي و طايفهای به رويارويي با يکـديگر
کشانده و امکان تصور فرد از آزادی مببت را از بيش برده است .بنـابرايش ،کـارِ انسـان در قالـب حکمـران،
نخبگان و توده منجر به ضعف تصور مفهوم آزادی مببت در ذهش و عيش گرديده که پيامد آن ناديدهگـرفتش
حقوق شهروندی است .ضعف در برخورداری از حق انتخاب آزادانه ،با گذشـت زمـان در نسـل جديـد
امتداد يافته و در مقاطعي نظير انتخابات بروز ميکند .در واقت ،کارِ انسان در تاريخ ممسني ،شکاف طايفهای
را در زمان انتخابات بيش از پيش فعال کرده و عملا آزادی مببت برای گزينش مطلوب از بيش ميرود و فرد
به دليل استقرار در بافتي عشيرهای ـ طايفهای قادر به خودمختاری ،انتخـاب آزاد و هدفمنـد نيسـت و ايـش
مسئله حقوق شهروندی وی مبني بر استقلال فکری را از بيش ميبرد .از طرف ديگر ،کـارِ انسـان در تـاريخ
ممسني و بهرهگيری توده از آن با دو شيوه ذهني و عيني ،آزادی منفي فرد را نيز متاثر ميکند .به ايش معنا که
اطرافيان و گروههای وابسته بـه يـک طايفـه ،افـراد را بـه گزينشـي هيجـاني و مبتنـي بـر وابسـتگيهـای
خويشاوندی ترغيب ميکنند و برساختگي طايفه توس پيشينيان ،نسل جديد را به حمايت از الگوهای آنان
و به ويژه از طريق تحريک ذهنيت ه طايفهای خود سوق داده است .بـه طـوری کـه نسـل جديـد مـردم
ممسني رسالت خود را در پاسداشت سنتها و الگوهای خويشاوندی دانسته و تلاش ميکند تا بر ذهنيـت
اطرافيان تاثير بگذارد .بنابرايش ،آزادی منفي که به معنای عدم دخالت ديگران در حـري شخصـي و فکـری
اوست ،توس گروههای خويشاوندی رسوخپذير شده و به صورت ذهني ،آزادی فـرد سـلب مـيشـود.
همچنيش آزادی منفي افراد به صورت عيني توس ديگران سلب شده که پيامد آن شيءگشتگي 2و ضـعف
وجود حري شخصي برای مقابله با دخالت ديگران در اسـتقلال و آزادی عمـل خـويش اسـت .از جملـه
 .2شيء گشتگي ( ) Reificationبه معنای عدم استقلال فرد است که توانايي انتخاب ندارد و معمولا در اختيار اهداف و
منافت ديگران قرار ميگيرد.
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مصاديق تاثيرگذاری ذهني و عيني بر افراد را ميتوان در انتخابات مجلس شورای اسلامي يافت .در ايش نوع
انتخابات ،به دليل برجستگي پيوندهای خويشاوندی ،مکاني و طايفهای در نخبگان و تـوده مـردم ممسـني،
رغبت به گزينش عاطفي ـ هيجاني نامزدهای انتخاباتي افزايش يافته و افراد به دليل وابستگيهای طايفـهای
از آزادی لازم برای انتخاب نامزد طايفه ديگر را ندارند و فشارهای ذهني و رواني خودِ فرد مبني بر انتخاب
نامزد طايفه خود از يک سو و فشار خانواده ،گروههای قومي و آشنايان بر وی بـرای انتخـاب نـامزد هـ -
طايفهای ،حق استقلال فکری را از او سلب کرده که برآيند آن ناديده گرفته شدن حقوق شـهروندی اسـت.
در مجموع ،کارِ انسان در تاريخ ممسني به دليل تمايل نخبگان و تـوده بـه حفـظ سـنتهـا بـه نهـادينگي
ارزشهای عشيرهای ـ طايفهای منجر شده که تغيير در آنها دشوار و برآينـد آن نيـز سـلب آزادی مببـت و
منفي افراد و ضعف رعايت حقوق شهروندی است.
 -7-1-5کارویژه نیروهای اجتماعی در زمینه حقوق شهروندی

نيروهای اجتماعي به عنوان واس دولت و مردم ،در جامعه با ساخت طايفهای به گونهای ديگـر مـي-
توانند نقشآفريش باشند .در شهرستان ممسني ،نيروهای اجتماعي نظير نخبگان ،روشـنفکران ،دانشـجويان،
بازاريان و اقشار مذهبي ه ميتوانند در جهت رعايت حقوق شهروندی گام بردارند و يا اينکه با تبعيت از
ارزشهای سنتي ـ طايفهای ،حقوق شهروندی را ناديده بگيرند .زيرا بافت سنتي حاک بر شهرسـتان مـي-
تواند استقلال عمل را از ايش نيروها سلب نمايند .در ايش راستا ،با وجود اينکه نخبگـان شهرسـتان ممسـني
ميتوانند با ايجاد فضای لازم برای فعاليت توده مردم زمينه پيشرفت آنها را فراه آورند و منجر به نهادينگي
حقوق شهروندی شوند ،اما وضعيت جامعه شهرستان ممسني به گونـهای اسـت کـه نخبگـان در فضـای
طايفهای قرار گرفته و کارآيي لازم را ندارند .گروهي از نخبگان که از ناکارآمـدی علقـههـای عشـيرهای ـ
طايفهای آگاهي کامل دارند به مقايسه شهرستان با ديگر مناطق پرداخته و علت عقـب مانـدگي خـود را در
ايش پديده مييابند .آنها خواهان تغيير وضت موجود و تلاش برای ايجاد شرايطي هستند که در آن شهروندان
بتوانند آزادانه و برابر و بر مبنای شايستگي خود نقاط کليدی را به دست گيرنـد و زمينـه را بـرای رشـد و
توسعه شهرستان هموار نمايند .در مقابل ،گروهي ديگر از نخبگان خواهان حفظ علايق دودماني هستند کـه
ايش مسئله زمينهساز ناديده گرفتش حقوق شهروندی است ( .)Zarghami et.al, 2014: 10گروه روشنفکران
که در بدنه سنتي جامعه ممسني حضور دارند ،فعاليت ملموسي نداشته و از انسجام کافي برخوردار نيسـتند
و صرفا به صورت نظری با فرهنگ طايفهگرايي در انتخابات مخالفت ميکنند .از طرف ديگر ،دانشـجويان
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در شهرستان ممسني در سالهای اخير توانستهاند مانند ديگر مناطق کشور از امکانات خوبي بهرهمند شـوند.
دستيابي آنها به تکنولوژیهای جديد در عرصه اطلاعات و ارتباط با دانشجويان ديگر منـاطق باعـ شـده
است تا دايره آگاهيهای آنها افزايش يابد .دانشجويان نيز به گروههای موافق و مخالف طايفهگرايي تقسـي
ميشوند ولي تحولات حوزه انتخابيه ممسني به ويژه انتخابات مجلس شورای اسلامي نمايانگر ايـش اسـت
که مخالفان فرهنگ طايفهگرايي نيز تحت تاثير پيوندهای عشيرهای ميشوند .قشـر اقتصـادی بـازار نيـز بـا
وجود اينکه مخالفت خود را با طايفهگرايي اعلام مينمايند اما با توجه به اينکه پيروزی طايفه مورد نظر آنها
ميتواند سود بيشتری برايشان داشته باشد ،به طايفهگرايي در انتخابات گرايش پيدا ميکنند .متغير مذهب در
انتخابات مجلس شورای اسلامي در حوزه انتخابيه ممسني ،سه اندکي را به خود اختصاص داده و اقشـار
مذهبي از قدرت ننداني برای مقابله با طايفهگرايي برخوردار نيستند .بنابرايش ،نيروهای اجتماعي در زندگي
سياسي در شهرستان ممسني به ويژه در انتخابات مجلس شورای اسلامي به دليل نيرگـي وابسـتگيهـای
طايفهای نه تنها از توانايي لازم برای مقابله با فرهنگ طايفهگرايي برخوردار نيستند بلکه در راستای تمايلـات
عشيرهای عمل ميکنند و ايش ،بستر لازم برای ناديده گرفته شـدن حقـوق شـهروندی را فـراه مـيکنـد
(.)Sadeghi & Hosseini, 2015: 19
 -3-1-5پیوندهای نَسَبی و محدودیت آزادی مثبت و منفی

در حوزه انتخابيه ممسني ماهيت فرهنگي و شراي محيطي به مسير برنامـهريـزی نهادهـای رسـمي و
غيررسمي شکل داده است .فرهنگ طايفهای در شهرستان ممسني اُرگـانهـای رسـمي نظيـر بخـشهـا و
ادارات و بخشهای غيررسمي نظير محافل دانشجويي ،نخبگان ،بازار و ...را تحتالشـعاع قـرار مـيدهـد.
ضعف برخي نيروهای اجتماعي در رعايت حقوق شهروندی نيز فضای لازم را در اختيار گـروههـای ذی-
نفوذ 2قرار داده و آنها بر بنياد پيوندهای نَسَبي و گرايشات عشيرهای ـ طايفهای به رفتار اجتماعي ،اقتصـادی
و سياسي افراد در شهرستان ممسني شکل ميدهند و ساکنان شهرستان ممسني نـاگزير از تطبيـق خـود بـا

 .2گروههای ذینفوذ (گروه فشار) در حوزه انتخابيه ممسني شامل «بزرگان و مویسپيدان طوايف»« ،متنفذيش محلي» و
«گروههای خويشاوندی» است .بزرگان طوايف در راستای «هويت» ،متنفذيش محلي در راستای «منافت» و گروههای
خويشاوندی در راستای «هويت ـ منافت» عمل ميکنند .منشاء رفتار انتخاباتي طايفهای ،سلب آزادی مببت و منفي و ناديده
گرفتش حقوق شهروندی در انتخابات مجلس مربوط به گروههای خويشاوندی است ( Sadeghi & Hosseini, 2015:
.)18
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ساختار و بافت غالب هستند و دستيابي به اهداف خود را از ايـش طريـق ميدانـد .بنـابرايش ،کارپـذيری و
اجابت فراميش ،شناسة ساکنان ايش شهرستان است که ضمش تقويت پيوند نَسَبي ،آزادی مببت و منفي آنان را
نيز در خدمت ارزشهای طايفهای قرار ميدهد .ايش الگوی رفتـاری سـنتي همبسـتگي بـا تيـره و طايفـه،
همچنان تداوم داشته است .هر نند اقشار جوان و مُحَصِل ،در مقابل فرهنگ طايفهای و سنتهای عشيره-
ای ،استقلال فکری و عملي خود را ابراز ميکنند اما مقاطت تصمي گيری نظيـر انتخابـات مجلـس شـورای
اسلامي بيانگر ايش مسئله است که پيوندهای نَسَبي بر آزادی و اسـتقلال افـراد نيـره شـده و مُحـرکهـای
محيطي نظير مرزهای جغرافيايي طايفهای و فشارهای خويشاوندی مانعي در ايـش زمينـه هسـتند و احاطـه
فکری فردی به آساني ميسر ميشود .ايش احاطه فکری بـا موانـت بيرونـي و بـيثبـاتي درونـي در سـاکنان
شهرستان ممسني آنها را به سوی حفظ پيوند نَسَبي و اصول و بايستههای زندگي سياسي عشـيرهای سـوق
ميدهد .شهروندان تا قبل از آغاز تبليغات انتخاباتي دست بـه انتخـاب نـزده و خـود را در ميانـه سـنت و
مدرنيته در نوسان ميبينند .از يک سو ،خود و ديگـران را بـه انتخـاب عُقلـايي و ترسـي آينـدهای بهتـر و
پيشرفت شهرستان ترغيب ميکنند و از سوی ديگر ،پيوندهای نَسَبي و اصول طايفهای را بهنجار ميدانند و
احساس برتری «غير» بر آنها و ترس از انزوای اجتماعي ،اقتصادی و سياسـي در آينـده ،آنهـا را نانـار بـه
گزينشي عاطفي ميکند تا از غلبه ديگران بر خود جلوگيری کنند .بياعتمادی ،نوعي فضای رقابت و ترس
سـبي بـر آزادی مببـت خـويش
از آينده را به همراه ميآورد و فرد را از منظر دروني به ترجي پيوندهای نَ َ
ناگزير ميسازد .بنابرايش ،حرکت از مرحله تشکيک ذهني به مرحله ثبات شخصيتي در زماني کوتاه به وقوع
ميپيوندد ولي سرنوشت محتوم ثبات شخصيتي در نارنوب ارزشهای طايفهای و پيوندهای نَسَبي معيار
کليدی برای گزينش سياسي است نه انتخاب عُقلايي و هدفمند .در مجموع ،آزادی مببت و استقلال و عمل
بر حسب مقتضيات عقلي به امری مبه  ،نامفهوم و بيهوده تبديل ميشود .نـون گـزينش عُقلـايي ممکـش
است شهروند ساکش شهرستان ممسني را در نگاه گروههای خويشاوندی بـه فـردی ساختارشـکش و فاقـد
تعلقات عشيرهای تبديل کند و مراودات اجتماعي و سياسي او را با نالش مواجه سـاخته و در انـزوا قـرار
گيرد .افزون بر ايش ،فضای عدم اعتماد طوايف به يکديگر به دليل سـابقه آنهـا مبنـي بـر انتصـابات بعـد از
انتخابات و ضعف توجه نماينده به ساير طوايف در تخصيص بودجه و امکانات و حتي رفتـار نابهنجـار و
تحقيرآميز با ديگر طوايف ( ،)Sojasi Gheidari et.al, 2013: 268شهروندان سـاکش شهرسـتان ممسـني را
ناگزير از گزينشي هيجاني ميکند .موارد مذکور در ذهش فرد شکل گرفته و وی بـا ترسـي فضـا و تزلـزل
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دروني ،آزادی مببت را از خود سلب نموده و ديگران بر او تاثيرگذار نيستند .از طرف ديگر ،موانـت بيرونـي
فرد را تحت فشار قرار داده به گونهای که تاکيد گروههای خويشاوندی به حفظ بشمايه عشيره و عمـل در
جهت موفقيت طايفه خود در ميدان سياسي نظير انتخابات مجلس شورای اسلامي ،افراد را به سوی ساختار
و سلسله مراتب دودماني و گزينش بر بنياد هويت جغرافيايي و طايفهای سوق ميدهـد کـه ضـمش ايجـاد
محدوديت در آزادی منفي ،آنها را ناگزير به اجابت دستور ميکند.
 -4-1-5سلب آزادی مثبت و حقوق شهروندی

آزادی مببت و حق انتخاب آزادانه و ترسي سرنوشت اجتمـاعي و سياسـي خـود در حـوزه انتخابيـه
ممسني متاثر از مسائلي نظير انتخابات و فرهنگ طايفهگرايي است .به نحویکه اسـتقلال فـردی ،عمـل بـر
حسب مقتضيات عقل و ابراز اراده خود بودن تبديل به کارپذيری و کارگزاری برای ديگران شده است .ايش
مسئله در روزهای تبليغات تا پايان روز انتخابات بيشتر نمود دارد .زيرا ريی دهندگان در فضايي احساسـي
تصمي ميگيرند .علاوه بر ايش ،بيش از آنکه ديگران به مقيدسازی شهروندان شهرسـتان ممسـني بپردازنـد،
خود فرد استقلالاش را در نارنوب الگوی حاک بر جامعه و طايفه تنظي و حـق انتخـاب عُقلـايي را از
خود سلب ميکند .در واقت ،تبديل استقلال فردی به استقلال عُقلاني به دليل اَرجحيت خود و دفـت غيـر در
انتخابات و کسب موفقيت در نارنوب جغرافيای قلمرو خود ،به سختي امکانپذير ميشود .در ايش راستا،
حق انتخاب و ايستادگي در مقابل ديگران به ويژه افراد منتسب به طايفه با ترس صورت ميگيرد .بـه ايـش
معنا که برخي افراد استقلال خود را به دليل فضای هيجاني غالب و عدم توانـايي بـرای مقابلـه بـا اکبريـتِ
طايفهگرا از دست داده و دنار تزلزل شخصيتي شده و مجبور به همراهي با آنان ميشوند .برخي ديگر نيـز
فضای موجود را پذيرفته و آزادی خود را خودآگاه يا ناخودآگاه در خدمت عُلقههای طايفهای قـرار داده و
آزادی انتخاب را به دليل فضای غيريتزدايي در مقاطت حساس در راستای موفقيت نهايي طايفه قرار مـي-
دهند و عملکرد خارج از ساختار طايفهای و پيوندهای نَسَبي را به مبابه نوعي درمانـدگي مـيپندارنـد کـه
ممکش است از منظر هويت و منافت ،مسير آينده آنان را مبه سازد .به ايش معنا که شهروند ساکش شهرستان
ممسني در نارنوب بافت طايفهای ،آزادی مببت و اتکاء بـه خـود را بـرای عـدم سـرزنش گـروههـای
خويشاوندی و ه طايفهای و دستيابي به منافت و کسب فرصـت لـازم در آينـده ،در خـدمت ارزشهـای
طايفهای قرار ميدهد و مصلحت طايفه را بر مصلحت فردی و گزينش عقلاني ترجي مـيدهـد .از سـوی
ديگر ،برخي افراد ناخودآگاه به جُرگه طايفهگرايي و گزينش سياسي عاطفي وارد ميشـوند و عملـا آزادی
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مببت معنای وجودی خود را از دست ميدهد .بنابرايش ،آزادی مببت بيش از آنکه به تقويت روحيه دروني
شخص برای گزينشي مطلوب در انتخابات بدل شود به دليل فضای حاک بر شهرستان ممسني به ويژه در
بحبوحه انتخابات مجلس شورای اسلامي ،گزينش طايفهای را به همراه دارد کـه برآينـد آن ناديـده گـرفتش
حقوق شهروندی است .در ايش ميان ،ضعف توسعه فرهنگي ـ اجتماعي ،اقتصادی و سياسي به شکلگيری
فضايي منجر شده که آزادی مببت و عُقلايي بودن فرد در فضايي آرام و به دور از هيجان غيرممکش بـوده و
حق مشارکت در قدرت عمومي در اختيار ارزشهای عشيرهای ـ طايفهای قرار ميگيرد .در مجموع ،منشـأ
کنترل يا نظارت تاثير فراواني بر شهروند ساکش شهرستان ممسني در گزينش سياسي وی به ويژه در زمـان
انتخابات داشته است .به نحویکه تلاش وی برای کنترل رفتار خود و عمل بر بنياد خواستههای آزادانـه بـه
امری تقريبا غيرقابل دسترس تبديل شده و هر گزينشي را در نارنوب نگاه ديگـران بـه ويـژه خـانواده و
افراد ه طايفهای منطبق ساخته تا در زندگي اجتماعي و سياسـي آينـده در شهرسـتان ممسـني بـه عنـوان
عنصری مطلوب و مورد احترام طايفه شناخته شود .مصاديق عيني ايش رويه را ميتوان در مناطق جغرافيايي
يک طايفه مشاهده کرد که معمولا آراء شناور دارند .ساکنان ايش مناطق معمولا در گزينش سياسـي خـود بـا
تزلزل مواجه ميشوند زيرا انتخاب طايفه غيرخودی از سوی آنان ،نگاه بدبينانه گروههـای خويشـاوندی و
ه طايفهای را به دنبال دارد و حتي برخي مواقت ايش گروهها سعي ميکنند تا اصطلاح "خيانت" را بـه آنـان
نسبت دهند .ايش مسئله نشان ميدهد که آزادی مببت افراد (خودآگـاه يـا ناخودآگـاه) در بافـت طايفـهای
شهرستان ممسني و به ويژه در انتخابات مجلس شورای اسلامي ،مفهوم خـود را از دسـت داده و پيامـد آن
ناديده گرفته شدن حقوق شهروندی است.
 -5-1-5سلب آزادی منفی و حقوق شهروندی

در تشري مسئله آزادی منفي در شهرستان ممسني ميتوان به خاستگاه سلب آزادی منفـي و موضـوع
حقوق شهروندی اشاره کرد .بر ايش اساس ،دال مرکزی سلب آزادی منفي ،گروههای خويشاوندی و سپس
مولفههايي نظير پيوستگي هويتي و جغرافيايي هستند .به عبارتي ،گروههای نَسَبي و خويشاوندی بيشـتريش
تاثيرگذاری را در روزهای انتخابات دارند .ايش گروهها در دو برهه زماني ،رويههـای متفـاوتي دارنـد .دوره
نخست ،قبل از آغاز تبليغات رسمي نامزدها است .در ايش دوره ،گروههای خويشاوندی معمولا بر حاکميت
فضای مسالمتآميز بر انتخابات ،حفظ همبستگي دروني طايفه و آزادی افراد در انتخاب نامزدهـا تاکيـد و
اشتياق زيادی به ترغيب بستگان و توده مردم به انتخاب عُقلايي در نارنوب ارزشهای طايفه دارند .ايـش
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گروهها معتقدند که افراد هر طايفه با برخورداری از آزادی در گزينش سياسي ،ضمش احترام به ارزشهـای
طايفهای ،به دور از هرگونه تنش ،ريی خود را به صندوق بياندازند .در ايش مرحله ،گروههای خويشـاوندی
محافظهکار بوده و تاکيد قطعي بر نامزد خاصي نميکنند و حفظ بشمايه طايفه را اصلي مه ميداننـد .آنهـا
معتقدند که هرگونه فشار به افراد در ايش دوره ممکش است به تمايلـات گريـز از مرکـز (طايفـه) بينجامـد.
بنابرايش ،انسجام طايفه ،عدم فشار بر افراد و تقاضای نرمخويانه از آنان مهمتـريش موضـوع در ايـش مرحلـه
است .در شرايطي که افراد يک طايفه به نامزد طايفه ديگر تمايل پيدا کنند ،گروههای خويشـاوندی تـرجي
ميدهند که مسئله را بدون هياهو حل و فصل کنند .زيرا هرگونه برخورد سخت با افراد طايفه ميتوانـد بـه
ضديت آنان و يا بيطرفيشان در انتخابات بينجامد و پشتوانه طايفه و آراء طايفهای در انتخابات را تضعيف
کند .موضوع مه ديگر در ايش دوره ،نگراني هويتي گروههای خويشاوندی است .بديش معنا که ايش گروهها
به دليل اعلام نامزدی ننديش نفر از افراد طايفه در انتخابات ،دنار نوعي ابهام شده و با برگزاری نشسـتها
و جلساتي از نامزدهای طايفه خود تقاضای ائتلاف و کنارهگيری برخي از آنها بـرای جلـوگيری از ريـزش
آراء را مينمايند .در ايش جلسات ،گروههای خويشاوندی بر تاريخ ،عقبه و منشأ واژگاني طايفه خود تاکيـد
و توده مردم را به برتری بر ديگر طوايف ترغيب ميکنند .البته گاها در ايش نشستها ،تنشهای لفظـي نيـز
ميان تيرههای مختلف يک طايفه برای برتری تيره خود و کسب امتياز از نامزد پيروز صورت مـيگيـرد .در
مجموع ،ايش برهه زماني که آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات ،فرآيند تائيد صلاحيت و قبل از شروع تبليغات
انتخاباتي را شامل ميشود ،يکي از مراحل حساس زندگي سياسي طوايف اسـت کـه آنهـا در نـارنوب
گروههای خويشاوندی به صورت ظريف و هوشمند ،حقوق شهروندی و حق آزادی در انتخاب سياسـي
را رعايت کرده و ارزيابي شراي  ،نگونگي صفآرايي نامزدها و تدويش اسـتراتژی بـرای بسـيج تـوده در
آينده را مه ميدانند.
در دوره دوم که معمولا کمتر از يک ماه است و تبليغات انتخاباتي نامزدها بـه اوج مـيرسـد ،رويکـرد
گروههای خويشاوندی غالبا دگرگون ميشود .در ايش دوره ،تلـاش ايـش گـروههـا بـرای تاثيرگـذاری بـر
تصمي گيری افراد افزايش مييابد .ايش گروهها ،رويه را به صورت ذهني و عيني پيش ميبرند و بر برتـری
نامزد منتسب به طايفه خود و سوق دادن ذهنيت افراد به سوی پيروزی نهايي وی در انتخابات تاکيد دارند.
در ايش راستا ،ذهنيتسازی از طريق جلسات و نشستهای خويشـاوندی بـه دو صـورت خودجـوش و
سازمانيافته و بدون حضور نامزدها صورت ميگيرد .جلسات خودجوش معمولا بـه صـورت آشـکار در
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روزهای تبليغات در نواحي جغرافيايي مختلف طايفه برگزار ميشـود و گـروههـای خويشـاوندی بـدون
هرگونه تقاضا و فشار بيروني و برای برتری طايفه خود ،افراد را دعوت بـه حضـور فعـال در انتخابـات و
موفقيت نامزد طايفه خود مينمايند و بيش از آنکه به آزادی ريی افراد توجه کنند ،آنان را در خدمت طايفـه
و نمادهای طايفهای به کار ميگيرند .گاها مشاهده شده است که برخي گروههای خويشاوندی در صورت
عدم موفقيت در ذهنيتسازی و همراهي افراد با خود ،اقدام به اجبار از طريق عدم اجازه به افراد برای درج
آزادانه نام نامزد در تعرفه ريی و در برخي مواقت برخورد فيزيکي با فرد کردهاند و به ايش ترتيب آزادی منفي
از افراد سلب و حقوق شهروندیشان ناديده گرفته ميشود .مولفه موثر ديگر در سلب آزادی منفي از سوی
گروههای خويشاوندی ،مربوط به حوزه جغرافيايي و شعب اخذ ريی است .به ايش معنـا کـه وجـود يـک
صندوق اخذ ريی در يک حوزه جغرافيايي به دليل تقسي بندیهای فضايي موجود ،ابـزار پرسـتيژ تيـره يـا
طايفه محسوب ميشود زيرا يکي از مباني اصلي تاثيرگذاری و قدرت تيـرههـای يـک طايفـه بـر اسـاس
مجموع آراء آنان است .هر تيرهای بتواند برای کانديدای طايفـه خـود ريی بيشـتری جـذب کنـد ،پـس از
انتخابات ميتواند ضمش افزايش پرستيژ ،به منافت بيشتری دست يابد.
از سوی ديگر ،جلسات سازمانيافته معمولا به دو صورت آشکار و پنهان برگزار ميشود .در جلسـات
آشکار ،يکي از اعضای گروههای خويشاوندی به عنوان رهبر با کسب فراميش از گروههای مرکزی تصمي -
گيرنده طايفه به ارائه سخنراني ،ترسي اوضاع ،ويژگيهای مببت طايفه خود و نقاط ضعف طوايف ديگر و
تاکيد بر همدلي جهت بسيج خويشاوندان اقدام مينماينـد .در ايـش جلسـات معمولـا برخـي تـنشهـای
ناخودآگاه نيز ممکش است ايجاد شود و افراد حاضر ،تقاضاهايي از نامزدها جهت پيگيـری مطالبـات خـود
داشته باشند که رهبران سعي ميکنند با وعدههای انتخاباتي نامزدها ،آنها را به آرامش و وفاق دعوت نمايند.
در جلسات پنهان و محرمانه نيز معمولا گروه کونکي از خويشـاوندان بـه بررسـي وضـعيت انتخابـات و
صفآرايي نامزدها پرداخته و برنامههای لازم جهت بسيج منظ و کارآمـد خويشـاوندان و سـاير مـردم را
تدارک ميبينند .در ايش جلسات تلاش بر ايش است که اسرار تدويش راهبرد تـا يـک روز قبـل از انتخابـات
افشاء نشود و اقدامات معمولا مخفيانه و توس گروه اندکي از خويشاوندان انجام گيرد .بنابرايش ،گروههـای
خويشاوندی سعي در ايجاد مواضت يکپارنه در افراد در انتخابات و جلوگيری از تمايـل افـراد بـه طايفـه
مقابل دارند .به ايش ترتيب ،مرزبندی طايفهای که توس گروههای خويشاوندی تشديد شده ،منجر به سلب
آزادی منفي و ناديده گرفتش حقوق شهروندی به ويژه در زمان انتخابات ميشود.

22

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

شماره دوم

علاوه بر دال مرکزی خويشاوندی ،پيوستگي هويتي و جغرافيايي تيرههای يک طايفـه در سـلب آزادی
منفي و ناديده گرفتش حقوق شهروندی موثر است .پيوستگي هويتي و جغرافيايي مخـتص زمـان تبليغـات
انتخابات است؛ نون قبل از شروع تبليغات ،تيرههای مختلف طوايف انسجام لازم را ندارند و افراد تيرههـا
آزادانه و بدون دخالت ديگران ميتوانند دست به انتخاب بزنند .بنابرايش ،تيرههـای مختلـف در نـارنوب
پيوستگي دودماني و مکاني در زمان تبليغات تا پايان انتخابات به يکديگر نزديک شده و به تـدويش راهبـرد
برای بسيج توده پرداخته و آزادی منفي و انتخاب عُقلايي افراد را تحتالشعاع تعلقات عشيرهای ـ طايفـهای
قرار ميدهند و در روز انتخابات با حضور فيزيکي ،برای موفقيت نامزد طايفه خود تلاش مـيکننـد .شـيوه
فعاليت تيرهها مشخص و تفکيک شده است و هر يک از آنها موظـف بـه فعاليـت در حـوزه انتخابـاتي و
جغرافيايي خود هستند .در ايش زمينه ميتوان به تقسي شعب اخذ ريی در مرکز شهر اشاره کرد که معمولـا
به مرکز فعاليت تيرههای مختلف يک طايفه تبديل ميشود .در جريان فعاليت تيرههـا ،معمولـا خشـونت و
درگيری خياباني نيز ميان اعضای طوايف صورت ميگيرد .در ايش نارنوب ،حوزههای اخذ ريی و کنترل
بر آنها بر بنياد پيوستگي هويتي و جغرافيايي به هدف اصلي طوايف تبديل ميشود کـه مهمتـريش پيامـدِ آن
عدم وجود آزادی و انتخابي مطلوب همراه با آرامش است .در مجموع ،به دليل ضعف توسعه سياسـي در
شهرستان ممسني ،بستر لازم جهت فعاليت گروههای خويشاوندی و پيوسـتگيهـای عشـيرهای و مکـاني
وجود داشته که برآيند آن سلب آزادی منفي و ناديده گرفتش حقوق شهروندی در انتخابات است .البته ايـش
مسئله ،مختص قبل و زمان انتخابات نيست و پس از انتخابات نيز در فضايي آرام و به دور از هياهو وجود
دارد .پس از انتخابات و پيروزی يک نامزد منتسب به طايفه خاص ،معمولا گروههای ذینفوذ بيش از ساير
گروهها فعال ميشوند و سه خواهي تيرهها را مطرح ميسازند .بارزتريش جلوه ايش تقاضاها نگاه گزينشـي
به توده مردم است و ترجي ميدهند ،فرصتها و مناصب سياسي و اقتصادی را در اختيار تيرههـای پيـرو
خود در انتخابات قرار دهند .در ايش راستا ،مبنای جغرافيايي و هويتي بيش از هـر نيـز بـه سـلب حقـوق
شهروندی منجر ميشود زيرا تفکيک افراد ،ترسي الگوی «خود» و «ديگـری» اسـت و فرصـت شايسـته-
سالاری در طوايف را از بيش ميبرد .بنابرايش ،مولفههای مذکور به همراه ضعف توسعه شهرستان ،منجـر بـه
شکلگيری نرخهای گرديده که از تعلقات عشيرهای ـ طايفهای آغاز و ضمش سرايت به انتخابات مجلـس
شورای اسلامي ،دوران بعد از انتخابات را نيز تحتالشعاع قرار داده و به سلب آزادی منفي و ناديده گـرفتش
حقوق شهروندی خت ميشود.
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 -6-1-5تعلقات محلی ـ طایفهای و تعیین سرنوشت سیاسی

تعلقات محلي ـ طايفهای و تاثير سنتها بر زندگي اجتماعي ميتواند از منظر سياسـي روابـ افـراد را
متاثر کند .ايش رويه در شهرستان ممسني با رواب خويشاوندی و عُلقههای زادگـاهي ،زنـدگي سـاکنان در
عرصه اجتماعي و سياسي را تحت تاثير قرار داده است .فضای سنتي و تعلقات مکاني افراد و پاسـداری از
آنها ،در تعييش سرنوشت سياسي و آينده زندگي شخصي و گروهيشان نقش بسزايي داشته است .بـه ايـش
معنا که افراد در شهرستان ممسني در نارنوب طايفه و وابستگيهای مکاني ،سرنوشت شخصي و جمعي
و زندگي شخصي در قالب همبستگي دستهجمعي را در تعييش سرنوشت سياسي خود دخيل مـيداننـد .از
ايش رو ،گروههايي که بيشتريش تعلقات خويشاوندی و عشيرهای را دارند ،معمولا مـيتواننـد در سرنوشـت
سياسي افراد وابسته به طايفه خود موثر باشند و آزادی منفـي آنهـا را سـلب نماينـد .ايـش سـلب آزادی در
انتخابات مجلس شورای اسلامي صورت گرفته و افراد در راستای خواستههای ديگران به گزينش سياسـي
ميپردازند .ايش رويه در روز انتخابات تشديد و هرگونه فعاليت خارج از نارنوب قلمرو طايفه و تمايـل
به نامزد ديگر زادگاهها ،نابههنجار تلقي و به دليل فشارهای اطرافيان ،افراد نانار به حمايت از نـامزد طايفـه
خود ميشوند .مصداق ايش امر را ميتوان در واکنش خانواده و خويشاوندان به افراد ه طايفه ديـد کـه در
صورت تمايل به ساير طوايف ،ضمش سرزنش آنها ،فضا را بهگونهای ترسي ميکنند تـا بـا ارائـه نهـرهای
نامطلوب از طوايف ديگر ،مانت گرايش افراد ه طايفه به آنها شوند .در مجموع ،تعلقات محلي ـ طايفـهای
در زندگي اجتماعي و سياسي افراد در شهرستان ممسني تاثير مستقي دارند که اسـتقلال افـراد در انتخـاب
آزادانه ناديده انگاشته ميشود و افراد به عنوان نيرويي در خدمت ارزشهای سنتي و عشيرهای هسـتند کـه
نبايد عرف حاک بر شهرستان و در ميان طوايف را خدشهدار کنند .مهمتريش پيامد ايـش امـر ،سـلب آزادی
مببت و منفي ،عدم احترام به تصمي آزادانه و مبتني بر استقلال فکری افراد و سلب آرامش افراد در گزينش
عقلاني و کارآمد است .بنابرايش ،تاکيد گروههای خويشاوندی بر عُلقههای سنتي و همراهي بزرگان طوايف،
ريش سفيدان و متنفذيش محلي به ناديده گرفتش حقوق شهروندی در شهرستان منجر شده است .علاوه بـر
ايش مولفهها ،ضعف توسعه فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و سياسي و ضـعف نيروهـای اجتمـاعي نيـز بـر
مسئله تاکيد بر علقههای عشيرهای ـ طايفهای و ناديـده گـرفتش حقـوق شـهروندی در انتخابـات مجلـس
شورای اسلامي موثر است.

21

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

شماره دوم

 -2-1-5رقابت مکانی ـ زادگاهی ،جداییگزینیهای فرهنگی ـ اجتماعی و تقسیم عادلانه امکانات

شکلگيری فضای رقابتي در انتخابات نوعي جداييگزيني فرهنگي ـ اجتماعي را بر شهرستان ممسـني
حاک ميکند که با تاثير در فرآيند انتخابات ،رقابت مسالمتآميز با فضايي عاطفي و هيجاني همراه ميشود.
ايش وضعيت در فضای پس از پايان انتخابات نيز در ميان طوايف شهرستان وجود دارد .در ايش نـارنوب،
فضای هيجاني بر بنياد جداييگزيني فرهنگي ـ اجتماعي و توجه به علايق دودماني منجر به تفکيک افراد و
گروهها ميشود و معمولا تصمي گيریهای اجتماعي ،سياسي و اقتصادی بر ايش مبنا صورت ميگيرد .افراد
تصمي گير ،ضمش برجسته کردن ارزشهای عشـيرهای ـ طايفـهای بـا تاثيرگـذاری بـر کانديـدای پيـروز
انتخابات ،فضای «خود» و «ديگری» را شکل ميدهند و مردم طايفه را نيز همراه ميسـازند و ايـش بـاور در
مردم شکل ميگيرد که پيروزی نماينده منتسب به طايفه به معنای حق ويژه آنها برای دستيابي به مزايا است.
بنابرايش ،انتظاراتي از سوی تصمي گيران ،گروههای ذینفوذ و برخي نيروهای اجتماعي و همچنيش در ميان
توده مردم برای توجه ويژه نماينده منتسب طايفه آنها در تخصيص منابت ،امکانات و امتيازات شکل ميگيرد
و نماينده نيز معمولا برای اينکه پايگاه ريی خود را از دست ندهد ،سعي بر کسب رضايت و اجابت نسـبي
تقاضاهای مطرح را دارد .ايش شيوه عملکردی ،نماينده را ناگزير به پيروی از عُلقههای ذاتي خـويش مبنـي
بر حمايت از طايفه کرده و به دليل وجود برخي فشارهای احتمالي بيرونـي ،فضـای تفکيکـي ميـان افـراد
طوايف شهرستان و نوعي اصالت و برتری افراد منتسب به طايفه خود نسبت بـه غيـر ايجـاد مـيشـود .از
جمله اقداماتي که گاها در ايش شراي صورت ميگيرد ،تخصيص بودجه و امکانات به منـاطق جغرافيـايي
طايفه خود ،واگذاری پروژههای عمراني و پيمانکاری به افراد ه طايفهای و ايجاد فرصت برای افراد طايفـه
خود جهت دسترسي به مناصب و مشاغل است .در مجموع ،ايش شـيوه رفتـاری ،ضـمش سـلب فرصـت
عادلانه از افراد ،منجر به فضای بدبيني و عدم اعتماد ساير طوايف نسبت بـه نماينـده ميشـود .تـداوم ايـش
شراي سبب ميشود تا افراد ساير طوايف انرژی فکری و فيزيکي خود را برای برنامهريزی و موفقيـت در
انتخاباتها به کار گيرند تا ضمش اثبات برتری خود بر ساير طوايف ،به منابت و امکانات دسترسي پيدا کننـد
و در ايش شراي  ،ناديده گرفتش حقوق شهروندی به رويهای تقريبا مداوم تبديل خواهد شد.
 -7-5یافتههای میدانی

در راستای ارزيابي دقيق رابطه طايفهگرايي و حقوق شهروندی در حوزه انتخابيـه ممسـني در جريـان
برگزاری انتخاباتها و پس از آن ،علاوه بر انجام مطالعات کتابخانهای ،با استفاده از روش توزيت پرسشـنامه
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ميان شهروندان ،مطالعه ميداني نيز با هدف سنجش و ارزيابي اجرای شـاخصهای حقـوق شـهروندی در
سط ايش حوزه انتخابيه به انجام رسيد که يافتههای آن در ادامه تشري ميشود.
جامعه آماری پاسخ دهندگان 213 ،نفر بودند که مشخصات آنهـا در جـدول شـماره  4قابـل مشـاهده
است:
جدول - 7مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
سن

جنسیت

میزان تحصیلات

نوع طایفه

عنوان
تعداد

مرد

زن

 11تا  30سال

 30تا  45سال

 45تا  60سال

 60سال به بالا

بکش

جاوید

رستم

دشمن زیاری

ماهور میلاتی

سیکل

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

11

19

14

99

21

3

94

94

21

21

21

29

22

24

21

42

2

مجموع

213

213

213

213

تحليل آماری نتايج حاصل از پاسخ شهروندان حوزه انتخابيه ممسني نيز در جدول شماره بيـان شـده
است:
جدول  -3نتایج مطالعه میدانی ارزیابی اجرای شاخصهای حقوق شهروندی در حوزه انتخابیه ممسنی
گویهها

حد
متوسط

میانگین

انحراف

آماره

درجه

سطح

معیار

T

آزادی

معناداری

بافت عشيرهای ـ طايفهای و تبعيت مردم از سران و بزرگان
2

طوايف و برخي نخبگان مانت استقلال ريی و انتخاب آزاد و

9

9/23

2/24

2/91

212

.111

هدفمند است.
در تبليغات انتخابات ،گروههای با تمايلات زادگاهي ـ طايفهای،
4

افراد را تحت فشار ذهني قرار داده و حق ريی آزادانه را سلب

9

9/91

2/42

1/22

212

.111

ميکنند.
وابستگيهای طايفهای و فشار خانواده ،گروههای قومي و آشنايان
9

مانت انتخاب افراد براساس شايستهسالاری و گزينش فرد اَصل
حتي در طايفه ديگر ميشود.

9

2/11

2/12

21/29

212

.111

22

شماره دوم

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي
ادامه جدول 3
گویهها

حد
متوسط

میانگین

انحراف

آماره

معیار

T

درجه

سطح

آزاد

معنادار

ی

ی

ساختار طايفهای مانت فعاليت موثر نيروهای اجتماعي نظير نخبگان،
2

دانشجويان ،بازاريان و اقشار مذهبي در انجام وظايف و دفاع از حقوق

9

9/99

2/21

1/31

212

.111

شهروندی شده است.
عدم اعتماد طوايف به يکديگر و ضعف توجه کانديدای پيروز يک
1

طايفه به ساير طوايف ،ساکنان ممسني را ناگزير به انتخاب براساس

9

9/23

2/42

9/99

212

.111

فرهنگ طايفهای ميکند.
1

فرهنگ طايفهگرايي سبب ميشود تا مشارکت سياسي مردم حالت
هيجاني و توام با احساسات و به دور از فضای عُقلايي باشد.

9

2/21

1/19

44/13

212

.111

تعصبات طايفهای کانديدای پيروز انتخابات سبب ميشود تا معيار
9

گزينش افراد برای مسئوليتها در شهرستان ،طايفهای بوده و ملاک

9

2/21

1/29

29/29

212

.111

شايستهسالاری ناديده گرفته شود.
2
3
21

نامزدهای پيروز انتخابات بيش از آنکه خود را نماينده عموم بدانند،
احساس تعلق به طايفه و خانواده ويژگي شخصيتي آنهاست.
رفتار طايفهایِ کانديدای پيروز انتخابات ،باع ميشود که امکانات،
زيرساختها و فرصتهای برابر از شهروندان سلب شود.
فرهنگ طايفهگرايي سبب ميشود که ساکنان نتوانند در سرنوشت
سياسي مديريت محل زندگي مشارکت کامل و موثر داشته باشند.

9

2/42

1/32

22/19

212

.111

9

2/43

1/29

21/22

212

.111

9

2/22

.1/22

22/13

212

.111

برخي مواقت به دليل تعصبات طايفهای و برای اطمينان از ريی به
22

کانديدای مدنظر طايفه ،افرادی در سر صندوق ،فرد را ترغيب و

9

9/99

2/42

1/12

212

.111

مجبور به نوشتش نام کانديدا ميکنند.

براساس نتايج مطالعات ميداني و ارائه شده در جدول شماره  ،9گويههای  4 ،2و  9نـاظر بـر ارزيـابي
شاخص آزادیهای مببت و منفي سياسي ـ اجتماعي شهروندان ساکش شهرستان ممسني در اسـتقلال ريی،
انتخاب آزاد و گزينش فرد اصل است که ميانگيش هر سه گويه که بيشتر از حد متوسـ اسـت نشـان داد؛
حقوق شهروندی در زمينه رعايت آزادی مببت و منفي افراد در انتخابات به دليل فرهنگ طايفهگرايي ناديده
گرفته ميشود و به ايش ترتيب:
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 بافت عشيرهای ـ طايفهای و تبعيت مردم از سران و بزرگان طوايف و برخي نخبگـان مـانت اسـتقلالريی و انتخاب آزاد و هدفمند است؛
 در تبليغات انتخابات ،گروههای با تمايلات زادگاهي ـ طايفهای ،افراد را تحت فشار ذهني قرار داده وحق ريی آزادانه را سلب ميکنند؛
 وابستگيهای طايفهای و فشار خانواده ،گروههـای قـومي و آشـنايان مـانت انتخـاب افـراد براسـاسشايستهسالاری و گزينش فرد اَصل حتي در طايفه ديگر ميشود.
گويههای  1 ،2و  1ناظر بر ارزيابي شاخص مشارکت سياسي عُقلايي است .ميانگيش بدست آمده از هر
سه گويه با عدد بالاتر از حد متوس نشان ميدهد که حقوق شهروندی در زمينه مشارکت سياسي عُقلـايي
افراد به دليل فرهنگ طايفهگرايي ناديده گرفته ميشود و به ايش ترتيب:
 ساختار طايفهای مانت فعاليت موثر نيروهای اجتماعي نظير نخبگـان ،دانشـجويان ،بازاريـان و اقشـارمذهبي در انجام وظايف و دفاع از حقوق شهروندی شده است؛
 فرهنگ طايفهگرايي سبب ميشود تا مشارکت سياسي مردم حالت هيجاني و توام با احساسات و بهدور از فضای عُقلايي باشد؛
 عدم اعتماد طوايف به يکديگر و ضعف توجه کانديدای پيروز يک طايفه به ساير طوايـف ،سـاکنانشهرستان ممسني را ناگزير به انتخاب براساس فرهنگ طايفهای ميکند.
گويههای  2 ،9و  3ناظر بر ارزيابي شاخص برخـورداری از حقـوق و تقسـي عادلانـه مسـئوليتها و
امکانات به دور از توجه به نوع گرايش طايفهای شهروندان است که نتايج بدست آمده از هر سه گويـه بـا
عدد بالاتر از حد متوس نشان ميدهد که حقوق شـهروندی در زمينـه برخـورداری از حقـوق و تقسـي
عادلانه مسئوليتها و امکانات به دليل فرهنگ طايفهگرايي ناديده گرفته ميشود و به ايش ترتيب:
 تعصبات طايفهای کانديدای پيروز انتخابات سبب ميشود تا معيار گزينش افراد برای مسـئوليتها درشهرستان ،طايفهای بوده و ملاک شايستهسالاری ناديده گرفته شود؛
 نامزدهای پيروز انتخابات بيش از آنکه خود را نماينده عموم بدانند ،احساس تعلق به طايفه و خانوادهويژگي شخصيتي آنهاست؛
 رفتار طايفهایِ کانديدای پيروز انتخابات ،باع ميشود که امکانات ،زيرساختها و فرصتهای برابراز شهروندان سلب شود.
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گويه  21ناظر بر ارزيابي شاخص مشارکت شهروندان در تعيـيش سرنوشـت سياسـي مـديريت محـل
زندگي است که نتيجه بدست آمده با عدد بالاتر از حد متوس نشان ميدهد که حقوق شهروندی در زمينه
مشارکت شهروندان در تعييش سرنوشت سياسي به دليل طايفهگرايي ناديده گرفته ميشود و به ايش ترتيـب
طايفهگرايي سبب ميشود که ساکنان نتوانند در سرنوشت سياسي مديريت محل زندگي مشارکت کامـل و
موثر داشته باشند.
گويه  22ناظر بر ارزيابي شاخص حفظ حري شخصي و فکری شهروندان اسـت کـه نتيجـه بدسـت
آمده با عدد بالاتر از حد متوس نشان ميدهد که حقوق شهروندی در زمينه حفظ حري شخصي و فکری
شهروندان به دليل طايفهگرايي ناديده گرفته ميشود و به ايش ترتيب برخي مواقت به دليل تعصبات طايفهای
و برای اطمينان از ريی به کانديدای مدنظر طايفه ،افرادی در سر صندوق ،فرد را ترغيب و مجبور به نوشتش
نام کانديدا ميکنند.

مدل  -1مدل مفهومی رابطه فرهنگ طایفهگرایی و حقوق شهروندی
Source: Authors
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يافتههای پژوهش حاضر از دو بخش مطالعات کتابخانهای و ميداني با اخذ نظـرات شـهروندان حـوزه
انتخابيه ممسني حاصل شده است و در ايش راستا برای تبييش رابطه فرهنگ طايفهگرايي و حقوق شهروندی
در ايش حوزه انتخابيه ،شاخصهای اصلي حقـوق شـهروندی در فضـای انتخابـات نظيـر برخـورداری از
آزادیهای سياسي و اجتماعي ،مشارکت سياسي عُقلايي شهروندان ،مشـارکت مـوثر مـردم در سرنوشـت
سياسي ،حفظ حري شخصي و فکری شهروندان و توزيت عادلانه مسئوليتها و امکانات ميـان شـهروندان
فارغ از توجه به هر نوع گرايش طايفهای مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است .يافتههای پژوهش نشان
ميدهد که يکي از عوامل شکلگيری گرايشهای مکاني ـ طايفهای و فرهنگ اجتماعي و سياسي ناشـي از
آن در حوزه انتخابيه ممسني ،بر اساس کارِ انسان در تاريخ استوار بوده است که به صورت عيني و ذهنـي،
آزادیهای مببت و منفي شهروندان در زمينههای استقلال فردی و انتخاب آزاد را تحـت تـاثير قـرار داده و
برآيند آن ،تسری سنتها از سپهر اجتماعي به سپهر سياسي بوده است .ايش فرهنگ ،ضمش تاکيد بر تـاريخ
و گذشته مشترک و برجستهسازی روحيه عشيرهای ،اعضای طوايف مختلف را با وجود گذشت زمان ،بـا
تشکيک ذهني مواجه کرده و آنها را در مسير پيگيری اهداف از طريق غلبه بر «ديگری» قرار داده است .بـر
ايش پايه ،سنت و عِرق تباری بر گزينش عُقلايي ترجي داده ميشود و مبنای عملکرد افراد در حوزه انتخابيه
ممسني قرار ميگيرد و آزادی مببت نيز محدود ميشود .بر پايه ايش يافتهها ،تاثيرات ذهني و عيني فرهنـگ
طايفهگرايي ،آزادی منفي شهروندان ،حري خصوصي و تفکرات آنها را متاثر ميکند که گروه خويشاوندی
بيشتريش نقش را در تحريک الگوی سنتي در ذهنيـت افـراد داشـته و آنهـا را نـاگزير از پـذيرش زنـدگي
اجتماعي و سياسي عشيرهای کرده است .در ايش راستا ،نهادينگي بايستههای زندگي عشيرهای و پاسداشـت
سنتها به صورت عيني نيز نمايان گرديده و معمولا انتخابات مجلس شورای اسلامي بـه عرصـهای بـرای
نمايش و اثبات خود به ديگر طوايف تبديل ميشـود .سـلب آزادی مببـت و منفـي شـهروندان در حـوزه
انتخابيه ممسني علاوه بر متاثر شدن از نگرش دروني فرد به مسئله عشيره و سنتها ،از طريـق تاثيرگـذاری
ديگر گروههای موثر نظير گروههای ذینفوذ ،برخي نخبگان و نيروهای اجتماعي نيز صورت ميگيرد و در
روز انتخابات عملا شهروندان را در خدمت خواستهها و تمايلات منبع از بشمايه زندگي عشـيرهای ،قـرار
ميدهند و بديش ترتيب حقوق شهروندی ناديده گرفته ميشود .يافتهها همچنيش گويایِ ايش است که گروه-
های خويشاوندی به صورت خودجوش يا سازمان يافته زمينه بسيج توده بر بنياد فرهنـگ طايفـهگرايـي و
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ناديده گرفتش حقوق شهروندی را فراه ميکنند .در واقت ،ايش گروهها با برگزاری نشسـتهـا و جلسـات
آشکار و پنهان به ترغيب ساير گروهها و تـوده مـردم در انتخابـات پرداختـه و فرصـت لـازم بـرای بـروز
احساسات فراه ميشود .علاوه بر ايش ،تمايلات ذاتي و تاثيرپـذيری نخبگـان و تـوده ،در ناديـده گـرفتش
حقوق شهروندی در حوزه انتخابيه ممسني تاثيرگذار است .نخبگان و تودههايي که تمايل ذاتـي بـه حفـظ
علايق عشيرهای و طايفهای دارند بر ديگر گروهها و نيروهای اجتماعي شهرستان تاثير ميگذارند و بـا نگـاه
بلندمدت به تأميش هويت و کسب منافت ،آزادی مببت و منفي و حقوق شهروندی را متاثر ميکنند .حمايت
از سنتها و زندگي عشيرهای در شهرستان ممسني نيز به دو حوزه اجتماعي و سياسي تقسي شده اسـت.
در حوزه اجتماعي ،گروههايي نظير شعرا ،اديبان و فرهيختگان علمي صرفا به دنبال ايجاد همبستگي دروني
طايفه خود و يا همبستگي فرهنگ ممسني در مقابل ساير فرهنگها هستند که ايش مسئله به دليـل محـدود
بودن به مسائل اجتماعي نميتواند به ناديده گرفتش حقوق شهروندی منجر شود اما برخي ديگر از عناصـر،
متشکل از گروههای ذینفوذ ،برخي نخبگان و توده مردم ،مسائل سنتي و اجتمـاعي را بـه حـوزه سياسـي
تسری داده که نمود بارز آن در انتخابات مجلس شورای اسلامي است .ايـش گـروه ،در انتخابـات ،معمولـا
فضايي هيجاني را در شهرستان حاک کرده و با تاکيد بر گزينشـي طايفـهای حقـوق شـهروندی را ناديـده
ميگيرند .سرانجام ،يافتههای تحقيق تاييدگر ايش مسئله است که فرهنـگ طايفـهگرايـي در حـوزه انتخابيـه
ممسني مختص به زمان انتخابات نبوده بلکه پس از انتخابات نيز تداوم دارد و نامزدهـای پيـروز انتخابـات
معمولا در تخصيص بودجه ،منابت و امکانات توجه بيشتری به گروهها و نواحي جغرافيايي منتسب به طايفه
خود دارند و ايش مسئله ابزاری در جهت ناديده گرفتش حقوق شهروندی است .در مجموع ،تسل فرهنگ
طايفهگرايي بر فضای انتخابات با سلب آزادیهای مببت و منفي از شهروندان در اسـتقلال ريی و انتخـاب
نامزد شايسته و اصل  ،ايجاد زمينه مشارکت سياسي هيجاني و غير عُقلايي ،فراه کردن زمينه مشارکت غير
موثر در سرنوشت سياسي مديريت محل زنـدگي شـهروندان ،عـدم رعايـت حـري شخصـي و فکـری
شهروندان و ايجاد شرايطي برای توجه بيشتر کانديدای پيروز انتخابات به طايفه خود و تخصيص ناعادلانـه
بودجه ،امکانات و پستهای مديريتي در بخشهای مختلف شهرستان و ميان شهروندان ،منجر بـه ناديـده
گرفتش حقوق شهروندی ميشود.
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