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 چکیده

ای از حقوق مدني، سياسي، اقتصادی و اجتماعي است که فرد به عنوان تبعه حقوق شهروندی مجموعه

ـني ایـ  طايفهشود. در مناطق با ساختار عشيرهيک کشور از آن برخوردار مي ـتان ممس ای نظيـر شهرس

ـاآن تواند ای ميای دارد و فرهنگ طايفهاهميت ويژهحقوق شهروندی  ـيش شـراي  را مت ثر کنـد. در نن

ـبب تببيـت مفهـوم  ـا»فرهنگي، مجموعه نيروهای داخلي، س ـبب « م ـای بيرونـي س و مجموعـه نيروه

دهي در انتخابات جريان رایبه صورت ذهني و عيني در  شود. ايش ويژگي،مي« آنها» گيری مفهومشکل

ر با افکار جديد جامعه تحت ای دارد و اقشاحوزه انتخابية ممسني جلوه ويژهمجلس شورای اسلامي در 

گرايي و ای ميان فرهنگ طايفهتاثير بخش سنتي قرار دارند. سوال اصلي پژوهش ايش است که نه رابطه

ـيش فرهنـگ طايفـهحقوق شهروندی در حوزه انتخابيه ممسني وجود دارد؟ به نظر مي گرايـي و رسد ب

ـتقلال ريی شـه گرايي باحقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و طايفه روندان، سلب آزادی و اس

اساس شراي  احساسي و ايجاد ضعف در تخصيص عادلانه بودجه و امکانات ايجاد زمينه برای عمل بر

شدن حقوق شهروندی در انتخابات مجلـس تواند منجر به ناديده گرفتهدر فضای جغرافيای ممسني مي

ـابت کتابخانـه های پژوهش ماهيتي توصيفيشود. يافتهشورای اسلامي  ای و ـ تحليلي دارد و بـر پايـه من

گـردآوری ای تک نمونـه  Tو تحليل نتايج براساس آزمونمطالعات ميداني حاصل از توزيت پرسشنامه 

ـا ای و تسل  فرهنـگ طايفـههای محلي و عشيرهشده است. نتايج پژوهش نشان داد که نگرش گرايي ب

ـاعي و آزادی و استقلال فردی، ورود به حـري  فکـر ـای اجتم ـاختش نيروه ی و شخصـي، ناکارآمـد س
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دی در ايـش گرفتش حقـوق شـهرونتخصيص ناعادلانه منابت و امکانات در مناطق ممسني منجر به ناديده

 شود.حوزه انتخابيه مي

 .ممسني حوزه انتخابية گرايي وطايفهفرهنگ انتخابات،  حقوق شهروندی، دی:کلیهای هواژ

 مقدمه -1

ـنتي و که  دنهست مه  مفاهي  حقوقي و سياسي از 4ق شهروندیو حقو 2شهروند  جديـددر جوامـت س

ـاطق   اهيايـش مفـتوجه و تاکيـد بـر  ،د. در ايراننداشته باشمتفاوتي  یکارکردهاد نتوانمي ـا توجـه بـه من ب

ـت ،های عموميهايي نظير توسعه سياسي و اقتصادی و رشد آگاهيو مولفه جغرافيايي ه نتايج گوناگوني داش

از رشد ننـداني برخـوردار ها پيراموني کشور که هنوز به دلايل سنتي ايش مولفهجغرافيايي است. در مناطق 

ـني بـه عنـوان يکـي از د. نروای جديد به شمار ميشهروند و حقوق شهروندی پديدهمفاهي  ، نيستند ممس

سنتي خـود را  ساختارهنوز های استان فارس از جمله مناطق جغرافيايي پيراموني کشور است که شهرستان

 که به ، به طوریاندای و سنتي داشتهليان متمادی زندگي عشيرهساايش شهرستان در مردم حفظ کرده است. 

نظير آموزش و  جديدنهادهای  رشد برخي با وجودو  (Taheri, 2002: 1066) بيشتر توجه داشته هااصالت

ـاخت دارنـد.حقوق شـهروندی رعايت رابطه با  در يمشکلاتهمچنان  ،يل ارتباط جمعيپرورش و وسا  س

ـا در ايش شهرستان که  ایايفهطهای گرايشطايفه و  ـاوردیهمـراه ب ـاکنان هم ـان ان س ـات و در در زم تخاب

ـات روزهایه است که در ايش مسئل ، گويایِنارنوب طوايف مختلف است ، حقـوق و بعـد از آن انتخاب

ـایبر ايـش،  ای قرار گيرد. افزوني و طايفهياستواند تحت تاثير ملاحظات سشهروندی مي در  پيـروز نامزده

گرايانـه نگاهي طايفه شهروندان،ممکش است در رابطه با مسائل مربوط به  ورای اسلاميانتخابات مجلس ش

ـانواده خـود ويژگـي  داشته باشند و بيش از آنکه خود را نماينده عموم بدانند، احساس تعلق به طايفه و خ

-به خودی و غير افرادتلاش برای تقسي   (.Sadeghi & Hosseini, 2015: 18) ستاهآن شخصيتيبرجسته 

که  افرادیدر ايش ميان  وداشته باشد  در پيتواند تقويت و تضعيف مناطق مختلف شهرستان را مي ،خودی

ـا افـزايش يابـد و ادوارهممکش است عصبيت طايف ،ند حقوق آنها تضييت شدهاحساس کن ی بعـد ای در آنه

که تحت عنوان  های آزادی و عدالتلفهدر مراحل بعد مو ها تبديل نمايند وکشمکش انتخابات را به عرصهِ

ـيرهشود را تحت الشعاع قرار دهد. حقوق شهروندی شناخته مي ـائل عش  ای ـبديهي است که تاکيد بر مس

                                                           
1. Citizen 

2. Civil rights 
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ـان را  فکری استقلالتواند آزادی مببت و منفي به معنای ای در انتخابات ميطايفه افـراد و حـري  فکـری آن

گرايي و حقـوق طايفهفرهنگ ای ميان بنياد پژوهش کنوني بر ايش پرسش نهاده شده که نه رابطه. ثر کندمتأ

گرايـي و حقـوق طايفهفرهنگ دو متغير  رسد، ميانميبه نظر شهروندی در شهرستان ممسني وجود دارد؟

گـرفتش ناديـدهای نقـش کليـدی در ی محلي ـ طايفـههاشهروندی ارتباط معناداری وجود داشته و نگرش

 حقوق شهروندی در حوزه انتخابيه ممسني دارد.

 تحقیق روش -7

پژوهش حاضر از نظر هدف، دو وجهي يعني از نوع بنيادی و همچنيش کاربردی است؛ با وجود ايـش، 

ـيفي نيز پژو توان بنيادی در نظر گرفت. به لحاظ ماهيت و روشوجه غالب آن را مي  ـهش از نـوع توص

گرايي به مبابه متغير مستقل و حقوق شهروندی به عنـوان به بررسي رابطـه دو متغير طايفه تحليلي است که

ـاهدهها به صـورت کتابخانـهپردازد. گردآوری دادهمتغير وابسته مي ـاری ای، مش های ميـداني و تحليـل آم

ـنامهو شاخصپرسشنامه است. در روش ميداني، با توجه به متغيرها  ای های مورد نظر در پـژوهش، پرسش

ـاد، خومـهگويه در طيف ليکرت )پنج گزينه 22با  زار و ای( طراحي و جامعه آماری نيز از سـه شـهر نورآب

ـتان ـاب شهرس ـني بـه عنـوان مـورد مطالعـه،  مَصيری در شهرستان ممسني انتخاب شد. علـت انتخ ممس

ـای مربـوط بـه جمعيـت ايـش سـه شـهر ای دهای طايفهبودن فرهنگ و گرايشرنگپر ر آن اسـت. آماره

ـال  ـايج سرشـماری س ـاس  2931شهرستان ممسني به دليل در دسترس نبـودن نت در سـط  شـهرها، براس

ـار تعـداد  2931سرشماری سال  ـا فرمـول کـوکران و معي ارائه شده است که بر مبنای آن، حجـ  نمونـه ب

ـلاحي، نفر و تعداد نمونه 31درصد، عدد  31درصد و با سط  اطمينان  2های با خطای نمونه  213های اص

ـار جامعـه  213(. 2نفر در مناطق شهری مشخص شد )جدول شماره  پرسشنامه برای پاسـخگويي در اختي

تحليل شد. علـت   SPSSای درتک نمونه Tآماری قرار گرفت و نتايج حاصل از مطالعات ميداني با آزمون 

ـيری و در مجمـوع  21زار و برای خومه 21برای نورآباد،  93تعييش اعداد  بـه عنـوان تعـداد  213برای مَص

ـا دو شـهر نمونه های اصلاحي شهرهای شهرستان، تلاش برای کاهش اختلاف شمار جمعيت بيش نورآباد ب

ـبه ترپرسشنامه با هدف بهتر و معقولديگر و افزايش دامنه توزيت  ـاری اسـت. علـت محاس شدن جامعه آم

مطالعاتي و وجـود  محدوده زياد وسعت حدوديت زماني، کمبود امکانات، بعد فاصله،درصد نيز م 2خطای 

 ها بوده است.پرسشنامه ها در تکميلبرخي محدوديت
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 حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و معیار تعداد نمونه اصلاحی -1جدول 

Source: Fars province Statistical Yearbook 2011 
 

ست هر کدام بـه دو طايفه بکش و جاويد ا محل سکونتباد که جمعيت شهرها، در شهر نورآ براساس

پرسشنامه توزيت شـد.  21زياری، دشمش طايفهمحل سکونت در برخي مناطق پرسشنامه و  94ی مساوطور

ـت با در شهر مصيری و  پرسشنامه 21ميلاتي، طايفه ماهور ساکنانِبا اکبريت زار در خومه  ساکنان طايفـه رس

 پرسشنامه توزيت شد. 21نيز 

 نظری پژوهش چارچوب -3

 شهروندیحقوق  -3-1

ـا . اسـتآن از مفاهي  اساسـي زنـدگي دموکراتيـک  و حقوق و تکاليفشهروندی شأن  شـهروندی ي

ريشـه  .(Hafeznia et.al, 2012: 98) کندت که در آن زندگي ميبه رابطه فرد و کشوری اسمربوط تابعيت 

ـا پـوليس ـتان بـر مـيشهروندی به شهرها ي ـاني و دولـت شـهرهای روم باس ـای يون  & Kaldi) گـردده

Pourdehnad, 2012: 40.) ـتش در دموکراسي های باستاني يونان و روم نيز شأن شـهروندی بـه معنـي داش

 :Basherie, 2002) حقوق و تکاليف يکسان در قانون و نيز مشارکت در امور سياسي و عمومي جامعه بود

ـا آ ،از نظر اصطلاحي (.40 ـای مـدني زادیحقوق شهروندی ي حقـوق مـدني، سياسـي، ای از مجموعـهه

مجموعـه  گـردد.ملت از آن برخـوردار مـي ـ و اجتماعي است که فرد به عنوان تبعه يک دولت اقتصادی

ـای فـردی و حقـوق حقـوق و آزادی ند هستند و اصـطلاحامهايي که افراد يک جامعه از آن بهرهآزادی ه

  (.Razaghpour, 2011: 94) شودقوق بشر و شهروند ناميده ميعمومي شهروندان نيز ح

 های حقوق شهروندیشاخص -3-7

اصول قانون اساسي جمهوری اسلامي توان های حقوق شهروندی مهمتريش منبت را ميدر بيان شاخص

ـا موافقـت حـ ايران ـا شـهرونداندانست که برپايه اصول اسلامي تدويش و ب ـا برگـزاری  داکبری ملـت ي ب

 های اصلاحیتعداد نمونه 1/0ها با خطای تعداد نمونه جمعیت نام شهر

 93 93 11991 شهر نورآباد -2

 21 3 1131 زارشهر خومه  -4

 21 2 1291 صيریشهر مَ  -9

 213 31 19112 جمت کل جمعيت شهری
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های قوق شهروندی در زمينهموارد مربوط به حدر قانون اساسي، به تصويب نهايي رسيده است. پرسي همه

، 99، 91، 91، 92، 99، 94، 92، 91، 43، 42، 49، 41، 41، 42، 49، 44، 41، 23، 21، 9مختلـف در اصـول 

يـل مستقي  و غيرمستقي  مورد اشاره قرار گرفته است. در پژوهش حاضر بـه دل 29و  21، 22، 21، 93، 92

ـای ايـش گيری شده اسـت و ها بهرهشاخص اصول قانون اساسي برای استخراج، از نياز به شاخص بـه معن

مهمتـريش  ايش اساس، بر تبعيت يا عدم تبعيت از اصول قانون اساسي در منطقه مورد مطالعه نيست. بررسي

ـاعي و سياسـي هایآزادی تاميش: عبارتند ازانتخابات  در ارتباط با ی حقوق شهروندیهاشاخص  در اجتم

 در مردم مشارکت (؛Constitution of the Islamic Republic of Iran, Clause 7, Article 3) قانون حدود

 Constitution of the Islamic Republic) خويش فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، سياسي، سرنوشت تعييش

of Iran, Clause 8, Article 3)ـاوی حقوق از قبيله و قوم هر از مردم برخورداری ؛  Constitution of) مس

the Islamic Republic of Iran, Clause 8, Article 19)از اعـ  ملت افراد همهاز  قانون يکسان حمايت ؛ 

 مـوازيش رعايـت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، سياسي، انساني، حقوق همه ازاری دبرخور و مرد و زن

ـلام ـيش ممنوعيـت و ؛(Constitution of the Islamic Republic of Iran, Clause 8, Article 20) اس  تفت

 Constitution of the Islamic Republic) ایعقيده داشتش صرف بهافراد  مؤاخذه و عدم تعرض و عقايد

of Iran, Clause 8, Article 23)؛  

 مثبت و منفی هایآزادی -3-3

يـش شـود. در اهای سياسي معمولا از دو نوع آزادی مببت و آزادی منفي نام بـرده ميدر تشري  آزادی

ـابداشته است.  2آيزيا برليشها را بيشتريش فعاليت زمينه گـری مفهوم آزادی در انديشه برليش بر محـور انتخ

ـا نـدن مببت در ايش نارنوب، آزادی (.Ashraf Nazari, 2012: 360) يابدانساني معنا مي  يـشا و دارد معن

ت آزادی تقابلشايد  معاني تعدد ـا مبـب ـای بــه مببـت آزادی. اسـت کرده مبه کمي  را آزادی منفي ب  معنـ

ـارکت حـق و عقل مقتضيات حسب بر عمل ،فردی استقلال در . اسـت رفتـه کار به عمومي قدرت در مش

 بخـش بر نفس عالي تحک  بخش سپس و داني و عالي نفس تفکيک از آزادی مببت، مفهـوم منشـأواقت، 

ـافل ر تکيه با خودمختاری بر تأکيد و "کاذب خود" از "حقيقي خود" تفکيک يعني شود؛مي آن ناشي س  ـب

 خــودم بـر متکـي خواه مي فرد مقام در مشنويسد: ميبرليش در تشري  مفهوم آزادی مببت . حقيقي خود

ه باشـ ، ر ـن ـای ـب ي. نيروه ـارگزار و  .باشـ  ديگـران اراده معمول اينکه نه کن ، اعمال را خود ارادة بيروـن ک

                                                           
1. Isaiah Berlin 
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ديگران با مش ننان رفتار کنند  نه اينکه براي  تصمي  بگيرند؛ خودگردان باشـ ، نکهنه ايگيرنده باش ، تصمي 

ـایکه گويي شيء يا حيوان  يا برده های نقش انساني خود؛ يعني اينکه بتوان  اهداف و شيوه ای عاجز از ايف

 & Mashekat) تتصوير کن . ايش بخشي از معنای عقلاني بودن انسان اس رسيدن به آنها را در ذهـش خـود

Fazeli, 2014: 110.)  ،اساس ليبراليس  دفاع مي هاز مفهوم آزادی منفي به مبابدر مقابل مفهوم آزادی مببت-

موردی به سبب دخالت ديگران نتوان  کاری را کـه  اگر در معتقد است: منفي برليش در تعريف آزادی. شود

قدر گسترش  نو اگر دخالت ديگران آ امدست داده خواه ، انجام ده ، آزادی خود را به همان مقدار ازمي

 امبه صورت مجبور و حتي برده درآمـدهکمتر گردد، از نظر فردی  که دامنه آزادی عمل مش از حداقليافته 

(Berlin, 2001: 237.) ،يي است که اشخاص،منظور برليش از آزادی منفي، نيستي و کجايي قلمرو بنابرايش 

در برخي متفکـران (. Ghaderi, 2013: 35) دهندخواهند، انجام ميان آنچه را ميآزاد و بدون دخالت ديگر

مبتنى بر حمايت از آزادى منفى در برابر ی دو مفهوم آزادبر ايش باورند که  رابطه آزادی مببت و منفي تحليل

، 2گرايـىر جمـتگرايى در برابگرايى و کبرتپايه جانبدارى از فردگرايى، تجربه آزادى مببت نيست بلکه بر

   (. :109Mashekat & Fazeli, 2014) قرار دارد 9گرايانهعقل گرايى و متافيزيکِيگانه ،4گراييکلي

 انتخابات -3-4

ـات مـردم اسـتمهمتريش وسيله انعکاس افکار عمومي و خواست انتخابات  ,Basherie) ها و ترجيح

هد و ملاک خوبي برای ارزيابي توزيت قـدرت دهای اجتماعي قدرت سياسي را نشان ميپايه (.169 :2002

انتخابات، شيوه دموکراتيک گزينش نهادهای نمايندگي مردم و بنياد  (.Aeivazi, 2006: 33) در جامعه است

و مهمتريش مجرای عملـي  (Kaviani Rad, 2013: 29) رودسالار به شمار مي های مردممشروعيت ساختار

ـامشدن دموکراسي و معياری برای ارزي ـای سياسـي اسـتابي جايگاه و ميزان نقش آفريني مـردم در نظ  ه

(Rahnavard & Mahdavi rad, 2010: 17.) ـيو ـا ش ـات ب ـيش تئـوری انتخاب ـتقي  و  هتبي دموکراسـي مس

رب  به وسيله افراد ذیو در دموکراسي مستقي  يا مشارکتي، تصميمات جمعي  .گيردصورت ميغيرمستقي  

 ، مردمنمايندگي يادموکراسي غيرمستقي  ولي در  (.Hafeznia & Kaviani rad, 2009: 266) شودگرفته مي

 (.Alem, 2011: 300) احزاب نقش حياتي دارند وخود بر دولت نظارت به واسطه نمايندگان 

                                                           
1. collectivism 

2. Holism 

3. Rationalistic 
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 یگرایطایفه طایفه و -3-5

ي است کـه فرهنگي متشکل از اجتماع انساني به ه  پيوسته در فضای جغرافياي واحد زيستي ـ 2طايفه

ـا سـرزميش مشـخصدر آن افراد ادراک مشترکي نسبت به ويژگي ـافت يکـديگر دارنـد. قلمـرو ي ، 4ها و من

ـايگي9ارتباطات فاميلي و خويشاوندی ـتي، ويژگـي2، رواب  مکاني و همس ـای زيس ـافت  1ه ـايق و من و عل

ـاوند افراد يک طايفه غال دهد.عناصر ساختاری و هويت بخش طايفه را تشکيل مي 1مشترک باً با ه  خويش

ـاني ـ هستند و ساکنان هويت اجتماعي مشترکي دارند که با نام طايفه مشخص مي گردد. ايش مجموعهِ مک

ـاوندی، فضايي مبتني بر رواب  اجتماعي ـ اقتصادی خاص و بستگي ها و پيوندهای ويـژه قـومي و خويش

ـام دارداجتماع معيني را به وجود مي ـاط،   (.17Sadeghi :2014 ,) آورد که طايفه ن ـيش ارتب -هـطايفـدر هم

-احساس و انگيزه دروني افراد ساکش در مکان و فضای جغرافيايي خاص است کـه ارزش نوعي 9يـگراي

های ديگر ترجي  های فراتر از مکان يا مرتب  با محلهای مرتب  با نحوه ادراک از محل زيست را بر ارزش

و ناظر بر ايش است که ساکنان يک محدوده سکونتگاهي کـه ( Rumina & Sadeghi, 2015: 91)دهند مي

ـاد در کنار ه  يک کليت منسج  و پيوسته را تشکيل مي دهند، يک هويت جمعي و محلي دارند که بـر بني

ـا های اجتماعي، اقتصادی و فرهنگيها و شناسهآن، عموما مانند يکديگر بر پايه ويژگي ـان، بـه فـرد و ي ش

ـايگي کنند، ريی ميساس همانندی ميجرياني که با آنان اح دهند. ايـش هويـت جمعـي در محـدوده همس

 & Kaviani Radافزايش ارتباطات و احساس همبستگي اجتماعي است ) سبب همگوني و پويايي جمعي،

Gharah Beygi, 2017: 154.) رود.تريش کُنش سياسي به شمار ميگرايي، جغرافياييبر ايش اساس، طايفه 

-هر جامعـه .شوداطلاق مي خود نيزبرتر پنداشتش فرهنگ  برایبه گرايش افراد يک جامعه  گراييطايفه

-برخي سنخ يعنينيستند. گرا طايفهبه يک اندازه  آنهاانگيزاند اما همة اعضای را بر مي گراييطايفهای نوعي 

در مجمـوع  (.Coen, 2007: 44) دارنـد گرايانـهطايفـههای های ديگر گرايشهای شخصيتي بيشتر از سنخ

ـاريخي گرايي عبارتند از: افتخار به ارزشهای فرهنگ طايفهمهمتريش شاخص ها و نمادها؛ احساس غرور ت

ها؛ رواج تقديرگرايي و اعتماد اجتماعي محـدود؛ توجـه بـه های محدود افراد و گروهو فرهنگي؛ خواست

                                                           
1. Tribe 

2. Territory 

3. Kinship system 

4. Spatial and neighborhood relations 

5. Biological features 

6. common interests 
7. Tribalism   
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اعتمادی و سوء ظش سياسي و فقـدان بي ای در امور عمومي؛تبارگرايي و اصالت مناسبات شخصي و طايفه

ـاداریای؛ وجود احساسات و عواطف محلي و طايفـهنظر؛ رفتار سياسي سنتي و عشيرهاجماع ـای ای؛ وف ه

ـات به دستيابي جهت زادگاهي ـ مکاني مکاني ـ زيستگاهي؛ رقابت ـازات؛  و امکان ـاوندگرايي و امتي خويش

ـالت بـه جمـت و رسوم و سنت احساس تعلق به گروهي خاص؛ پايبندی شديد به ها؛ نفي فردگرايي و اص

ـالاری؛ رعايت سلسله مراتب اجتماعي؛ تعهدات و وابستگي های غيررسمي؛ گرايش به پدرسالاری و مردس

 (.Sadeghi, 2014: 21) يوندهای خوني و قومي ميان اعضاءپايداری و استحکام پو 

 پژوهش محیط شناسی -4

ي در شمال غربي استان و غرب رشته کـوه زاگـرس شهرستان دارد.  43 استان فارس شهرستان ممسـن

ـاني  غرب استان گويشو  غرب شمال عمده ساکنانقرار دارد.  ـامل دو گـروه زب لُری دارند. ممسني نيز ش

 عمـومي سرشـماری آخريش آمارهای براساس (.Habibi Fahliani, 1992: 51)لُری و تُرکي قشقايي است 

ـاحت از درصد 2/1 اختصاص با شهرستان ايش ،2931 سال در مسکش و نفوس ـتان، مس  نفـر 229149 اس

 نفـر 2122 و دارنـد سکونت روستايي نقاط در نفر 22924 و شهری نقاط در نفر 12119 که دارد جمعيت

 (.Statistical Center of Iran, census 2016) هستند غيرساکش ه 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
ی موقعیت جغرافیایی شهرستان -1نقشه   ممسـن

Source: (Sadeghi, 2014: 21) 
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ـاتي با يک حوزه انتخابيه )مَمَسَني( از نهار بخشِ مَرکزی، رُست ، دُشـمَشممسني  ـاهور مِيل ـاری و م زي

و از ديرباز در  های موجود ممسني هستندها، گهوارة زيست طايفهتشکيل شده است. هر کدام از ايش بخش

ـاتي عمـل مـيرُست ، جاويد، دُشـمَشفعاليت طوايفِ بَکِش، محل زندگي و  ـاهور مِيل ـاری و م کننـد و زي

 ماهور بخش (.Mirzaeitabar et.al, 2015: 177) های آنها حوزه نفوذ تحت کنترل آنها بوده استسکونتگاه

 خـود در را لُـر قـوم از هاييتيره همچنيش و قشقايي ايل کشکولي و شوریدره طوايف از هاييتيره ميلاتي

 شکل سنتي هایبندیدسته لحاظ به را متنوعي ترکيب يکديگر کنار در متعدد طوايف ايش. است داده جای

ـايي قلمرو نظر از و بکش و رست  طوايف ،جمعيت نظر از. اندداده ـاهور طوايـف نفـوذ، تحـت جغرافي  م

ـاصاخت خـود بـه را ممسني شهرستان جغرافيايي فضای از سه  بيشتريش رُست  و زياریدُشمش ميلاتي،  ص

ـاثير فرهنـگ سياسـي ايلـي و  (.Mirfardi & Dehbanipour, 2012: 169) اندداده ـتان تحـت ت ايش شهرس

ـني از رونـد مهاجرتای قرار دارد و با وجود متاثررهعشي ـای از شدن ساختار زندگي ايلي شهرستان ممس ه

نان در معنابخشي بـه های تباری ـ خويشاوندی همچهای اخير، مناسبات و وابستگيروستا به شهر در سال

ـبات مـوثر های زادگاهي و طايفـهگرايش های اجتماعي ـ سياسي افراد مؤثر هستند.کُنش ای، ضـعف مناس

های محلـي ـ های فردی در انتخابات و گزينش بر بنياد نگرشتوجهي به صلاحيتطوايف با يکديگر، ک 

ـيرهای و در مجموع تاثيرگذاری عطايفه ـاتي بـ ایطايفـه -ایلايق عش ـاعي، سياسـي و انتخاب ـار اجتم ر رفت

 .های فرهنگي و اجتماعي ايش شهرستان استاز ويژگيشهروندان 

 پژوهشی هایافته -5

 ایهای کتابخانهیافته -5-1

 گرایی و حقوق شهروندیطایفهفرهنگ پراکسیس،  -5-1-1

 وPrattein در  آن ريشـه. است هدف متوجه کُنش عمل و یامعن به و يونانيواژه  (Praxisپراکسيس )

Prassein ـيس. سـتا بـردن عمل پيش در را کاری و دادن انجام یامعن به ـادل پراکس و  Pragmaواژه  مع

Pragma ـتفاده و کـردن تمريش و دادن انجام یامعن به ـا نيـزی امـری از عملـي اس اسـت. ايـش حـوزه  ي

 ,Basherie) امـور را دارنـد در جامعه نقش هـدايتو  )پراکسيس( يا نيروهای توليد، حوزه حرکت هستند

2011: 31.)  
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-نمي هستند، 2که حوزه مقاومتبسترساز پيشرفت و ايستادگي در مقابل روبناها ممسني  راکسيس درپ

 . استحقوق شهروندی ناديده گرفتش گرايي و های سنتي، طايفهلقهپيشبرد عُبرای ای حرکهمُشود و 

زمينه حقوق شهروندی در ايل ممسني از يکديکر تفکيک توان در به طور کلي، سه دوره تاريخي را مي

کرد. نخستيش مرحله قبل از ورود انسانِ ممسني به قلمرو شولستان است. در ايش دوره حقوق شهروندی از 

ای و عدم استقرار در سرزميني مشخص مکانيزم خاصي برخوردار نبوده است؛ نراکه زندگي ايلي ـ عشيره

ـايي نظيـر ثـروت، امنيـت و خوانيش و اتباع شده بود. تحت ايش شراي ، مؤلفه مانت از تدويش رواب  ميان ه

 آزادی از اهميت وجودی ساق  بود. 

ـتان ـايي شولس ـاط جغرافي و حکمرانـي  ه.ق(2291) در دوميش دوره، استقرار ايل ممسني در اقصـي نق

ـاز شـکل، زمينـهخوانيش بر قلمروهای برخوردار از جمعيت قابل توجه و مرزهای جغرافيايي مشخص -س

ـال  د.شای مراتبي در ساختار ايلي ـ عشيرهگيری رواب  سلسله ايش مباني فکری که تا سقوط خـوانيش در س

ـالش ه.ش استمرار پيدا کرد، ساختار ايلي ـ عشيره2922 ـا ن ای را تببيت ساخت و حقـوق شـهروندی را ب

ممسني شکل گرفت که رواب  ساکنان با يکديگر ، نوعي نظام طبقاتي در ايل بر ايش پايه بنياديش مواجه کرد. 

دست خوانيش  را به صورت عمودی تعريف کرد. به ايش معنا که خوانيش در ريس، کدخدايان به عنوان ابزار

به هميش دليل نوع نگاه ساکنان به يکديگر در درون يک قلمرو يا . توده مردم در انتهای طيف قرار داشت و

هايي نظير توان به گروهشد. در ايش زمينه ميها تعريف ميي اشخاص و خانوادهطايفه مبتني بر طبقه اجتماع

ـا مـورد  کشاورزان، فرهنگيان، کَسَبِه، مِهتَر، خطير )غُربَت( و غيره اشاره کرد که به دليل نوع مشاغل خـود ي

ای راد نقـش ويـژهتنها در تببيت طبقات اجتماعي افايش رواب  نهگرفتند. و يا مورد نکوهش قرار مياحترام 

ايـش رويکـرد،  برآيندِ تريشبخشيد. قویای را نيز قوام ميداشت بلکه شکل و ماهيت ساختار ايلي ـ عشيره

ـا ثـروت و آزادی در ايـش دوره نـهفقدان برابری اشخاص و عدم برخورداری از حقوق شهروندی بود.  تنه

نيت نيز در نارنوب وفاداری ساکنان بـه ريس ميان توده مردم به صورت ناعادلانه توزيت شده بود، بلکه ام

ـاختار رو، امکان رشد و ند. از ايششقدرت )خوانيش و کدخدايان( تأميش مي ـتر س مو تمامي اشخاص در بس

                                                           
. منظور از روبناها و حوزه مقاومت، نهادها و ساختارهايي هستند که مانعي در مسير توسعه سياسي شهرستان ممسني 2

هستند. در پراکسيس مارکسيس ، زيربنا )نيروی اجتماعي( حوزه حرکت و روبنا )دولت( حوزه مقاومت است اما در 

ام آن حاکميت پرولتاريا و بينانه و فرجگرايي، زيربنا و روبنا مکمل يکديگرند. پراکسيس مارکسيس ، خوشپراکسيس طايفه

طبقه است اما پراکسيس در جوامت سنتي و يا در حال گذار نظير ممسني، به دليل ايجاد ساختار توس  انسان جامعه بي نهايتا

 (.Mirzaeitabar et.al, 2015: 204) راه دارد در تاريخ، فرجامي واگرايانه و تبعيض آميز را به هم
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ـيش ،ای دشوار بودايلي ـ عشيره ـا را از نظـر ب ـاگزير از زيرا الصاق برنسب اجتماعي به افراد آنه ـاني ن الاذه

 شد. شان ميکرد و مانت از دگرديسي اجتماعيميفعاليت در نارنوب شغل خود 

ـاعي، از سوی ديگر، ساختار اجتماعي به گونه ای نهادينه شد که امکان تحرک و پويايي فرهنگـي، اجتم

پذير بود. از نظر فرهنگي، عواملي نظير اقتدارگرايي و پدرسالاری منجـر اقتصادی و سياسي به سختي امکان

ـاکنان اک  شد که پيامد آن هنجارهای اجتماعي بود. های حبه پذيرش تمامي ارزش از نظر اقتصادی نيـز س

طوری که تا دهه فرسا نظير کشاورزی، دامداری، بنايي و غيره بودند بهناگزير انجام کارهای سخت و طاقت

بيگي و سرهنگ تژده در ايل ممسني( فکر خلاق و پويای اقتصادی شـکل بهمشمحمد ه.ش )فعاليت 2921

سياست نيز خفقان دوره خوانيش مانت از ابراز وجود اشخاص صاحب درايـت  سرانجام، در عرصه نگرفت.

ها نيز بـه دليـل شد و همگان ناگزير از فرمانبرداری از خوانيش بودند. در بستر خانوادهو عقلانيت سياسي مي

-از ابراز وجود پسر مـي شد؛ نراکه اقتدار پدر مانتمراتب حاک ، به مباني فکری فرزندان توجه نميسلسله

ـاعي و سياسـي د. ش ـاز اجتم ـای ب سوميش دوره تاريخي، عصر پساخوانيش است. در ايش دوره به دليـل فض

ـيرهد. با وجود ايـش، اه  شفرصت لازم به منظور تحرک بيشتر ساکنان فر ای ماهيـت زنـدگي ايلـي ـ عش

ـادی همچنان در استمرار خوی و خصلت ايش سبک زندگي مؤثر واقت شد. گر نه تحرک اجتماعي و اقتص

 در شهرستان ممسني مشهود است، لکـش گذاری اقتصادی(قابل توجهي )نظير تحصيلات تکميلي و سرمايه

شان حاک  است. ايـش روحيـه در روح پدرسالاری بر زندگي خصوصي ساکنان و رواب  اجتماعيهمچنان 

ـيش تحت ايش شراای تأثيرگذار بوده است. بازتعريف ساختار عشيره ي ، امکان استقلال و آزادی افراد در تعي

ـاوندان در  ـان و خويش ـالش مواجـه اسـت. مداخلـه بزرگ سرنوشت زندگي شخصي و سياسي خود با ن

ای خاص و انتخاب اشخاص و تحت فشار قرار دادن آنان به منظور برقراری رواب  اجتماعي با اولاد يا تيره

در يـک تحليـل کلـي ر کارزار انتخابات گويای ايش مسئله است. يا برگزيدن نامزد مُنتَسَب به طايفه خود د

ـيس  نمادها است.کرده پيدا  با نمادها يخ ممسني رابطه ژرفيانسان در تار کارِتوان گفت مي ـاب پراکس بازت

ساختار ساکنان ممسني، ده و و پدرسالاری در گذر زمان حفظ شروحيات سلحشوری  ،ممسني در. هستند

ـاهش با وجود. اندفعاليت خود در اجتماع تقويت کرده باای را طايفهسنتي و لگوی يعني بافت و احاک    ک

ـاديش ادامـه دارد و با دگرگون برای مقابله فردای در ممسني، تلاش عشيره هایدلبستگيبرخي  ـارکرد ي بني ک

-لزم مـيمُ اشبه حفظ کارکرد تاريخيای به لحاظ روحي و رواني او را وی در تاريخ و خلق علايق طايفه

ـاخت شـدههای خويشاوندی توس  نسلساختار مخلوق گذشتگان و گروه يعنيسازد.   های جديـد بازس
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مفاهي  مرتب  با حقوق  ،تحولات جزئي با وجود. نيستميسر به سادگي  آنهااز کامل گرداندن رویو است 

ـني  ساکنانشوند. مواجه مي شهروندی نظير آزادی مببت و منفي با نالش ـاريخ در ممس ـاگزير از طـول ت ن

، سلب آزادی ایطايفه های محلي ـحرکت در راستای نگرش و ذهنيت افراد مبني بر اندها بودهحفظ سنت

تبعيت و برخي نخبگان از سران و بزرگان طوايف توده مردم ممسني مببت و منفي را به همراه داشته است. 

يـش اديد نگريسته و مقتضيات عقل با ديده تر بنياد به آزادی مببت، خودمختاری فردی و عمل برو  اندکرده

تشـکيک ذهنـي بـه ای سـوق داده اسـت. طايفـه رکت جمعي و مبتني بر هنجارهایحبه را نان آ ،ذهنيت

با يکـديگر به رويارويي  ایهايفطجغرافيايي و ساختارهای صورت عيني نيز نمايان شده و افراد را در قالب 

ـارِآزادی مببت را از بيش برده است. ده و امکان تصور فرد از کشان ـابرايش، ک ـان بن کمـران، در قالـب ح انس

گـرفتش ناديدهتصور مفهوم آزادی مببت در ذهش و عيش گرديده که پيامد آن  نخبگان و توده منجر به ضعف

ـان  با، آزادانه حق انتخابرداری از وضعف در برخحقوق شهروندی است.  در نسـل جديـد گذشـت زم

ای انسان در تاريخ ممسني، شکاف طايفه کارِ د. در واقت،کنانتخابات بروز مينظير  يو در مقاطعامتداد يافته 

رود و فرد از بيش ميمطلوب برای گزينش مببت آزادی  و عملا کردهرا در زمان انتخابات بيش از پيش فعال 

ـاب  ،ای قادر به خودمختاریطايفهای ـ تي عشيرهفابه دليل استقرار در ب يـش و اآزاد و هدفمنـد نيسـت انتخ

ـارِبرد. کری را از بيش ميی مبني بر استقلال فمسئله حقوق شهروندی و ـاريخ  از طرف ديگر، ک ـان در ت انس

. به ايش معنا که کندمتاثر مينيز دو شيوه ذهني و عيني، آزادی منفي فرد را  گيری توده از آن باممسني و بهره

ـاني و مبتنـي بـر ، افـراد را طايفـههای وابسته بـه يـک اطرافيان و گروه ـتگيبـه گزينشـي هيج ـای وابس ه

از الگوهای آنان  پيشينيان، نسل جديد را به حمايتبرساختگي طايفه توس  ند و کنخويشاوندی ترغيب مي

مـردم جديـد  نسـلطـوری کـه  بـه .سوق داده استای خود طايفهبه ويژه از طريق تحريک ذهنيت ه و 

کند تا بر ذهنيـت و تلاش مي دانستهها و الگوهای خويشاوندی سنت پاسداشت رسالت خود را درممسني 

به معنای عدم دخالت ديگران در حـري  شخصـي و فکـری  في کهابرايش، آزادی منبنگذارد. باطرافيان تاثير 

ـلب مـي ،و به صورت ذهني شده پذيرای خويشاوندی رسوخهاوست، توس  گروه شـود. آزادی فـرد س

 و ضـعف 2گشتگيءمنفي افراد به صورت عيني توس  ديگران سلب شده که پيامد آن شي همچنيش آزادی

ـتقلال و آزادی عمـل خـويش اسـت.  شخصيوجود حري   از جملـه برای مقابله با دخالت ديگران در اس

                                                           
( به معنای عدم استقلال فرد است که توانايي انتخاب ندارد و معمولا در اختيار اهداف و Reificationشيء گشتگي ) .2

 گيرد.منافت ديگران قرار مي
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. در ايش نوع اسلامي يافت توان در انتخابات مجلس شورایمصاديق تاثيرگذاری ذهني و عيني بر افراد را مي

ـني، نتخابات، به دليل برجستگي پيوندهای خويشاوندی، مکاني و طايفها ای در نخبگان و تـوده مـردم ممس

ای های طايفـهرغبت به گزينش عاطفي ـ هيجاني نامزدهای انتخاباتي افزايش يافته و افراد به دليل وابستگي

و رواني خودِ فرد مبني بر انتخاب  از آزادی لازم برای انتخاب نامزد طايفه ديگر را ندارند و فشارهای ذهني

ـامزد هـ نامزد طايفه خود از يک سو و فشار خانواده، گروه ـاب ن -های قومي و آشنايان بر وی بـرای انتخ

. حقوق شـهروندی اسـت ناديده گرفته شدنای، حق استقلال فکری را از او سلب کرده که برآيند آن طايفه

ـنتانسان در تاريخ ممسني به  در مجموع، کارِ ـادينگي دليل تمايل نخبگان و تـوده بـه حفـظ س ـا بـه نه ه

ـلب آزادی مببـت و  برآينـد و دشوارکه تغيير در آنها ای منجر شده طايفهای ـ های عشيرهارزش آن نيـز س

 حقوق شهروندی است. افراد و ضعف رعايت منفي 

 کارویژه نیروهای اجتماعی در زمینه حقوق شهروندی -5-1-7

-ای ديگـر مـيبه گونه ایبا ساخت طايفه در جامعه دولت و مردم،به عنوان واس  نيروهای اجتماعي 

ـنفکران، دانشـجويان، در شهرستان آفريش باشند. ند نقشتوان ممسني، نيروهای اجتماعي نظير نخبگان، روش

بعيت از با ت گام بردارند و يا اينکهحقوق شهروندی  رعايت در جهتتوانند مي ه  اقشار مذهبيبازاريان و 

ـتان مـي بگيرند.حقوق شهروندی را ناديده  ،ایطايفه های سنتي ـارزش -زيرا بافت سنتي حاک  بر شهرس

ـاناينکه  با وجود در ايش راستا، تواند استقلال عمل را از ايش نيروها سلب نمايند. ـتان  نخبگ ـني شهرس ممس

فت آنها را فراه  آورند و منجر به نهادينگي پيشرای فعاليت توده مردم زمينه توانند با ايجاد فضای لازم برمي

ـای ان کـه نخبگـ ای اسـتبه گونـهممسني شهرستان وضعيت جامعه ، اما حقوق شهروندی شوند در فض

ـيرهعلقـهاز ناکارآمـدی گروهي از نخبگان که . را ندارندلازم کارآيي و  ای قرار گرفتهطايفه ـای عش  ای ـه

را در و علت عقـب مانـدگي خـود  با ديگر مناطق پرداختهشهرستان  سهآگاهي کامل دارند به مقاي ایطايفه

ه در آن شهروندان يابند. آنها خواهان تغيير وضت موجود و تلاش برای ايجاد شرايطي هستند کايش پديده مي

و برابر و بر مبنای شايستگي خود نقاط کليدی را به دست گيرنـد و زمينـه را بـرای رشـد و  انهآزاد بتوانند

 هستند کـه دودماني علايقخواهان حفظ گروهي ديگر از نخبگان  ،شهرستان هموار نمايند. در مقابل توسعه

گروه روشنفکران  (.Zarghami et.al, 2014: 10) حقوق شهروندی است ناديده گرفتشاز سيش مسئله زمينها

ـتند في برخورانسجام کا و از نداشته ملموسيفعاليت  ،در بدنه سنتي جامعه ممسني حضور دارندکه  دار نيس

نشـجويان دااز طرف ديگر، . ندکنميمخالفت  گرايي در انتخاباتطايفهفرهنگ با به صورت نظری  و صرفا
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مند شـوند. مناطق کشور از امکانات خوبي بهرهاند مانند ديگر در شهرستان ممسني در سالهای اخير توانسته

ـاطق ت های جديد در عرصه اطلاعابه تکنولوژیدستيابي آنها  باعـ  شـده و ارتباط با دانشجويان ديگر من

ـي  های موافق و مخالف طايفهبه گروه. دانشجويان نيز افزايش يابد های آنهاآگاهي است تا دايره گرايي تقس

نمايانگر ايـش اسـت ممسني به ويژه انتخابات مجلس شورای اسلامي  تحولات حوزه انتخابيه وليشوند مي

ـازارشوندای ميعشيره پيوندهاینيز تحت تاثير  گراييطايفهفرهنگ مخالفان  که ـادی ب ـا نيـز  . قشـر اقتص ب

ه پيروزی طايفه مورد نظر آنها کبا توجه به اين اما نمايندگرايي اعلام ميمخالفت خود را با طايفهاينکه وجود 

متغير مذهب در کنند. يپيدا م گرايشگرايي در انتخابات به طايفه ،داشته باشد شانتواند سود بيشتری برايمي

ـار و  دادهسه  اندکي را به خود اختصاص  مجلس شورای اسلامي در حوزه انتخابيه ممسني، انتخابات اقش

اجتماعي در زندگي  هاینيرو ،بنابرايشبرخوردار نيستند.  يگراياز قدرت ننداني برای مقابله با طايفهمذهبي 

ـتگينيرگـي دليل مجلس شورای اسلامي به ويژه در انتخابات ممسني به در شهرستان سياسي  ـایوابس  ه

ـات طايفهفرهنگ نه تنها از توانايي لازم برای مقابله با ای طايفه گرايي برخوردار نيستند بلکه در راستای تمايل

 دکنـحقـوق شـهروندی را فـراه  مـيناديده گرفته شـدن بستر لازم برای يش، کنند و اای عمل ميعشيره

(Sadeghi & Hosseini, 2015: 19.) 

 بی و محدودیت آزادی مثبت و منفیسَپیوندهای نَ -5-1-3

ـای رسـمي و ممسني ماهيت فرهنگي و شراي  محيطي به مسير برنامـه در حوزه انتخابيه ريـزی نهاده

ـانممسني اُشهرستان در ای غيررسمي شکل داده است. فرهنگ طايفه ـای رسـمي نظيـر بخـشرگ ـا و ه ه

. دهـدالشـعاع قـرار مـيرا تحت دانشجويي، نخبگان، بازار و...مي نظير محافل ررسهای غيو بخش ادارات

ـای ذیدر اختيار گـروهرا فضای لازم  نيز حقوق شهروندی رعايتدر  نيروهای اجتماعيبرخي ضعف  -ه

ادی ر اجتماعي، اقتصـبه رفتاای طايفهای ـ عشيره گرايشاتبي و سَداده و آنها بر بنياد پيوندهای نَقرار  2وذنف

ـاگزير از شهرستان ساکنان و  دهندمي ممسني شکلشهرستان در  و سياسي افراد ـا ممسني ن تطبيـق خـود ب

                                                           
و  «متنفذيش محلي»، «طوايف نسپيداو موی بزرگان»نفوذ )گروه فشار( در حوزه انتخابيه ممسني شامل های ذی. گروه2

های و گروه «منافت»، متنفذيش محلي در راستای «هويت»است. بزرگان طوايف در راستای  «های خويشاوندیگروه»

ای، سلب آزادی مببت و منفي و ناديده کنند. منشاء رفتار انتخاباتي طايفهعمل مي «هويت ـ منافت»خويشاوندی در راستای 

 :Sadeghi & Hosseini, 2015) های خويشاوندی استدر انتخابات مجلس مربوط به گروهگرفتش حقوق شهروندی 

18.) 
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ـابراي دانـد.دستيابي به اهداف خود را از ايـش طريـق ميو هستند  ساختار و بافت غالب ش، کارپـذيری و بن

آزادی مببت و منفي آنان را  بي،سَشهرستان است که ضمش تقويت پيوند نَايش ساکنان  ، شناسةاجابت فراميش

ـاری دهد. ای قرار ميهای طايفهنيز در خدمت ارزش ـنتي ايش الگوی رفت ـا تيـره و طايفـس ـتگي ب  ،ههمبس

-های عشيرهای و سنتدر مقابل فرهنگ طايفه ل،صِحَر جوان و مُهر نند اقشااست. تداوم داشته همچنان 

ـات مجلـس شـورای صمي تمقاطت  ماکنند اميابراز استقلال فکری و عملي خود را ای،  گيری نظيـر انتخاب

ـتقلالو زادی آبي بر سَبيانگر ايش مسئله است که پيوندهای نَاسلامي  ـای حـرکه و مُشـدافـراد نيـره  اس ه

ـتندمانع ی خويشاوندیای و فشارهامحيطي نظير مرزهای جغرافيايي طايفه و احاطـه  ي در ايـش زمينـه هس

ـا موانـت بيرونـي و بـياحاطه فکری  ود. ايششفکری فردی به آساني ميسر مي ـاتي درونـي در ب ـاکنان ثب س

ـيرهاصول و بايسته بي وسَرا به سوی حفظ پيوند نَممسني آنها شهرستان  ای سـوق های زندگي سياسي عش

ـنت و  تا قبل از آغاز شهرونداندهد. مي ـاب نـزده و خـود را در ميانـه س تبليغات انتخاباتي دست بـه انتخ

ـابسو، خود و ديگـران را بـه  د. از يکنبيننوسان مي مدرنيته در ـي  آينـدهعُ انتخ ـايي و ترس ای بهتـر و قل

د و ندانميای را بهنجار بي و اصول طايفهسَد و از سوی ديگر، پيوندهای نَنکنپيشرفت شهرستان ترغيب مي

ـا  ،هاجتماعي، اقتصادی و سياسـي در آينـد و ترس از انزوای بر آنها «غير»برتری احساس  ـار بـه آنه را نان

نوعي فضای رقابت و ترس  اعتمادی،بيد. نکنتا از غلبه ديگران بر خود جلوگيری د نکميگزينشي عاطفي 

بي بـر آزادی مببـت خـويش سـَ آورد و فرد را از منظر دروني به ترجي  پيوندهای نَاز آينده را به همراه مي

هني به مرحله ثبات شخصيتي در زماني کوتاه به وقوع بنابرايش، حرکت از مرحله تشکيک ذسازد. ناگزير مي

معيار بي سَای و پيوندهای نَهای طايفهارزش در نارنوبپيوندد ولي سرنوشت محتوم ثبات شخصيتي مي

و عمل  استقلالدر مجموع، آزادی مببت و قلايي و هدفمند. گزينش سياسي است نه انتخاب عُبرای کليدی 

ـايگـزينش عُ . نـونشودو بيهوده تبديل ميری مبه ، نامفهوم بر حسب مقتضيات عقلي به ام ي ممکـش قل

های خويشاوندی بـه فـردی ساختارشـکش و فاقـد ممسني را در نگاه گروه ساکش شهرستان است شهروند

ـاخته و  ای تبديل کند و مراودات اجتماعي و سياسي او راتعلقات عشيره قـرار  در انـزوابا نالش مواجه س

ـا مبنـي بـ بر افزونگيرد.  ـابقه آنه ـابات بعـد از ايش، فضای عدم اعتماد طوايف به يکديگر به دليل س ر انتص

ـار و  تخصيص بودجه و امکاناتتوجه نماينده به ساير طوايف در  انتخابات و ضعف ـار نابهنج و حتي رفت

ـتان  شهروندان ،(Sojasi Gheidari et.al, 2013: 268) تحقيرآميز با ديگر طوايف ـاکش شهرس ني را ممسـس

ـا و تزلـزل  وی فرد شکل گرفته و ور در ذهشکند. موارد مذکناگزير از گزينشي هيجاني مي ـي  فض ـا ترس ب
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از طرف ديگر، موانـت بيرونـي . ادی مببت را از خود سلب نموده و ديگران بر او تاثيرگذار نيستندآز ،دروني

و عمـل در  عشيرهمايه دی به حفظ بشهای خويشاونای که تاکيد گروهفرد را تحت فشار قرار داده به گونه

سياسي نظير انتخابات مجلس شورای اسلامي، افراد را به سوی ساختار  دانميدر جهت موفقيت طايفه خود 

ـاد  کـه ضـمشدهـد ای سوق ميطايفه و گزينش بر بنياد هويت جغرافيايي و و سلسله مراتب دودماني ايج

 د. کنجابت دستور ميا بهناگزير  آنها راآزادی منفي،  محدوديت در

 سلب آزادی مثبت و حقوق شهروندی -5-1-4

ـاعي و سياسـي خـود در حـوزه انتخابيـهو ترسي  سرنوشآزادانه  انتخابآزادی مببت و حق   ت اجتم

ـتقلالکه نحوی به .است گراييطايفهفرهنگ مسائلي نظير انتخابات و  متاثر از ممسني فـردی، عمـل بـر  اس

ايش  شده است.اراده خود بودن تبديل به کارپذيری و کارگزاری برای ديگران  زارحسب مقتضيات عقل و اب

احساسـي  يفضايدر دهندگان زيرا ريی دارد. تبليغات تا پايان روز انتخابات بيشتر نمود  ر روزهایدمسئله 

ـتان آنکه ديگران به مقيدسازی شهروندان  بر ايش، بيش ازعلاوه . گيرندتصمي  مي ـني بپرداشهرس زنـد، ممس

ـاب عُو حـق  حاک  بر جامعه و طايفه تنظي اش را در نارنوب الگوی استقلالخود فرد  ـاييانتخ را از  قل

رجحيت خود و دفـت غيـر در قلاني به دليل اَعُ استقلال فردی به استقلالتبديل در واقت، کند. خود سلب مي

در ايش راستا، شود. پذير ميانخود، به سختي امک فيای قلمرواجغر انتخابات و کسب موفقيت در نارنوب

گيرد. بـه ايـش ترس صورت ميبا ب به طايفه سويژه افراد منت و ايستادگي در مقابل ديگران به انتخابحق 

ـا اکبريـتِ غالب خود را به دليل فضای هيجاني  افراد استقلال معنا که برخي ـايي بـرای مقابلـه ب و عدم توان

ديگر نيـز  برخي د.شونو مجبور به همراهي با آنان مي شخصيتي شدهتزلزل از دست داده و دنار گرا طايفه

 ای قـرار داده وهای طايفهلقهخودآگاه يا ناخودآگاه در خدمت عُ ا پذيرفته و آزادی خود رافضای موجود ر

-زدايي در مقاطت حساس در راستای موفقيت نهايي طايفه قرار مـيبه دليل فضای غيريترا  انتخابآزادی 

د کـه نـپنداربي را به مبابه نوعي درمانـدگي مـيسَپيوندهای نَ و ایدهند و عملکرد خارج از ساختار طايفه

ساکش شهرستان  معنا که شهروند به ايشممکش است از منظر هويت و منافت، مسير آينده آنان را مبه  سازد. 

ـای عـدم سـرزنش گـروه دی مببت و اتکاء بـه خـود را بـرایآزا ،ایممسني در نارنوب بافت طايفه ه

ـازم ای و طايفهخويشاوندی و ه  ـای در آينـده، در خـدمت ارزشدستيابي به منافت و کسب فرصـت ل ه

از سـوی . دهـددهد و مصلحت طايفه را بر مصلحت فردی و گزينش عقلاني ترجي  مـيای قرار ميطايفه

ـا آزادی نشـوعاطفي وارد ميگرايي و گزينش سياسي رگه طايفهناخودآگاه به جُديگر، برخي افراد  د و عمل
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حيه دروني . بنابرايش، آزادی مببت بيش از آنکه به تقويت رودهدمببت معنای وجودی خود را از دست مي

گزينشي مطلوب در انتخابات بدل شود به دليل فضای حاک  بر شهرستان ممسني به ويژه در  شخص برای

 ا به همراه دارد کـه برآينـد آن ناديـده گـرفتشای ريفهطا لامي، گزينشبحبوحه انتخابات مجلس شورای اس

گيری اجتماعي، اقتصادی و سياسي به شکل توسعه فرهنگي ـ در ايش ميان، ضعفحقوق شهروندی است. 

بـوده و قلايي بودن فرد در فضايي آرام و به دور از هيجان غيرممکش فضايي منجر شده که آزادی مببت و عُ

 در مجموع، منشـأگيرد. ای قرار ميطايفهـ  ایهای عشيرهدر اختيار ارزشحق مشارکت در قدرت عمومي 

ـان  ساکش شهرستان يا نظارت تاثير فراواني بر شهروندکنترل  ممسني در گزينش سياسي وی به ويژه در زم

 دانـه بـهاهای آزعمل بر بنياد خواستهرفتار خود و کنترل تلاش وی برای که به نحوی .انتخابات داشته است

ـانواده  را در نارنوب نگاه ديگـران بـه يو هر گزينشيرقابل دسترس تبديل شده تقريبا غامری  و ويـژه خ

ـتان در و سياسـي آينـده ای منطبق ساخته تا در زندگي اجتماعي طايفهافراد ه  ـني بـه عنـوان شهرس ممس

ي ان در مناطق جغرافيايتومصاديق عيني ايش رويه را ميد. عنصری مطلوب و مورد احترام طايفه شناخته شو

ـا  معمولاطق ايش مناساکنان آراء شناور دارند.  يک طايفه مشاهده کرد که معمولا در گزينش سياسـي خـود ب

ـاوندی و خودی از سوی آنان، نگاه بدبينانه گروهشوند زيرا انتخاب طايفه غيرتزلزل مواجه مي ـای خويش ه

ـان را بـه  "خيانت"کنند تا اصطلاح سعي مي هاايش گروهمواقت به دنبال دارد و حتي برخي  ای راطايفهه  آن

ـاه( در بافـت طايفـه دهد که آزادی مببت افرادنسبت دهند. ايش مسئله نشان مي ـا ناخودآگ ـاه ي  ای)خودآگ

پيامـد آن  مفهوم خـود را از دسـت داده وممسني و به ويژه در انتخابات مجلس شورای اسلامي، شهرستان 

 وق شهروندی است. حق ناديده گرفته شدن

 سلب آزادی منفی و حقوق شهروندی -5-1-5

 و موضـوعتوان به خاستگاه سلب آزادی منفـي ميآزادی منفي در شهرستان ممسني در تشري  مسئله 

های خويشاوندی و سپس گروه ،، دال مرکزی سلب آزادی منفيق شهروندی اشاره کرد. بر ايش اساسحقو

ـترسَهای نَگروه. به عبارتي، هستندو جغرافيايي  هايي نظير پيوستگي هويتيمولفه  يشبي و خويشاوندی بيش

ـاوتي در دو برهه زماني، رويه هاگروهايش  تاثيرگذاری را در روزهای انتخابات دارند. ـای متف دوره نـد. داره

يت حاکمبر معمولا های خويشاوندی گروه ،. در ايش دورهاستنامزدها قبل از آغاز تبليغات رسمي  ،نخست

ـا  آزادی افراد در انتخابو حفظ همبستگي دروني طايفه  ،بر انتخاباتآميز مسالمتفضای  و تاکيـد نامزده

ايـش  دارند. طايفههای ارزشقلايي در نارنوب عُ م به انتخاباشتياق زيادی به ترغيب بستگان و توده مرد
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ـای ضمش احترام به ارزش ،ش سياسيدر گزين یاداز آز برخورداری افراد هر طايفه باها معتقدند که گروه ه

ـاوندی گروه ،در ايش مرحله بياندازند.ريی خود را به صندوق گونه تنش، به دور از هرای، طايفه های خويش

ـا . داننـدميمه   يصلامايه طايفه را و حفظ بش ندنکبر نامزد خاصي نميکار بوده و تاکيد قطعي محافظه آنه

ـات گريـز از مرکـزاد در ايش دوره ممکش است معتقدند که هرگونه فشار به افر )طايفـه( بينجامـد.  به تمايل

ايـش مرحلـه در مهمتـريش موضـوع خويانه از آنان و تقاضای نرمعدم فشار بر افراد  ،بنابرايش، انسجام طايفه

ـاوندی تـرجي طايفه ديگر تمايل پيدا کنند، گروه نامزددر شرايطي که افراد يک طايفه به  .است  های خويش

توانـد بـه زيرا هرگونه برخورد سخت با افراد طايفه مي .ندحل و فصل کن هياهو له را بدوندهند که مسئمي

ای در انتخابات را تضعيف و پشتوانه طايفه و آراء طايفهشان در انتخابات بينجامد طرفيضديت آنان و يا بي

 هاگروه ايشکه  . بديش معنااستاوندی های خويشروهگنگراني هويتي  ،موضوع مه  ديگر در ايش دورهد. کن

ها با برگزاری نشسـتابهام شده و طايفه در انتخابات، دنار نوعي نديش نفر از افراد اعلام نامزدی نبه دليل 

جلـوگيری از ريـزش  گيری برخي از آنها بـرایتقاضای ائتلاف و کنارهنامزدهای طايفه خود از و جلساتي 

 طايفه خود تاکيـد واژگاني و منشأ عقبه ،بر تاريخهای خويشاوندی گروهسات، در ايش جل نمايند.را مي آراء

های لفظـي نيـز ها، تنشدر ايش نشست البته گاهاند. کنو توده مردم را به برتری بر ديگر طوايف ترغيب مي

در . گيـردصورت مـيو کسب امتياز از نامزد پيروز برتری تيره خود  ایبر های مختلف يک طايفهميان تيره

يد صلاحيت و قبل از شروع تبليغات ، فرآيند تائنام نامزدهای انتخاباتآغاز ثبت کهايش برهه زماني  مجموع،

ـارنوب  اسـتزندگي سياسي طوايف  حساسمراحل ، يکي از شودشامل ميانتخاباتي را  ـا در ن کـه آنه

ر انتخاب سياسـي به صورت ظريف و هوشمند، حقوق شهروندی و حق آزادی د های خويشاوندیگروه

ـتراتژی  نامزدهاآرايي نگونگي صف ،را رعايت کرده و ارزيابي شراي  ـيج تـوده در  بـرایو تدويش اس بس

 نند. داه  ميمرا آينده 

رسـد، رويکـرد نامزدها بـه اوج مـيتبليغات انتخاباتي است و کمتر از يک ماه  دوم که معمولا دورهدر 

ـاش ، دورهدر ايش  ود.شميدگرگون غالبا ای خويشاوندی هگروه ـا بـرای تاثيرگـذاری بـر گـروهايـش تل ه

برتـری د و بر برنذهني و عيني پيش ميبه صورت رويه را  ،هاگروهايش . يابدافزايش ميافراد گيری تصمي 

. تاکيد دارندانتخابات در وی راد به سوی پيروزی نهايي ذهنيت افسوق دادن منتسب به طايفه خود و  نامزد

ـاوندی بـه دو صـورت خودجـوش و جلسات و نشستاز طريق سازی تا، ذهنيتدر ايش راس های خويش

بـه صـورت آشـکار در  جلسات خودجوش معمولاگيرد. صورت مي و بدون حضور نامزدها يافتهسازمان
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ـاوندی بـدون و گـروه شـودبرگزار ميمختلف طايفه جغرافيايي  نواحيتبليغات در  روزهای ـای خويش ه

ـات و برای شار بيروني و هرگونه تقاضا و ف ـال در انتخاب برتری طايفه خود، افراد را دعوت بـه حضـور فع

افراد توجه کنند، آنان را در خدمت طايفـه ی رينکه به آزادی آنمايند و بيش از طايفه خود مي نامزدموفقيت 

در صورت ی های خويشاوندبرخي گروهه گاها مشاهده شده است ک گيرند.به کار مي ایطايفه نمادهایو 

اد برای درج عدم اجازه به افرطريق  ازاجبار و همراهي افراد با خود، اقدام به  سازیدر ذهنيتعدم موفقيت 

يش ترتيب آزادی منفي ه او باند کردهد فری و در برخي مواقت برخورد فيزيکي با ري در تعرفه آزادانه نام نامزد

ديگر در سلب آزادی منفي از سوی موثر مولفه . شوده ميناديده گرفتشان از افراد سلب و حقوق شهروندی

ـا کـه وجـود يـک استی به حوزه جغرافيايي و شعب اخذ ريمربوط ، های خويشاوندیگروه . به ايش معن

ـا موجود، ابـزار های فضايي بندیدر يک حوزه جغرافيايي به دليل تقسي ی اخذ ريصندوق  ـتيژ تيـره ي پرس

ـاس از مباني اصلي تاثيرگذاری و قدرت تيـره شود زيرا يکيطايفه محسوب مي ـای يـک طايفـه بـر اس ه

ـتری جـذب کنـد،ريبرای کانديدای طايفـه خـود ای بتواند هر تيره. استمجموع آراء آنان  از  پـس ی بيش

 .، به منافت بيشتری دست يابدپرستيژتواند ضمش افزايش انتخابات مي

ـات شودبرگزار ميصورت آشکار و پنهان  به دو يافته معمولااز سوی ديگر، جلسات سازمان  . در جلس

-های مرکزی تصمي کسب فراميش از گروه بابه عنوان رهبر خويشاوندی  هایگروه اعضایيکي از  آشکار،

های مببت طايفه خود و نقاط ضعف طوايف ديگر و ويژگي به ارائه سخنراني، ترسي  اوضاع، رنده طايفهگي

ـانماينـد. اوندان اقدام ميتاکيد بر همدلي جهت بسيج خويش ـات معمول ـنش در ايـش جلس ـای برخـي ت ه

ـات خـوديي تقاضاها افراد حاضر،و ايجاد شود ناخودآگاه نيز ممکش است   از نامزدها جهت پيگيـری مطالب

. های انتخاباتي نامزدها، آنها را به آرامش و وفاق دعوت نمايندوعده باکنند داشته باشند که رهبران سعي مي

ـات و از  کونکي گروه محرمانه نيز معمولا وات پنهان در جلس ـاوندان بـه بررسـي وضـعيت انتخاب خويش

ـاوندان های لازم جهت بسآرايي نامزدها پرداخته و برنامهصف ـاير مـردم را يج منظ  و کارآمـد خويش و س

ـا يـک ر راهبردبينند. در ايش جلسات تلاش بر ايش است که اسرار تدويش تدارک مي ـات وز قبـل ات ز انتخاب

ـای گروهبنابرايش،  اندکي از خويشاوندان انجام گيرد.مخفيانه و توس  گروه اقدامات معمولا افشاء نشود و  ه

تمايـل افـراد بـه طايفـه از جلوگيری و در انتخابات در افراد يکپارنه  مواضتسعي در ايجاد خويشاوندی 

های خويشاوندی تشديد شده، منجر به سلب وهای که توس  گرمرزبندی طايفه به ايش ترتيب، .دارندمقابل 

 .شودميويژه در زمان انتخابات  بهحقوق شهروندی  ناديده گرفتشفي و آزادی من
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ـلب آزادی علاوه بر دال مرکزی خويشاوندی، پيوستگي هويتي و جغرافيايي تيره های يک طايفـه در س

ـتص  يوستگي هويتيپحقوق شهروندی موثر است. ناديده گرفتش منفي و  ـات و جغرافيايي مخ ـان تبليغ زم

ـا تيره و افراد را ندارندلازم انسجام های مختلف طوايف تيرهقبل از شروع تبليغات،  ونانتخابات است؛ ن ه

ـارنوب بنابرايش، تيرهزنند. بدست به انتخاب توانند ميدخالت ديگران  آزادانه و بدون ـای مختلـف در ن ه

 راهبـردبليغات تا پايان انتخابات به يکديگر نزديک شده و به تـدويش در زمان ت مکانيو  دودمانيپيوستگي 

ای طايفـه ای ـالشعاع تعلقات عشيرهقلايي افراد را تحتبسيج توده پرداخته و آزادی منفي و انتخاب عُ برای

ـيوکننـد. موفقيت نامزد طايفه خود تلاش مـيبرای  ،حضور فيزيکيبا در روز انتخابات دهند و قرار مي ه ش

ـاتي و  يک از آنها موظـف بـه فعاليـت در حـوزه هر ومشخص و تفکيک شده است ها فعاليت تيره انتخاب

ـای در مرتوان به تقسي  شعب اخذ ريدر ايش زمينه ميفيايي خود هستند. اجغر  کز شهر اشاره کرد که معمول

ـا،رهجريان فعاليت تيدر شود. های مختلف يک طايفه تبديل ميبه مرکز فعاليت تيره ـا  ه خشـونت و معمول

کنترل ی و های اخذ ريحوزهدر ايش نارنوب،  گيرد.صورت ميطوايف نيز ميان اعضای درگيری خياباني 

آن  مهمتـريش پيامـدِشود کـه طوايف تبديل ميبه هدف اصلي پيوستگي هويتي و جغرافيايي  آنها بر بنيادبر 

توسعه سياسـي در . در مجموع، به دليل ضعف همراه با آرامش است ي مطلوبعدم وجود آزادی و انتخاب

ـتگيشهرستان ممسني، بستر لازم جهت فعاليت گروه ـای های خويشاوندی و پيوس ـيرهه ـانيو  ایعش  مک

ايـش البته حقوق شهروندی در انتخابات است. ناديده گرفتش وجود داشته که برآيند آن سلب آزادی منفي و 

وجود در فضايي آرام و به دور از هياهو نيز انتخابات از  پس ونيست مختص قبل و زمان انتخابات  مسئله،

بيش از ساير  نفوذهای ذیگروهمعمولا  ،نامزد منتسب به طايفه خاصوزی يک انتخابات و پيرپس از  دارد.

سازند. بارزتريش جلوه ايش تقاضاها نگاه گزينشـي ها را مطرح ميخواهي تيرهشوند و سه ها فعال ميگروه

ـای پيـرو تيرهها و مناصب سياسي و اقتصادی را در اختيار فرصت ،دهنده مردم است و ترجي  ميبه تود ه

ـلب حقـوق قخود در انتخابات  رار دهند. در ايش راستا، مبنای جغرافيايي و هويتي بيش از هـر نيـز بـه س

ـتهشفرصـت  واسـت « ديگـری»و « خود»ترسي  الگوی شود زيرا تفکيک افراد، شهروندی منجر مي -ايس

منجـر بـه  ،توسعه شهرستانضعف های مذکور به همراه مولفهبنابرايش، برد. را از بيش ميدر طوايف سالاری 

به انتخابات مجلـس  ای آغاز و ضمش سرايتطايفهای ـ ای گرديده که از تعلقات عشيرهگيری نرخهشکل

ناديده گـرفتش ي و آزادی منفو به سلب  الشعاع قرار دادهتحت سلامي، دوران بعد از انتخابات را نيزشورای ا

 .شودحقوق شهروندی خت  مي
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ـ طایفه -5-1-6  ای و تعیین سرنوشت سیاسیتعلقات محلی 

افـراد را تواند از منظر سياسـي روابـ  ها بر زندگي اجتماعي ميای و تاثير سنتطايفهتعلقات محلي ـ 

ـاکنان در لقهو عُشاوندی رواب  خويبا . ايش رويه در شهرستان ممسني متاثر کند ـاهي، زنـدگي س های زادگ

و پاسـداری از افراد تعلقات مکاني فضای سنتي و است.  عرصه اجتماعي و سياسي را تحت تاثير قرار داده

بـه ايـش است.  داشتهشان نقش بسزايي در تعييش سرنوشت سياسي و آينده زندگي شخصي و گروهي ،آنها

سرنوشت شخصي و جمعي  ،های مکانيدر نارنوب طايفه و وابستگيممسني شهرستان  معنا که افراد در

داننـد. از جمعي را در تعييش سرنوشت سياسي خود دخيل مـيزندگي شخصي در قالب همبستگي دسته و

سرنوشـت در تواننـد مـيمعمولا ای را دارند، هايي که بيشتريش تعلقات خويشاوندی و عشيرهگروه ايش رو،

ـلب آزادی در  موثر باشنده طايفه خود سياسي افراد وابسته ب ـلب نماينـد. ايـش س ـا را س و آزادی منفـي آنه

های ديگران به گزينش سياسـي انتخابات مجلس شورای اسلامي صورت گرفته و افراد در راستای خواسته

و تمايـل  طايفهقلمرو هرگونه فعاليت خارج از نارنوب  وپردازند. ايش رويه در روز انتخابات تشديد مي

ـامزد طايفـه  هنجار تلقينابه ،هاديگر زادگاهبه نامزد  و به دليل فشارهای اطرافيان، افراد نانار به حمايت از ن

ديـد کـه در  طايفهافراد ه خانواده و خويشاوندان به توان در واکنش ايش امر را مي قادمصد. نشوخود مي

ـا ای ترسي  مينهگو، فضا را بهآنها به ساير طوايف، ضمش سرزنشتمايل صورت  ـا ارائـه نهـرهکنند ت ای ب

ای طايفـه تعلقات محلي ـ، در مجموع. شوندطايفه به آنها افراد ه  ، مانت گرايشطوايف ديگراز نامطلوب 

ـتقلال کهتاثير مستقي  دارند ممسني شهرستان در در زندگي اجتماعي و سياسي افراد  ـاب تد در انافـرا اس خ

ـتندای های سنتي و عشيرهعنوان نيرويي در خدمت ارزش شود و افراد بهآزادانه ناديده انگاشته مي کـه  هس

ـلب آز ،مهمتريش پيامد ايـش امـرند. دار کنخدشهنبايد عرف حاک  بر شهرستان و در ميان طوايف را  ادی س

گزينش آرامش افراد در  سلب استقلال فکری افراد و تصمي  آزادانه و مبتني بر مببت و منفي، عدم احترام به

و همراهي بزرگان طوايف،  های سنتيلقههای خويشاوندی بر عُگروه تاکيدبنابرايش، است.  مدعقلاني و کارآ

حقوق شهروندی در شهرستان منجر شده است. علاوه بـر به ناديده گرفتش متنفذيش محلي  سفيدان و ريش

ـاعي نيـز بـر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سياسي و ضـعف  ضعف توسعهها، مولفهايش  ـای اجتم نيروه

ـات مجلـس حقـوق شـهروندی  و ناديـده گـرفتشای طايفه ای ـهای عشيرههتاکيد بر علقمسئله  در انتخاب

 است. موثر شورای اسلامي
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ـ زادگاهی، جدایی -5-1-2 ـ اجتماعی و گزینیرقابت مکانی   عادلانه امکانات تقسیمهای فرهنگی 

ـني بر شهرستان را اجتماعي گزيني فرهنگي ـ نوعي جداييدر انتخابات  يگيری فضای رقابتشکل ممس

شود. ميهمراه عاطفي و هيجاني  يفضايبا آميز رقابت مسالمت ،در فرآيند انتخاباتبا تاثير ه د ککنحاک  مي

ـارنوب،  پاياناز ايش وضعيت در فضای پس  انتخابات نيز در ميان طوايف شهرستان وجود دارد. در ايش ن

منجر به تفکيک افراد و  علايق دودمانيو توجه به اجتماعي گزيني فرهنگي ـ بر بنياد جدايي فضای هيجاني

افراد گيرد. اجتماعي، سياسي و اقتصادی بر ايش مبنا صورت مي هایگيریتصمي معمولا د و شومي هاگروه

ـيره، ضمش برجسته کردن ارزشگيرتصمي  ـا تاثيرگـذاری بـر کاطايفـه ای ـهای عش پيـروز  نديـدایای ب

ـازندرا نيز همراه ميمردم طايفه  ودهند را شکل مي« ديگری»و « خود»فضای  ،انتخابات ـاور و س در  ايـش ب

ست. ا دستيابي به مزايابرای ی حق ويژه آنها اگيرد که پيروزی نماينده منتسب به طايفه به معنمي مردم شکل

و همچنيش در ميان و برخي نيروهای اجتماعي  نفوذذی های، گروهگيرانتصمي  ي از سویانتظاراتبنابرايش، 

گيرد شکل ميامکانات و امتيازات  تخصيص منابت، توده مردم برای توجه ويژه نماينده منتسب طايفه آنها در

ـبي خود را از دست ندهد، ی برای اينکه پايگاه ريمعمولا نيز  هنمايند و سعي بر کسب رضايت و اجابت نس

مبنـي های ذاتي خـويش لقهرا ناگزير به پيروی از عُ هنمايندايش شيوه عملکردی، دارد. را مطرح های تقاضا

ـای بيرونـي، کرده و به دليل وجود برخي فشارهای احتمالي بر حمايت از طايفه  ـان  يتفکيکـفض افـراد مي

ـاد مـيشهرستان طوايف  ز اد. شـوو نوعي اصالت و برتری افراد منتسب به طايفه خود نسبت بـه غيـر ايج

ـايي گيرد، صورت مي اقداماتي که گاها در ايش شراي جمله  ـاطق جغرافي تخصيص بودجه و امکانات به من

برای افراد طايفـه ای و ايجاد فرصت طايفهه  و پيمانکاری به افراد های عمرانيطايفه خود، واگذاری پروژه

ـيوه . در مجموع، ايش استبه مناصب و مشاغل  دسترسيخود جهت  ـارش ـلب فرصـت ی، ضـرفت مش س

تـداوم ايـش  شـود.ميبـه نماينـده نسبت تماد ساير طوايف ع، منجر به فضای بدبيني و عدم ااز افراد عادلانه

ريزی و موفقيـت در رنامهرا برای بافراد ساير طوايف انرژی فکری و فيزيکي خود  شود تاشراي  سبب مي

د دسترسي پيدا کننـبه منابت و امکانات  ،طوايف گيرند تا ضمش اثبات برتری خود بر سايربه کار  هاانتخابات

   خواهد شد.تبديل مداوم تقريبا ای به رويهقوق شهروندی ناديده گرفتش ح و در ايش شراي ،

 های میدانییافته -5-7

ـان گرايي و حقوق شهروندی در رابطه طايفهدقيق ارزيابي  در راستای ـني در جري حوزه انتخابيـه ممس

ـنامه  ،ایو پس از آن، علاوه بر انجام مطالعات کتابخانه اهبرگزاری انتخابات با استفاده از روش توزيت پرسش
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ـاخصاجرای سنجش و ارزيابي ميان شهروندان، مطالعه ميداني نيز با هدف  های حقـوق شـهروندی در ش

 .شودتشري  ميهای آن در ادامه به انجام رسيد که يافتهسط  ايش حوزه انتخابيه 

ـا در مشخصات بودند که نفر 213، پاسخ دهندگان آماری جامعه ـاهده قابـل 4 شـماره جـدول آنه  مش

 :است

 مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه - 7جدول
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ـان شـده  تحليل آماری نتايج حاصل از پاسخ شهروندان حوزه انتخابيه ممسني نيز در جدول شماره  بي

 است: 
 

 های حقوق شهروندی در حوزه انتخابیه ممسنی ابی اجرای شاخصنتایج مطالعه میدانی ارزی -3جدول 

 هاگویه 
حد 

 متوسط
 میانگین

انحراف 

 معیار
آماره 

T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

2 

 بزرگان و سران مردم از ای و تبعيتطايفه ـ ایعشيره بافت

 و آزاد مانت استقلال ريی و انتخاب نخبگان برخي و طوايف

  است. هدفمند

9 23/9 24/2 91/2 212 111. 

4 

 ای،طايفه ـ زادگاهي تمايلات با هایگروه انتخابات، تبليغات در

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

  کنند.مي

9 91/9 42/2 22/1 212 111. 

9 

آشنايان  و قومي هایگروه خانواده، ای و فشارهای طايفهوابستگي

سالاری و گزينش فرد اَصل  راد براساس شايستهمانت انتخاب اف

 شود. حتي در طايفه ديگر مي

9 11/2 12/2 29/21 212 111. 
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 3ادامه جدول 

 هاگویه 
حد 

 متوسط
 میانگین

انحراف 

 معیار
آماره 

T 

درجه 

آزاد

 ی

سطح 

معنادار

 ی

2 

 نخبگان، نظير اجتماعي ای مانت فعاليت موثر نيروهایساختار طايفه

مذهبي در انجام وظايف و دفاع از حقوق  اقشار و بازاريان ن،دانشجويا

 شهروندی شده است. 

9 99/9 21/2 31/1 212 111. 

1 

کانديدای پيروز يک  توجه ضعف به يکديگر و طوايف اعتماد عدم

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

 کند. ای ميفرهنگ طايفه

9 23/9 42/2 99/9 212 111. 

1 
شود تا مشارکت سياسي مردم حالت گرايي سبب ميفرهنگ طايفه

 هيجاني و توام با احساسات و به دور از فضای عُقلايي باشد. 
9 21/2 19/1 13/44 212 111. 

9 

شود تا معيار ای کانديدای پيروز انتخابات سبب ميتعصبات طايفه

ای بوده و ملاک ن، طايفهها در شهرستاگزينش افراد برای مسئوليت

 سالاری ناديده گرفته شود. شايسته

9 21/2 29/1 29/29 212 111. 

2 
 بدانند، عموم نماينده را خود آنکه از بيش پيروز انتخابات نامزدهای

 .آنهاست شخصيتي و خانواده ويژگي طايفه به تعلق احساس
9 42/2 32/1 19/22 212 111. 

3 
شود که امکانات، پيروز انتخابات، باع  مي ایِ کانديدایرفتار طايفه

 های برابر از شهروندان سلب شود. ها و فرصتزيرساخت
9 43/2 29/1 22/21 212 111. 

21 
شود که ساکنان نتوانند در سرنوشت گرايي سبب ميفرهنگ طايفه

 سياسي مديريت محل زندگي مشارکت کامل و موثر داشته باشند.
9 22/2 22/1. 13/22 212 111. 

22 

ای و برای اطمينان از ريی به برخي مواقت به دليل تعصبات طايفه

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

 کنند. مجبور به نوشتش نام کانديدا مي

9 99/9 42/2 12/1 212 111. 

 

ـابي  9و  4، 2ی هاگويه ،9 ي و ارائه شده در جدول شمارهمطالعات ميداننتايج  براساس ـاظر بـر ارزي ن

ـتقلال ريممسني در ساکش شهرستان اجتماعي شهروندان ـ های مببت و منفي سياسي شاخص آزادی ی، اس

ـان داد؛  انتخاب آزاد و گزينش فرد اصل  است که ميانگيش هر سه گويه که بيشتر از حد متوسـ  اسـت نش

ناديده گرايي طايفهفرهنگ به دليل در انتخابات  افراد مببت و منفي حقوق شهروندی در زمينه رعايت آزادی

 شود و به ايش ترتيب:ميگرفته 
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ـان برخي و طوايف بزرگان و سران از مردم تبعيت و ایطايفه ـ ایعشيره بافت - ـانت نخبگ ـتقلال م  اس

 است؛ هدفمند و آزاد انتخاب و ريی

 و داده قرار ذهني فشار تحت را افراد ای،طايفه ـ زادگاهي تمايلات با هایگروه انتخابات، تبليغات در -

 ؛کنندمي سلب را آزادانه ريی حق

ـایگروه خانواده، فشار و ایطايفه هایوابستگي - ـنايان و قـومي ه ـانت آش ـاب م ـاس افـراد انتخ  براس

 .شودمي ديگر طايفه در حتي اَصل  فرد گزينش و سالاریشايسته

ميانگيش بدست آمده از هر  .قلايي استشارکت سياسي عُناظر بر ارزيابي شاخص م 1و  1، 2های گويه

ـايي شهروندی در زمينه مشارکت سياسي عُ حقوق دهد کهسه گويه با عدد بالاتر از حد متوس  نشان مي قل

 شود و به ايش ترتيب:مي گرايي ناديده گرفتهيفهطافرهنگ افراد به دليل 

ـان، نظير اعياجتم ای مانت فعاليت موثر نيروهایساختار طايفه - ـان دانشـجويان، نخبگ ـار و بازاري  اقش

 ؛مذهبي در انجام وظايف و دفاع از حقوق شهروندی شده است

شود تا مشارکت سياسي مردم حالت هيجاني و توام با احساسات و به گرايي سبب ميطايفهفرهنگ  -

 ؛دور از فضای عُقلايي باشد

ـاکنان  طوايـف، ساير دای پيروز يک طايفه بهکاندي توجه ضعف به يکديگر و طوايف اعتماد عدم - س

 کند. ای ميممسني را ناگزير به انتخاب براساس فرهنگ طايفهشهرستان 

ـي  عادلانـه  3و  2، 9های گويه ـئوليتناظر بر ارزيابي شاخص برخـورداری از حقـوق و تقس ها و مس

ـا يج بدست آمده است که نتاشهروندان  ایبه دور از توجه به نوع گرايش طايفهامکانات  از هر سه گويـه ب

ـي  عدد بالاتر از حد متوس  نشان مي دهد که حقوق شـهروندی در زمينـه برخـورداری از حقـوق و تقس

 شود و به ايش ترتيب:مي گرايي ناديده گرفتهطايفهفرهنگ امکانات به دليل  ها وعادلانه مسئوليت

ـئوليتای کانديدای پيروز انتخابات سبب ميتعصبات طايفه - ها در شود تا معيار گزينش افراد برای مس

 سالاری ناديده گرفته شود؛ای بوده و ملاک شايستهشهرستان، طايفه

و خانواده  طايفه به تعلق احساس بدانند، عموم نماينده را خود آنکه از بيش پيروز انتخابات نامزدهای -

 آنهاست؛ شخصيتي ويژگي

های برابر ها و فرصتشود که امکانات، زيرساختانتخابات، باع  ميایِ کانديدای پيروز رفتار طايفه -

 از شهروندان سلب شود. 
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ـيش سرنوشـت سياسـي مـديرهناظر بر ارزيابي شاخص مشارکت ش 21گويه  ت محـل يروندان در تعي

دهد که حقوق شهروندی در زمينه زندگي است که نتيجه بدست آمده با عدد بالاتر از حد متوس  نشان مي

شود و به ايش ترتيـب مي گرايي ناديده گرفتهشت سياسي به دليل طايفهارکت شهروندان در تعييش سرنومش

 و کامـل مشارکت زندگي محل مديريت سياسي سرنوشت در نتوانند ساکنان که شودمي سبب گراييطايفه

 باشند. داشته موثر

اسـت کـه نتيجـه بدسـت دان ناظر بر ارزيابي شاخص حفظ حري  شخصي و فکری شهرون 22گويه 

دهد که حقوق شهروندی در زمينه حفظ حري  شخصي و فکری با عدد بالاتر از حد متوس  نشان مي آمده

 ایطايفه تعصبات دليل به مواقت شود و به ايش ترتيب برخيمي گرايي ناديده گرفتهشهروندان به دليل طايفه

 نوشتش به مجبور و ترغيب را فرد صندوق، سر در ادیافر طايفه، مدنظر کانديدای به ريی از اطمينان برای و

  .کنندمي کانديدا نام

 
 گرایی و حقوق شهروندیمدل مفهومی رابطه فرهنگ طایفه -1مدل 

Source: Authors 



 51                                              .…گرایی و حقوق شهروندیتبیین رابطة طایفه                  سال دوم          

 

 گیرینتیجه -6

حـوزه  ای و ميداني با اخذ نظـرات شـهروندانهای پژوهش حاضر از دو بخش مطالعات کتابخانهيافته

گرايي و حقوق شهروندی سني حاصل شده است و در ايش راستا برای تبييش رابطه فرهنگ طايفهانتخابيه مم

ـات نظيـر برخـورداری از در ايش حوزه انتخابيه، شاخص ـای انتخاب های اصلي حقـوق شـهروندی در فض

ـارکت مـوثر مـردم در سرنوشـت های سياسي و اجتماعي، مشارکت سياسي عُآزادی قلايي شهروندان، مش

ـان شـهروندان ، حفظ حري  شخصي و فکری شهروندان و توزيت عادلانه مسئوليتسياسي ها و امکانات مي

های پژوهش نشان ای مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است. يافتهفارغ از توجه به هر نوع گرايش طايفه

ياسي ناشـي از و فرهنگ اجتماعي و سای های مکاني ـ طايفهگرايشگيری شکل يکي از عواملدهد که مي

به صورت عيني و ذهنـي،  کهاست  انسان در تاريخ استوار بوده کارِ اساسبر  ،ممسني در حوزه انتخابيهآن 

 اثير قـرار داده وتـ را تحـتهای استقلال فردی و انتخاب آزاد شهروندان در زمينهمببت و منفي  هایآزادی

ـاريخ ايش فرهنگ، ي بوده است. ها از سپهر اجتماعي به سپهر سياستسری سنت ،برآيند آن ضمش تاکيد بر ت

ـا  ،گذشت زمان ای، اعضای طوايف مختلف را با وجودسازی روحيه عشيرهو گذشته مشترک و برجسته ب

. بـر قرار داده است« ديگری»طريق غلبه بر  از پيگيری اهدافرا در مسير آنها تشکيک ذهني مواجه کرده و 

حوزه انتخابيه افراد در  شود و مبنای عملکردترجي  داده ميقلايي ينش عُرق تباری بر گزسنت و عِ، پايهايش 

فرهنـگ تاثيرات ذهني و عيني  ،هايافتهايش  بر پايهد. شومينيز محدود و آزادی مببت  گيردميممسني قرار 

 ندیخويشاو که گروه کندمتاثر مي، حري  خصوصي و تفکرات آنها را گرايي، آزادی منفي شهروندانطايفه

ـتهيـبيشتريش نقش را در تحريک الگوی سنتي در ذهن ـاگزير از پـذيرش زنـدگي  ت افـراد داش ـا را ن و آنه

ای و پاسداشـت های زندگي عشيرهدر ايش راستا، نهادينگي بايستهه است. کردای اجتماعي و سياسي عشيره

 بـرای ایعرصـهبـه لامي انتخابات مجلس شورای اسمعمولا  وبه صورت عيني نيز نمايان گرديده ها سنت

ـلب آزادی مببـت و منفـي . شـودميايف تبديل ود به ديگر طونمايش و اثبات خ در حـوزه شـهروندان س

از طريـق تاثيرگـذاری ها، نگرش دروني فرد به مسئله عشيره و سنتمتاثر شدن از انتخابيه ممسني علاوه بر 

در و گيرد نيز صورت ميو نيروهای اجتماعي ، برخي نخبگان نفوذهای ذیهای موثر نظير گروهديگر گروه

ـيرهزندگي مايه شاز ب منبع تمايلات  ها ودر خدمت خواستهرا  شهروندان روز انتخابات عملا قـرار  ،ایعش

-ايش است که گروه گويایِها همچنيش يافته .شودمي دهند و بديش ترتيب حقوق شهروندی ناديده گرفتهمي

 گرايـي وطايفـهفرهنـگ وش يا سازمان يافته زمينه بسيج توده بر بنياد ه صورت خودجهای خويشاوندی ب
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ـات برگزاری نشسـتبا  ها. در واقت، ايش گروهکنندحقوق شهروندی را فراه  ميناديده گرفتش  ـا و جلس ه

ـازم بـرای بـروز ساير گروهآشکار و پنهان به ترغيب  ـات پرداختـه و فرصـت ل ها و تـوده مـردم در انتخاب

ـان و تـودهد. علاوه بر ايش، شواه  مياحساسات فر  در ناديـده گـرفتش ،تمايلات ذاتي و تاثيرپـذيری نخبگ

هايي که تمايل ذاتـي بـه حفـظ نخبگان و توده .است ه ممسني تاثيرگذارحقوق شهروندی در حوزه انتخابي

ـاه گذارند و يو نيروهای اجتماعي شهرستان تاثير م هاای دارند بر ديگر گروهای و طايفهعلايق عشيره ـا نگ ب

 حمايت کنند.را متاثر مينفي و حقوق شهروندی مآزادی مببت و  ،تأميش هويت و کسب منافتبلندمدت به 

تقسي  شده اسـت.  و سياسي به دو حوزه اجتماعينيز ای در شهرستان ممسني ها و زندگي عشيرهاز سنت

به دنبال ايجاد همبستگي دروني  رفان علمي صهايي نظير شعرا، اديبان و فرهيختگادر حوزه اجتماعي، گروه

ها هستند که ايش مسئله به دليـل محـدود طايفه خود و يا همبستگي فرهنگ ممسني در مقابل ساير فرهنگ

 ،عناصـربرخي ديگر از  اماحقوق شهروندی منجر شود ناديده گرفتش تواند به نميبودن به مسائل اجتماعي 

ـاعي را بـه حـوزه سياسـي  ،مردمنخبگان و توده ي ، برخنفوذهای ذیمتشکل از گروه مسائل سنتي و اجتم

ـاتيـش گـروها. انتخابات مجلس شورای اسلامي استدر تسری داده که نمود بارز آن  ـا ، ، در انتخاب معمول

ناديـده را ای حقـوق شـهروندی و با تاکيد بر گزينشـي طايفـه کردهشهرستان حاک   فضايي هيجاني را در

گرايـي در حـوزه انتخابيـه طايفـهفرهنـگ های تحقيق تاييدگر ايش مسئله است که ام، يافتهسرانج. گيرندمي

ـای پيـروز نامزد تداوم دارد واز انتخابات نيز پس به زمان انتخابات نبوده بلکه ممسني مختص  ـات ه انتخاب

نتسب به طايفه جغرافيايي م ها و نواحيبه گروهتوجه بيشتری تخصيص بودجه، منابت و امکانات معمولا در 

فرهنگ تسل   ،. در مجموعاستحقوق شهروندی ناديده گرفتش ايش مسئله ابزاری در جهت و  دارندخود 

ـتقلال ري مببت و منفي هایسلب آزادیا ببر فضای انتخابات گرايي طايفه ـاب از شهروندان در اس ی و انتخ

فراه  کردن زمينه مشارکت غير  قلايي،ايجاد زمينه مشارکت سياسي هيجاني و غير عُ ،نامزد شايسته و اصل 

حـري  شخصـي و فکـری  عـدم رعايـتموثر در سرنوشت سياسي مديريت محل زنـدگي شـهروندان، 

عادلانـه ناتخصيص ايجاد شرايطي برای توجه بيشتر کانديدای پيروز انتخابات به طايفه خود و شهروندان و 

ناديـده منجر بـه شهرستان و ميان شهروندان، های مختلف های مديريتي در بخشو پستامکانات  ،بودجه

 . شودی ميحقوق شهروند گرفتش
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