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چکیده
اهداف  :طایفه گرایی اساساً مبتنی بر رجحان یک گروه نژاادی  ،طایفژه ای و فرهنژ
اجتماعی مشخص بر گروه های دیگر است که در آن انجام تصمیم گیری های سیاسی
مبتنی بر گرایش های طایفه ای بوده و در تضاد با توسع ة سیاسی است ؛ زیژرا توسژعة
سیاسی  ،فرآ یند دموکراتیزاسیون مبتنی بر نهادینگی ساختارهای سیاسی برخژوردار از
جامعة مدنی و چرخة مسآلمت آمیز قدرت از طریق وفاق بین نخبگژان و تفکیژک و
افتراق بین ساخت ها را در بر می گیرد  ،اما دستیابی به چنین سطحی از توسعة سیاسی
در تصژژمیم گیژژری هژژا نیازمنژژد گ ژ ذار از تعصژژبات قژژومی و طایفژژه ای اسژژت .پدیژژد ة
طایفه گرایی اجتماعی ژ سیاسی عمدتاً در اجتماعات محلی با سژاختارهای طایفژه ای
عمدتاً مشاهده می شود که تدوام آن می تواند اثرات منفی متعددی مانند بی انگیزگژی
سایر گروه های اجتماعی و انحصارطلبی قدرت سیاسی شود .نمود عینی طایفه گرایی
در تصمیم گیری های سیاسی عمدتاً در شرایط انتخاباتی تشدید می شو د  .در این میان
شهرستان م مسنی به عنژوان یکژی از شهرسژتان هژای اسژتان فژارا از جملژه منژاطق
جغرافیایی پیرامونی کشور است که هنوز عناصر سنتی خود را حفظ کرده است .این
شهرستان در طی سالیان متمادی زندگی عشیره ای و سنتی داشته است ،به طژوری کژه
____________________________
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هویت جغرافیایی و طایفه ای یکی از نیرومندترین عوامل اثرگذا ر بر پایگاه رأی آوری
نمایندگان این حوز ة انتخابیه را شکل می دهد  .بنیاد پاوهش کنونی بژر ایژن پرسژش
نهاده شده است که چه رابطه ای بین طایفه گرایژی و توسژع ة سیاسژی در اجتماعژات
محلی وجود دارد؟
روش :داده های مقاله پی شِ رو که ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد ،به روش کتابخانه ای
و تحلیل آماری داده های میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) گژردآوری شژده اسژت .در
روش میدانی با استفاده از نرم افزار  SPSSبه تبیین رابط ة دو متغیر طایفه گرایژی بژه
مثاب ة متغیر مستقل و توسع ة سیاسی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
یافته ها /نتایج  :تحقیق نشان داد ک ه بین دو متغیر طایفه گرایی و توسعة سیاسی ارتباط
معناداری وجود داشته است  .در شهرستان ممسنی به دلیژل حاکمیژت بافژت سژنتی و
غلبژة عناصژر متژثثر از ایژن بافژت بژر عناصژر مژدرن و تلفیژق آن بژا برخژی موانژ
چالش برانگیز ،فرآیند توسعة سیاسی با موانعی مواجه بوده است.
نتیجــهگیــری  :نگژژرش هژژای محلژژی طایفژژه ای یکژژی از عوامژژل کلیژژدی بژژوده کژژه در
توسعه نیافتگی سیاسی شهرستان نورآباد ممسنی نقش داشته و به علژت عبژور نژاقص
شهرستان از مراحل توسعة سیاسی نظیژر انتخابژات  ،منجژر بژه تثبیژت نظژام فکژری
طایفه گرایی شده است .
کلیدواژه ها :طایفه گرایی  ،توسعة سیاسی  ،انت خابات ،شهرستان نورآباد ممسنی.
 .9مقدمه

توسعة سیاسی فرآیندی برای گذار از وضعیت توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی اسژت کژه از
آن تحت عنوان دموکراتیزاسیون 7یاد میشژود .طبعژاً یکژی از شژاخصهژای محژوری توسژعة
سیاسی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است که این امر از طریق رقابت سیاسی سژالم
و کارآمد به وقوع میپیونژدد (حجاریژان ،7113 ،ص .)713 .در کشژورهای جهژان سژوم و در
حال توسعه ،نحوة رابطة حامی-پیرو یکی از موان اصلی گذار به دموکراسی محسوب میشژود
که نمونة بارز آن را میتوان در نظامهای صژرفاً مبتنژی بژر طایفژهگرایژی مشژاهده کژرد؛ زیژرا
جهت گیریهای سیاسی اقوام و طوایف به کانالیزهشدن و تکساختیشدن نظام سیاسژی منجژر
1. Democratization
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میشود که در تضاد با روحیة توسعة سیاسی و دموکراسی است .بر این بنیان ،برای جلژوگیری
از تمرکزگرایی سیاسی در طوایف و اقوام مسلط ،در ایران نیز پس از انقالب مشروطه ،در سال
7001شمسی و نهایتاً به سلطنت رسیدن رضاخان در سال  7181علیرغم سرکوب خژوانین در
مناطق جغرافیایی پیرامونی کشور و تالش برای ایجژاد حکومژت متمرکژز و مبتنژی بژر قژدرت
مطلقه ،نظام طایفهای بهدلیل سژاختارهای سژنتی حژاکم بژر جامعژهْ ایرانژی و فرهنژ

سیاسژی

ایلیعشیرهای جامعهْ ایرانیان ،برتری قومی و طایفهای همچنان ادامه یافژت بژهطژوریکژه اکثژر
مناطق پیرامونی ایران از ساختار تاریخی و اجتمژاعی قژومی و طایفژهای ،در قالژب اجتماعژات
محلی برخوردار بودند .از اینرو ،مشارکت سیاسی در این مناطق همواره با تعصبات محلژی و
طایفهای همراه بود .شهرستان ممسنی از جمله مناطق جغرافیایی پیرامونی کشور است که هنوز
عناصر سنتی خود را حفظ کرده است .این شهرستان در طی سالیان متمادی زنژدگی عشژیرهای
و سنتی داشته است بهطوریکه فرهن

سیاسی طایفهای بنیاد و ساختار اجتماعی این منطقژه را

شکل داده و براساا مؤلفههای جامعهشناختی دارای اجزای معینژی نظیژر ارزشهژا ،باورهژا و
ایستارهای احساسی مردم نسبت بژه سیسژتمی بژوده اسژت کژه منجژر بژه شژکلگیژری نظژام
طایفژهگژرایژی در این شهرستان شده است .این مبانی رفتژاری در دو سژطن نهژاده (سژنت) و
دادههای (مدرن) نظام ،تقابل خرده نظامهای طایفژهای و محژلی با خرده نظامهای نوگرایژانژژه
را بههمراه داشته است که همواره یکی از موان عمدة توسعة سیاسژی بژهشژمار مژیرود .بنیژاد
پاوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده است کژه چژه رابطژهای بژین طایفژهگرایژی و توسژعة
سیاسی در اجتماعات محلی وجود دارد؟
 .2روششناسی پژوهش

پاوهش حاضر از نوع توصیفیتحلیلی و روش گژردآوری و تحلیژل دادههژا کتابخانژهای و
تحلیل آماری دادههای میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است .برای این منظور ابتدا به مطالعژة مبژانی
نظری پاوهش در رابطه با مسئلة اصلی پاوهش پرداختژه شژده و از درون آن شژاخصهژا و متغیرهژای
تحقیق استخراج شده است .براساا متغیرهای پاوهش ،پرسشنامهای در قالب  13سؤال با طیف لیکریژت
(پنجگزینهای) طراحی شد .شاخصهایی کلیدی که در این پرسشنامه لحاظ گردیدهاند ،شژامل :شژاخص
اول مربوط به طایفهگرایی و شاخص دوم متمرکز بر توسعة سیاسی است .در ادامه جمژ آوری دادههژای
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پاوهش نیازمند مشخصکردن جامعة آماری است؛ لذا در سطن منطقهای ،شهرستان نوآباد ممسنی بهعنوان
منطقة مورد مطالعه انتخاب شد .علت انتخاب این شهرستان ،وجود نگرشهژای محلژیطایفژهای در ایژن
منطقه ،ضعف مناسبات و مراودات مؤثر طوایف با یکژدیگر ،کژمتژوجهی بژه صژالحیتهژای فژردی در
انتخابات و گزینش بر بنیاد هویت جغرافیایی و طایفهای بوده است که در برخژی از مژوارد نیژز منجژر بژه
تنشهای محلی و طایفهای در شهرستان منجر میشود .از اقوام مستقر در نورآباد ممسنی مژیتژوان بژه دو
قوم اصلی لر و ترک قشقایی اشاره کرد که قوم لر  1طایفه بَکِش ،جاوید ،رُستم ،دُشژمَنزِیژاری و مژاهور
مِیالتی را شامل میشود و از قوم ترک قشژقایی دو طایفژة کَشژکولی و دَرهشژوری در بخژش تژرکتبژار
ماهورمیالتی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهدلیل گستردگی شهرستان و همچنژین بژاببودن تعژداد افژراد
مربوط به هر طایفه ،برای تکمیل پرسشنامه بهصورت تصادفی از میان ریشسفیدان بژهعنژوان رهبژران و
متنفذین محلی هر قوم 18 ،پرسشنامه تکمیل شد؛ لذا در مجموع ،تعداد  788پرسشنامه تکمیل و جهت
پاسخگویی به سؤالهای پاوهش استفاده شده است .بزم به ذکر است جهت تجزیژه و تحلیژل دادههژا از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است و با توجه به مقیاا دادهها که از نوع رتبژهای اسژت از آزمژونهژای t
تکنمونهای و یومن ژ وایت نی برای مقایسه میانگینها و آزمون اسپیرمن استفاده شده و تحلیل مسئله بژر
مبنای این آزمون است.
 .3محیطشناسی پژوهش

استان فارا  03شهرستان دارد .شهرستان ممسنژژی در شژمال غربژی ایژن اسژتان و غژرب
رشتهکوه زاگرا قرار دارد .عُمده ساکنان نواحی شمال غربی و غژرب اسژتان فژارا گژویش
لری دارند .ممسنی نیز شامل دو گروه زبانی لری و ترکی قشقایی است (حبیبیفهلیانی،7117 ،
ص .)17 .براساا آمارهای آخرین سرشماری عمومی نفژوا و مسژکن در سژال  ،7138ایژن
شهرستان با اختصاص  1/1درصد از مساحت اسژتان 772102 ،نفژر جمعیژت دارد کژه 27017
نفر در نقاط شهری و  11372نفر در نقاط روستایی سکونت دارند و  213نفژر هژم غیرسژاکن
هستند (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارا ،7131 ،ص.)711-711 .
شهرسژژتان ممسژژنی بژژا یژژک حژژوزة انتخابیژژه (مَمَسَژژنی) از چهژژار بخژشِ مرکژژزی ،رسژژتم،
دُشمَن زیاری و ماهور مِیالتی تشکیل شده است .هرکدام از این بخژشهژا ،جایگژاه یژا زادگژاه
جغرافیایی طایفههای ممسنی هستند ،بهطوری کژه از دیربژاز طوایژف بَکِژش ،جاویژد ،رسژتم،
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دشمن زیاری و ماهور میالتی در این مناطق سکنی گزیژدهانژد .طایفژه در ممسژنی موجودیژت
قانونی ندارد لکن یک واقعیت اجتماعیمکانی است که بژر فضژای جغرافیژای ممسژنی مسژلط
است (صادقی و حسینی ،7131 ،ص .)71 .روابط و مراودات درونطایفهای بر پایة دوسژتی و
مروّت است ،اما گاهی مواق دیده میشود که عاملی (معموبً اقتصادی) این دوسژتی و مژودّت
را به دشمنی و حتی نزاع تبدیل میکند و بهطور کامل وحدت و انسجام درونی طایفه را بژرای
مدتی متزلزل و بیثبات می کند ،اما همان طایفه و زیستگاه که ممکن است دچار تزلزل درونژی
باشد ،در مقابل عامل خارجی (سایر طوایژف یژا بیگانگژان) از خژود وحژدت و اتحژاد نشژان
میدهد و با خطری که یگانگی طایفه را تهدیژد مژیکنژد ،بژهطژور جمعژی و گروهژی مبژارزه
میکنند .رابطة بین طایفهای هم براساا دوستی و هژمزیسژتی مسژالمتآمیژز اسژت ،امژا ایژن
دوستی بر بنیاد رقابتهای ژئوپلیتیکی است .این رقابتها بعضی مواق (زمان انتخابات) رابطژه
بین مکانها و طایفههای موجود در ممسنی را شَکرآب میکند (صادقی ،7131 ،ص.)08 .

شکل  .9موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
مثخذ :میرزاییتبار ،صادقی و حسینی ،7131 ،ص711 .

بخش مرکزی با وسعت  0870کیلومتر مرب و از منظر جمعیتی بژا  30127نفژر جمعیژت،
بیشترین جمعیت را در شهرستان دارد که شهر نورآباد مرکز حژوزة انتخابیژة ممسژنی در ایژن
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بخش واق شده است (سالنامة آرماری .)7138 ،بخش مرکزی که به «بلژوک ممسژنی» شژهرت
دارد (حبیبیفهلیانی ،7101 ،ص ،)1 .از وزن ژئوپلیتیک بابیی در منطقه برخوردار است .ایژن
بخش زیستگاه جغرافیایی دو طایفة بزرگ «بَکِش و جاوید» است که اصالتاً طوایفی لر زبژان و
از منظر سیاسیاقتصادی نقش مهمی را در این شهرستان ایفا میکنند (رومینا و صژادقی،7131 ،
ص .)32 .طایفه بَکِش که هستة اولیة شهرستان را ژ خواه از نظر مرکزیژت جغرافیژایی و خژواه
جمعیتی  -تشکیل میدهد از قدرت و اثرگذاری بابیی در جهت تصمیمگیری ،تصمیمسازی و
بسیج تودهها در زمان انتخابات برخوردار است .پیشینه و ادبیات تاریخی ،همبستگی درونژی و
هماهنگی مُسنجم متنفذان محلی ،تبلیغات گسترده و ببژیگژری بژرای جژذب آرای شژناور و
بهرهگیری از ظرفیت جمعیتی و ساماندهی نیروهای درونزادگاهی به این مسئله انجامیده است
که نامزدهای این حوزة جغرافیایی (طایفه) در ادوار سوم ،ششم ،هشتم و نهم مجلژس شژورای
اسالمی پیروز انتخابات شوند .طایفة جاوید با در اختیار داشتن بازار شهرستان ممسنی بهعنوان
قدرتی اقتصژادی از تژوان و قابلیژت بژابیی بژرای بسژیج نیروهژا و در نهایژت احژراز قژدرت
برخوردار است و تاکنون توانسته در سه دوره (اول ،دوم و هفتم) از انتخابات مجلس شژورای
اسالمی پیروز انتخابات شود.
بخش پیرامونی مکان استقرارِ طوایف رستم ،دشمنزیاری و ماهور میالتژی اسژت .بخژش
رستم با وسعت  7088کیلومتر مرب و  12117نفژر جمعیژت ،یکژی از بخژشهژای پیرامژونی
شهرستان مَمَسَنی است (سالنامة آرماری .)7138،ایژن بخژش کژه از منظژر جمعیتژی و فضژای
جغرافیایی ،بخش پهناوری از شهرستان ممسنی را شامل میشود ،خارج از منطقة ممسنی واقژ
شده است و همواره از نظر ژئژوپلیتیژک مشکل اساسی داشته اسژت .از ایژن رو ،بژرای کسژب
قدرت سیاسی (کرسی نمایندگی) علیرغم بسیج نیروها (طایفه) با بحران مواجه مژیشژود؛ در
نتیجه پیوستگی و تعامل کمی با بخش مرکزی (هستة سخت شهرستان) دارد و این مهژم یکژی
از سازههایی (عواملی) است که باعث شده این طایفه بهرغم جمعیت هنگفتی که دارد تژاکنون
دو دوره (مجلس چهارم و پنجم) کرسی نمایندگی مجلس را کسب کند .بخش دشژمنزیژاری
با  3110نفر جمعیت 0 ،دهستان (دشمنزیاری و مشایخ ) ،در سال  7120به بخش ارتقا یافژت
و در جنوب شرقی و شرق ممسنی واق شده است (سالنامة آماری .)7138 ،این بخش بهدلیژل
نداشتن جمعیت بزم ،پراکندگی جمعیژت و دوری از مرکژز (جغرافیژایی) ،قژدرت سیاسژی و
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اقتصادی اندکی دارد .از این رو ،از توان بابیی در رقابتهای انتخاباتی برخوردار نیست و این
مهم به این مسئله انجامیده که نامزدهای این طایفه نتوانند طی تژاریخ بعژد از انقژالب اسژالمی
کرسی نمایندگی مجلس را تحصیل کند .بخش ماهور مِیالتی ،بهدلیل نداشژتن جایگژاه بزم در
ارگانها و سازمانهای دولتی شهرستان و ضژعف انسژجام درونطایفژهای و نداشژتن متنفژذان
محلی جهت ساماندهی و تنسیق افراد در فرآیندی چون انتخابژات و همچنژین برخژورداری از
فرهن

و زبان متفاوت که با هستة مرکزی شهرستان ازلحژاظ قژومیفرهنگژی ،زبژانی متفژاوت

است و کمی جمعیت در کارزار انتخابات نمیتواند اثژربخش و کژارا ظژاهر شژود و دائمژاً در
فرآیند انتخابات نقش آرای شناور را بازی میکنژد .جژذب آرای سژرگردان منژوط بژه تژوان و
پتانسیل دیگر طوایف است و هر طایفهای که بتوانژد رایزنژیهژا و ببژیگژریهژای بزم را بژا
متنفذان و متموبن محلی این طایفه بهعمل آورد از فرصت و ژرفای ژئژوپلیتیکی بژابیی بژرای
احراز کرسی مجلس برخوردار میشود .این بخشها بهدلیل موقعیت جغرافیایی و ویاگیهژای
مکان استقرار ،بهطور نسبی در اِنزوا به سر برده و کمتر در معرض تبادبت و تحوبت فرهنگی
و اجتماعی قرار گرفتهاند (رومینا و صادقی ،7131 ،ص .)32 .از این رو ،همژواره دچژار خژ
قدرت هستند و بکشیها و جاویدیها (قدرتهای موجود) عُمق اسژتراتای خژود را (جهژت
جذب آراء) در آنجا دنبال میکنند.
الگوی مسلط فرهن
فرهن

سیاسی در شهرستان ممسنی کارکردی طایفهمحور دارد .بهطژوریکژه

سیاسی طایفهای از ریشة ژرفی برخوردار است و به رفتار سیاسی و کنشهای سیاسژی

ساکنان ممسنی جهت میدهد .پیدایش و تطور فرهن

سیاسژی طایفژهای از فرهنژ

عمژومی،

تاریخ و جغرافیای ممسنی نشئت گرفته است .در رابطه با موان توسعة سیاسی در ممسنی باید
اشاره کرد که فرهن

و ارزشهای حاکم بر جامعه هرگونه تحول فکری را محدود میسژازد و

ساخت اجتماعیطبقاتی که ماحصل فرهن

و ارزشهای حاکم است در طول تژاریخ اسژتمرار

مییابند و فرآیند توسعهنیافتگی سیاسی را بههمراه دارد.
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 .6چهارچوب نظری پژوهش
 .9 .6طایفهگرایی

ادبیات جغرافیای انتخابات نشان میدهد که جُستار طایفهگرایی 7یکی از عوامل اثرگژذار در
رفتار سیاسی شهروندان ،نقشة رفتار انتخاباتی و پیدایش الگوی فضایی انتخابژات بژوده اسژت.
در واق  ،جغرافیاییترین بعد رأیگیری همین مقولة طایفهگرایی اسژت کژه در آن رابطژة میژان
نتایج انتخابات ،و محدودة پیرامونی سکونتگاه و زادگاه نامزدها و نمایندگان بررسژی مژیشژود
(گالسنر ،7331 ،0ص .)701 .طایفژهگرایژی 1نوعی احساا و انگیزة درونی در افراد ساکن در
مکان و فضای جغرافیایی خاص است که ارزشهای مرتبط بژا نحژوة ادراک از مکژان و محژل
زیست را بر ارزشهای فراتر از محل یا مرتبط با محلهای دیگر تژرجین مژیدهنژد (رومینژا و
صادقی ،7131 ،ص .)37 .به دیگر سخن ،مبحث طایفژهمحژوری نژاظر بژر اثرگژذاری عناصژر
مکانی و جغرافیایی در پسندها و مطلوبهای مؤثر در رفتار رأیدهندگانِ ساکن محژدودههژای
خاص (پایگاه حمایتی) زادشهری است (کاویانیراد و ویسی ،7101 ،ص.)1 .
در مکانها و فضاهای جغرافیایی با پیشینة عشایری و کوچنژدگی ،گذشژته از ارتبژاط بژین
گروهی ،تشکیالت مکانیطایفهای در سطوح گوناگون موجب پیوندها و بستگیهای ریشژهدار
میشژود (سژعیدی ،7138 ،ص .)770 .در چنژین منژاطقی ،ایژن وصژلتهژا و پیوسژتگیهژای
خویشاوندی مهمترین بنیادها و پیوندها به شمار میرونژد (دُسژوان ،7100 ،ص .)11 .در ایژن
مناطق ،روابط انسانها با توجه به مناسبات قومی شکل میگیرد .بهعبژارتی ،تنهژا حلقژهای کژه
افرادِ گروهها و اقوام را به هم نزدیک و مرتبط میسژازد ،علقژههژای خویشژاوندی و طایفژهای
است .این مهم خود تا حدودی زیادی از صیانت ذات و حمایژت افژراد طایفژه از همژدیگر در
مقابل دشمنان متاثر شده است .بعد از مسکنگزینی ضمن اینکه این همبستگی قومیطایفژهای،
همچنان به قوت خود باقی میماند ،رابطة مکانی به عنوان یک عامل قوی ثانوی بژر آن افژزوده
میشود .بنابراین علقههای خویشاوندی ،رابطة مکانی و ویاگیهای اچتماعی ،درهم میآمیزد و
در نهایت محیطهایی با ویاگیهای قومی ،اجتماعی و مکانی خاص خژود بژهوجژود مژیآورد
(مهدوی ،7130 ،ص .)1 .در رابطة بین شخصیت و طایفهگرایژی گرچژه هژر جامعژهای نژوعی
1. Tribalism
2. Glassner
3. Tribalism
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طایفهگرایی را بر میانگیزاند ،همة اعضای جامعه به یک اندازه طایفهگرا نیستند .بدین معنا کژه
برخی سنخهای شخصیتی بیشتر از سنخهای دیگر گرایشهژای طایفژهگرایانژه دارنژد (کژوئن،
 ،7102ص.)11 .
بهطور کلی ،ساختار طایفه و نظام طایفهگرایی اساساً مبتنی بژر مژدل سژازمانی اجتمژاعی و
غیررسمی و همان «جمین شافت» 7فردیناند تونیس و نظـا سـنتی تژالکوت پارسژونز اسژت.
جمین شافت بهعنوان الگوی سنتی بر پایة روابط خویشاوندی پایهگژذاری مژیشژود -فژرد در
واحد اجتماعی به دنیا میآید  ،نه صالحیت او برای عضویت و نه حس تعلژق او مژورد سژؤال
قرار میگیژرد ژ و روابژط بژین اشژخاص بژر مبنژای احساسژات و عواطژف اسژت (پژالمر و
همکاران ،7137،ص .)30 .در جامعة سنتی پارسونزی روابژط اعضژا مبتنژی بژر خویشژاوندی،
روابط غیررسمی و پدرسابری استوار است که این ویاگیها را میتوان در سژاختاری بژه نژام
نظام طایفهگرایی مشاهده کژرد .فرهنژ

سیاسژی طایفژهای مبتنژی بژر رابطژه روابژط عژاطفی،

خاصگرایانه ،مناف جمعی ،نسبگرایی و درهمنگری است و تصمیمگیرندة نهایی نه فرد بلکه
رهبر و بزرگ طایفژه (متنفژذین محلژی) اسژت .لژذا در چنژین جوامژ و اجتماعژات محلژی،
تصمیمگیریهای سیاسی تحت تثثیر گژرایشهژای طایفژهای قژرار گرفتژه و در راسژتای منژاف
جمعی برای گروهی محدود میباشد که مانعی در رابطه با توسعة سیاسی اسژت (قژوام،7103 ،
ص.)17 .
 .2 .6تـوسعـۀ سیـاسـی

توسعة سیاسی 0مفهومی تازه در فرهن

سیاسی کشور مژا محسژوب مژیشژود و خاسژتگاه

غربی دارد و واژهای جامعهشناختی است .مکاتب غربی مفهوم توسعة سیاسژی و فرآینژد آن را
بهعنوان راهکاری برای عبور از عقبماندگی و رسیدن به توسعه در کشورهای توسعهنیافتژه ژ
کشورهای جهان سوم ژ ارئه کردند (سو ،7110 ،ص .)18 .توسعة سیاسی مفهوم ثژابتی نژدارد؛
عدهای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب میدانند که از آنجا ریشه گرفتژه اسژت.
بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همة جوام از فقژر و مشژکالت نمژیداننژد .عژدهای
دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ اسژتقالل آن مژیداننژد .عژدهای نیژز اولویژت را بژه

1. Gemeinschaft
2. Political development
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ارزشها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را طژرح مژیکننژد و آن را
برای خدمت به استقالل جامعه ضروری میدانند (نظری ،بشژیریگیژوی و جنتژی ،7130 ،ص.
 .)710نظریهپردازان توسعة سیاسی افزایش قدرت و توان و کارآیی حکومت را مهمترین عامل
برای توسعة سیاسی قلمداد کردهاند .بهعنژوان نمونژه هژانتینگتون در کتژاب نظژم سیاسژی 7در
جوام در حال تغییر استدبل میکند که میژزان قژدرت در جژوامعی افژزایش مژییابژد کژه در
حکومت متمرکز گردد« :جوام از هم پاشیده نمیتواند بدون قدرت متمرکژز بژه حیژات خژود
ادامه دهند» (هانتینگتون ،7303 ،ص .)701 .بژه عبژارتی «نخسژتین گژام در توسژعه سیاسژی را
افزایش و تمرکز مناب قدرت در دست حکومژت بژه منظژور حفژظ نظژم و نهادهژای سیاسژی
موجود است»(هانتینگتون ،7303 ،ص .)701 .بنابراین به نظر او باید قدرت حکومت گسژترش
یابد و رقابت و مشارکت سیاسی محدود گردد (بشریه ،7108 ،ص .)01 .لوسین پای 0افژزایش
ظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و خواستههای مردم ،تنوع ساختاری و تخصصی شژدن
ساختارها میداند و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را بزمة توسعة سیاسی معرفی مژیکنژد.
پای ،معتقد است که برای تحقق توسعة مطلوب ،نظام سیاسی باید از سلسلهبحرانهژایی ماننژد
بحران هویت ،مشروعیت ،نفوذ ،مشارکت و توزی موفقیتآمیز عبژور کنژد (پژای ،7322 ،ص.
 .)18-13آلومند و پاول نیز ،از لحاظ رفتژاری و مصژلحتگرایژی ،ارجژن بژودن فعالیژتهژای
دسته جمعی بر فردگرایی ،میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسژی ،روابژط سیاسژی بژر مبنژای
اعتماد متقابل را معیارهایی برای توسعة سیاسی میدانند و از نظر ساختاری بر تنوع سژاختاری،
فرهن

دنیوی و سطن بابی استقالل نظامهای فردی تثکید دارند (الموند و وربژا ،7320 ،ص.

.)71-72
بنابراین ،شکلگیری و ساخت فرآیندی به نام توسعة سیاسژی ،مسژتلزم تغیژرات اجتمژاعی
بلند مدتی است که طی آن نظام تقسیمات کار ،قشربندی اجتمژاعی ،نظژام سیاسژی و فرهنژ ،
دستخوش تحول واق میشود که در تکوین آن ،عامل سیاسژی و اجتمژاعی ،منژاف گژروههژا،
اقشار و طبقات و گرایش آنها به تغییر یا مقاومت نقش دارد .بر این بنیاد میتوان گفت توسعة
سیاسی ماهیتی برآیندی (منتجه) دارد و تکوین آن در هر جامعهای ،تاریخ خاص خژود را دارد

1. Political Order in Changing Societies
2. Lucian W Pye
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(احمدیپور ،صادقی و تیموری ،7131 ،ص .)01 .بهطور کلی شاخصها و مصژادیقی کژه بژرای
توسعة سیاسی میتوان مطرح کرد عبارتند از :پلورالیسژم ،اسژتقالل قژوای سژهگانژه ،برگژزاری
انتخابات آزاد در سطوح مختلف با فقدان محدودیتهژا و موانژ در رفتژار انتخابژاتی ،توزیژ
قدرت میان نخبگان سیاسی ،تخصصیشدن امور ،وجود ساختارهای رسمی غیر حکومتی نظیژر
 ،NGOپیشبینیپذیر بودن ،اعتماد و مشروعیت دولت .بر اساا مؤلفژههژای مژذکور توسژعة
سیاسی و طایفهگرایی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنند و میتژوان گفژت گژرایشهژای
طایفهای منجر به از بین رفتن شاخصهای توسعة سیاسی و شایستهسابری میشود.
 .3 .6انتخـابـات :عرصۀ نمود عینی رفتار سیاسی طایفهگرایی

آشکارترین حلقة پیونژد مشژارکت و مشژروعیت ،انتخابژات( 7منصژفانه و عادبنژه) اسژت.
انتخابات پدیدهای اجتمژاعی و فرهنگژی بژا برونژدادی سیاسژی و شژیوة دموکراتیژک گژزینش
نهادهای نمایندگی مردم و بنیاد مشروعیت ساختارهای مردمسژابر اسژت (کاویژانیراد،7130 ،
ص .)03 .در عین حال ،واسطه ای میان حزب و سیاست اسژت و آنچژه از صژندوقهژای رأی
بیرون میآید ،برآیند عقل جمعی جامعه است (دارابی ،7100 ،ص .)78 .فرآیند انتقژال قژدرت
از مردم به حکومت با انتخابات صورت میگیرد .به عبژارتی ،دموکراسژی و انتخابژات بهتژرین
وسیله برای عملیکردن اثرگذاری ارادة ملت بر حکومت در اداره سرزمین اسژت (مجتهژدزاده،
 ،7138ص .)10 .تبیین تئوری انتخابات با دو شیوة دموکراسی مسژتقیم و غیرمسژتقیم صژورت
میگیرد (داورپناه ،0882 ،ص .)10 .در دموکراسی مسژتقیم یژا مشژارکتی ،تصژمیمات بژهطژور
جمعی بهوسیلة افراد ذیربط گرفته میشود .ولی در دموکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی ،مژردم
بهطور غیرمستقیم به واسطه نمایندگان مورد اعتمژاد خژود بژر ادارة دولژت نظژارت دارنژد .در
دموکراسیهای نمایندگی ،احزاب نقش حیاتی دارند؛ زیرا ارادة مردم را ساماندهی و بهصژورت
مجرای ارتباطی عمل میکنند (حافظنیا و کاویانیراد ،7100 ،ص.)002 .
در رابطة میان انتخابات و توسعة سیاسی این نکته حائز اهمیت است که انتخابژات اگرچژه
یکی از شاخصهای توسعة سیاسی است اما مولفژة مطلقژی بژه شژمار نمژیرود و دلیژل آن را
میتوان در برگزاری انتخابات تکحزبی ،نیمه رقابتی و کنترل شده و کانژالیزه کژردن تژوده در
جهت حمایت از یک نامزد خاص در رژیمهای توتژالیتژر نظیژر اروپژای شژرقی ،کشژورهای
1. Election
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جهانسوم و شوروی سابق جستجو کرد (حجاریان .)711:7113،علیژرغم ایژن امژر ،انتخابژات
یکی از محورهای سیر گذار از سنت به مدرنیسم و دسژتیابی بژه کانژالهژای قژدرت از طریژق
مسآلمتآمیز و قانونی محسوب میگردد.
نگرشهای محلی و طایفهای در شهرستان ممسنی علیرغم افزایش میزان مشارکت سیاسی
ساکنان در میکانیسمی همچون انتخابات (مجلس شورای اسالمی) منجر به اختالف و درگیری
میان طوایف ،زورآزمایی خیابانی و نهایتاً ضعف توسعة سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی شهرستان
گردیده است که در نتیجه آن نارضایتی شهروندان نسبت به مسئوبن و نمایندگان شهرسژتان را
به همراه داشته است؛ هرچند که نمیتوان محرکهای بیرونی طایفهگرایی و نگژاه مسژئوبن در
سطن کالن نظام را نسبت به این گرایش نادیده انگاشژت چراکژه پایژداری نظژام طایفژهگرایژی
بهرغم افزایش میزان مشارکت سیاسی رأیدهندگان در انتخابژات ،منجژر بژه تضژعیف درونژی
طوایف ،افزایش اختالفهای قومیطایفهای و توسعة خصومت و کژدورت بژین طوایژف و در
نهایت به توسعهنیافتگی سیاسی منجر شده است (شکل .)0

شکل :2رابطـۀ طایفـهگـرایـی و انتخـابـات

طبق نمودار هرچه از انتخابات در مقیاا کالن (مجلس خبرگان و ریاسژت جمهژوری) بژه
سمت انتخابات در مقیاا محلی حرکت شود ،مشخص میشود که تثثیرگژذاری انتخابژات بژر
توده در نظام طایفهای افزایش مییابد و به تب آن حساسیت انتخابات نیز افزایش مییابد که از
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طریق دیدگاه جامعهشناسی سیاسی قابل تحلیل است .بر بنیژاد نظریژة توسژعة نژامتوازن 7یژک
بخش از کشور ،استان یا شهرستان به عنوان کژانون 0بژه سژمت رشژد و توسژعة اقتصژادی در
حرکت است ،اما نواحی جغرافیایی پیرامونی ایستا هستند و پویایی خاصژی در آنهژا مشژاهده
نمیشود .با توجه به این نظریه در نظام طایفهگرایی ،طایفهای که قژدرت سیاسژی را در اختیژار
دارد نهتنها به سایر طوایف بلکه به تیرههای طایفه خود نیز توجه نمژیکنژد و تنهژا منژاطقی را
ساماندهی و حمایت اقتصادی مینماید که در جریان انتخابات بیشترین میژزان حمایژت را بژه
وی اعطا نمودهاند .در این مدل همچنین یک «خانواده» یا «امالقری» شکل میگیرد که تنها ایژن
بخش بیشترین میزان بودجه را به خود اختصاص میدهد و مناطق دیگر زیر چژر دنژدههژای
نظام طایفهگرایی نابود میشوند و فرآیند بیعدالتی جغرافیایی و توسعة نژامتوازن آنقژدر ادامژه
مییابد که رشد و توسعة دیگر مناطق تقریباً به صفر و حتی منفی میرسد .در ایژن چژارچوب
مفهوم محورژحاشیه نیز در بررسی تنشها و نابرابریهای ناشی از تنوع جغرافیایی ،فرهنگژی و
اقتصادی درونکشوری بهکار میرود که بر اساا آن عوامل سلطه و بهرهکشی در رابطژة میژان
محور و حاشیه از اجزای ذاتی این مفهوم هستند (مویر ،7113 ،ص.)080 .
 .6 .6مؤلفـههـای تعییـنکننـدۀ منافـع طایفـهای در رفتار انتخاباتی

عوامژل موثژر بر رادیکژالیسژم گرایژشهژای طایفژهای در انتخژابژات را میتوان در قالژب
عملکرد نخبگان علمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی مورد تحلیژل قژرار داد.
زیرا گرایشها و جهتگیریهای طایفهگرایی هر ک از ایژن گژروههژای نخبگژی مژیتوانژد در
تشدید رفتارهای رادیکالیسم طایفهای مؤثر باشژد .امژا بژه طژور کلژی عمژل طایفژهگرایژی در
انتخابات را میتوان بر اساا چهار معیار کلیدی مورد تحلیل قرار داد:
الف) عقالنی و معقول بودن :عقالنیبودن مفهومی است که وبر برای اشژاره بژه فرآینژدی
بهکار برده که بهوسیلة آن شیوههای محاسبة دقیژق و سژازماندهی ،شژامل قواعژد و روشهژای
انتزاعی بهطور فزاینده بر زندگی حاکم میشژود .در بررسژی ایژن پدیژده شژاخصهژایی نظیژر
حساب سود و زیان مسائل مختلف ،میزان اندیشة افراد قبل از انجام یک عمل خاص و میژزان

1. Unbalanced development
2. Core
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تقدیرگرایی افراد قبل از وقوع یک عمل خاص بسیار تاثیرگذارنژد (مقژدا و حیژدری،7101 ،
ص.)721 .
ب) رابطۀ اجتماعی باز :این نوع رابطه به نوع و دایرة تمااهای اجتماعی و فیزیکی افراد
و گروههای قومی با یکدیگر مربوط میشود .بر این اساا میتوان نوع روابط اجتمژاعی افژراد
یک قوم با دیگران غیر هم قوم را بهترتیب اولویت و اهمیت که شامل آشنایی ،دوستی ،ازدواج
و همسایگی هستند مشخص کرد (بردی ،0888 ،7ص.)77 .
ج) اعتماد داشتن :اعتماد ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یژا نظژامهژای مجژرد اسژت کژه
معموبً مشکل بیاطالعی یا ضعف در سواد سیاسی را برطرف مژیسژازد (گیژدنز ،7110 ،ص.
 .)111در اینجا بحث اعتماد میان طوایف و مردمان طوایف بسیار حائز اهمیت است.
د) صراحت :صرین بودن به معنژای سژهیمکژردن دیگژران در اطالعژات ،ایژدههژا ،افکژار،
احساسات و عکسالعملها نسبت به موضوع بحژث اسژت (مقژدا و همکژاران ،7101 ،ص.
.)721
در خصوص عقالنی و معقول بودن ،شهرستان ممسنی و شژهروندان سژاکن در آن ،تژالش
مینمایند تا در حد امکان و توانایی خود اصژول عُقالیژی و محاسژبة دقیژق را در برخژورد بژا
قضایا در پیش بگیرند اما در عین حال در شرایط انتخاباتی بهویژاه انتخابژات مجلژس شژورای
اسالمی نوعی تقدیرگرایی و عمل براساا آیین پدرسابری مبنای کار آنهژا قژرار مژیگیژرد و
عقالنیت وبری جای خود را به عصبیت طایفهای مورد تثکید ابن خلدون میدهد .متغیر رابطژة
اجتماعی باز در ممسنی امری نسبی است و با توجه به شخصیت ،روحیه و نوع نگژرش افژراد
متفاوت است .متغیر اعتماد داشتن بهصورت فوقالعادهای در روابط میژان طوایژف نقژش دارد،
بهگونهای که اعتمادسازی در میان طوایژف بژهویژاه در هنگژام انتخابژات و پژس از انتخابژات
میتواند به ایجاد رضایت در میان آنها و نمایندگان و در نتیجه حرکت بهسوی توسعة سیاسی
منجر شود.
با توجه به اینکه بسیاری از خشونتهای طایفهای به ضعف وجژود اعتمژاد میژان طوایژف
مغلوب و احساا بیگانگی با نمایندگان بر میگردد ،متغیژر اعتمادسژازی مژیتوانژد در کنتژرل
بحران بسیار کارامد واق گردد .متغیر صراحت مهمترین و تعیژینکننژدهتژرین عامژل در رابطژة
1. Brady
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میان مصالن طایفهای و مصالن عام است .صراحت در کالم و گفتار مردم طوایف و کاندیدا در
زمان انتخابات در خصوص رعایت مصالن همگانی ،تثمین خیر عمومی و تالش بژرای توسژعة
سیاسی و اقتصادی گام مهمی در فرآیند دموکراتیکسازی ممسنی بهشمار میرود .بهطژور کلژی
مردم این شهرستان در سه متغیر «رابطة اجتماعی باز»« ،صراحت» و «عقالنژیبژودن» از تژوانش
بابیی برای کاهش پدیده طایفهگرایی و در نظر گرفتن مناف و مصالن عام برخوردارند.
 .5یافتههای پژوهش

در این مطالعه با توجه به مسئلة تحقیق وضعیت دو شاخص اصلی طایفهگرایژی و توسژعة
سیاسی در شهرستان ممسنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بژرای مطالعژة شژدت
طایفهگرایی از متغیرهای متعددی استفاده شد که بررسی تفژاوتهژای میژانگینی میژان متغیرهژا
گویایِ میزان و شدت طایفهگرایی در بژین طوایژف مختلژف در منطقژة مژورد مطالعژه اسژت،
بهطوریکه با توجه به سطن معناداری کمتر از آلفا  8/81بهدست آمده مشخص میشود کژه در
هر  77متغیر مستقیم مرتبط با طایفهگرایی ،طایفههای قوم لر و ترک ممسنی نشانههای قژوی از
طایفهگرایی وجژود دارد (جژدول  .)0همچنژین بژهلحژاظ عمژل در انتخابژات در طوایژف کژه
نشاندهندة جنبهای از توسعة سیاسی اسژت ،از  3متغیژر مژرتبط بژا رفتژار سیاسژی در فرآینژد
انتخابات برای مقایسة نظرات طوایف در دو قوم لر و ترک قشقایی ممسنی استفاده شد .نتژایج
بهدستآمده از آزمون  tتک نمونهای نشان میدهد که در همة متغیر سطن معناداری همسژو بژا
عمل بر اساا طایفهگرایی در فرآیند رفتار انتخاباتی است ،بهنحویکه طایفه محور اساسژی در
تصمیمگیریهای انتخاباتی بین طوایف در حوزة انتخابیه است کژه ایژن عمژل تضژعیفکننژدة
مفهوم و اندیشة توسعة سیاسی است .هرچند که این فرآیندها در بین هر دو قژوم اصژلی لژر و
ترک قشقایی منطقه مشاهده میشود اما باید گفت که شدت آن در بین طوایف قژوم لژر بیشژتر
است .به گونهای که در بین طوایف ترک قشقایی ،نشانههایی از پایین بژودم تعلقژات طایفژهای
در رفتار سیاسی انتخاباتی مشاهده میشود؛ تمایل به رأی دادن به نامزدهایی از طوایف دیگر یا
رأیدهی به نامزدها بدون توجه به مقام و منصب از آن جملهاند (جدول .)7
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جدول  .9تفاوت میانگین متغیرهای طایفهگرایی در بین طایفههای قو لُر و ترک قشقایی نورآباد ممسنی
طایفههای قو لر نورآباد ممسنی
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 2/5
طایفـهگرایـی

شرکت در حرکتهای اعتراضی طایفه
عمل نکردن بر خالف عقاید طایفه
اعتقاد به برتری طایفهای در حل مسائل شهر
نقش طایفه در حل مسائل محلی
اعتقاد به برتری طایفهای
عدم تمایل به روابط قومی با سایر طوایف
تثکید نخبگان سیاسی بر ارزشهای طایفهای
وجود رقابت با طوایف دیگر
تثکید بزرگان و ریش سفیدان بر ارزشهای طایفهای
عدم اهمیت وحدت بین طوایف در توسعة شهرستان
عدم توجه به تعالی و پیشرفت سایر طوایف
شرکت در حرکتهای اعتراضی طایفه
عمل نکردن بر خالف عقاید طایفه
اعتقد به برتری طایفهای در حل مسائل شهر
نقش طایفه در حل مسائل محلی
اعتقاد به برتری طایفهای
عدم تمایل به روابط طایفهای با سایر طوایف
تثکید نخبگان سیاسی بر ارزشهای طایفهای
وجود رقابت با طوایف دیگر
تثکید بزرگان و ریشسفیدان بر ارزشهای طایفهای
عدم اهمیت وحدت بین طوایف در توسعة شهرستان
عدم توجه به تعالی و پیشرفت سایر طوایف

آمارۀ

درجۀ

آزمون t

آزادی
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تفاوت از

معنادار
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فاصله اطمینان
15درصد
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پایینتر

باالتر
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جدول  .2تفاوت میانگین متغیرهای رفتار توسعۀ سیاسی طایفههای قو لر و ترک قشقایی نورآباد ممسنی در انتخابات
طایفههای قو لر نورآباد ممسنی
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 2/5
رفتار توسعۀ سیاسی طوایف در انتخابات

آمارۀ
آزمون
t

حد

درصد

مطلوب

پایین تر

باالتر

 
 
 
 

 
 
 
 

   
   
   
   

 
 
 
 

وابستگی باب به طایفه در انتخابات

   

 

   

 

عدم توجه به طایفه نامزدها در انتخابات

   

 

     

   

 

     

تثثیر بابی تبلیغات ملی در شرکت افراد طایفه در انتخابات    

 

   

 

رأیدهی به نامزدها بر اساا مقام و منصب

   

 

 

 

 

اولویت رأی دادن بر اساا نمایندة طایفه

   

 

   

 

تعهد نماینده به طایفه خود
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برای مقایسة میانگین شدت طایفهگرایی و توسعهنیافتگی سیاسی در بین طایفههای دو قژوم
لر و ترک قشقایی در ممسنی از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .نتایج بهدستآمژده در بژین
طایفههای قوم لر نشان داد که هم بهلحاظ طایفهگرایی و هم بهلحاظ توسژعهنیژافتگی سیاسژی،
مقدار میانگینها بابتر از حد مطلژوب  0/1در قالژب طیژف لیکژرت بژوده و سژطن معنژاداری
بهدستآمده نیز صفر است .بنابراین میتوان گفت که بژین طایفژههژای قژوم لژر گژرایشهژای
طایفهای وجود داشته و بهواسطة آن نیز توسعهنیافتگی سیاسی را میتوان مشاهده کرد (جژدول
.)1
جدول .3تفاوت میانگینهای طایفهگرایی و توسعهنیافتگی سیاسی در بین طایفههای قو لُر
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 2/5
قو لر

آمارۀ

درجه

سطح

تفاوت از حد

فاصله اطمینان 15درصد

آزمون t

آزادی

معناداری

مطلوب

پایینتر

باالتر
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طایفهگرایی

همچنین نتایج بهدستآمده در بین طایفههای قوم ترک قشقایی نشان داد که هژم بژهلحژاظ
طایفهگرایی و هم بهلحاظ توسعهنیافتگی سیاسی ،مقدار میانگینها بابتر از حد مطلوب  0/1در
قالب طیف لیکرت بوده و سطن معناداری بهدستآمده نیز صفر است .بنابراین میتژوان گفژت
که بین طایفههای قوم ترک قشقایی وابستگیهای طایفهای وجژود داشژته و بژهواسژطة آن نیژز
توسعهنیافتگی سیاسی را میتوان مشاهده کرد (جدول .)1
جدول .6تفاوت میانگینهای طایفهگرایی و توسعهنیافتگی سیاسی در بین طایفههای قو قشقایی
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 2/5
قو ترک قشقایی
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برای مقایسة تفاوت طایفهگرایی و شدت توسعهنیافتگی سیاسی از آزمون یومن ژ وایتنژی
استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشانگر آن است که بین طوایف اقوام لر و ترک قشقایی منطقژه
از لحاظ شاخص طایفهگرایی و توسعهنیافتگی سیاسی بهلحاظ میانگینها تفژاوت وجژود دارد،
بهطوریکه میتوان گفت جستار طایفهگرایی با میانگین  12/72در قوم لر بیشژتر از قژوم تژرک
قشقایی با میانگین  11/01در میان نمونههای مورد مطالعة شهرستان ممسنی است .همچنژین از
نظر سطن میانگینی توسعهنیافتگی سیاسی نیز بژین طوایژف اقژوام لژر و تژرک قشژقایی منطقژه
تفاوت وجود دارد؛ بهنحویکه میتوان گفت شاخص توسعهنیافتگی سیاسی با میژانگین 17/11
در قوم لر بیشتر از قوم ترک قشقایی با میانگین  13/01در میان نمونههای مورد مطالعژة منطقژه
است (جدول .)1
جدول  .5تفاوت بین قومیتها از لحاظ طایفهگرایی )(Mann-Whitney Test

طایفهگرایی

توسعهنیافتگی
سیاسی

تعداد

میانگین رتبهها جمع رتبهها

لر

 

 

 

ترک قشقایی

 

 

 

مجموع

 





لر

 

 

 

ترک قشقایی

 

 

 

مجموع

 





بنابراین ،از آنجژاییکژه الگژوی مسژلط فرهنژ

سیاسژی در شهرسژتان ممسژنی کژارکردی

طایفهمحور دارد بخش عُمدهای از پایگاه رأیآوری نمایندگان این شهرستان بیش از آنکه تاب
فرآیند کالن دموکراسی باشد ،بیشژتر تژاب بازتولیژد همژاوردیهژای سژنتی طایفژهای اسژت و
ساکنانش روابط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی خود را بر اساا آن تنظیم میکننژد .از
این رو میتوان نورآباد ممسنی را جزء «شهژرهژای طایفژهای» 7نامید .در این شهرها ،با توجژه
به ساختار ایلیعشایری میتوان از روی نام خانوادگی افراد بهآسانی طایفة آنها را بازشژناخت.
بهنظر میرسد بازنمایی چنژین مناسژبات و شاخصژههژای پیشژامدرن و سُژنتی در فرآینژدهای
1. Tribal towns
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اجتماعیسیاسی چنین شهرهایی ،در تعیین کنشهای سیاسی افراد اثرگذار اسژت (کاویژانیراد،
 ،7130ص.)710 .
خویشاوندی و احساا تعلق به طایفه که خود دارای پیامدهای فژراوان بژر رفتژار سیاسژی
رأیدهنگان است ،موجب گردیده که صحنة رقابتهای انتخاباتی شهرستان ممسنی تبژدیل بژه
کشمکشهای طایفهای گردد .همچنین ضعف اقتصادی حوزة انتخاباتی ممسنی باعث شژده تژا
اعضای هر قلمرو و طایفه تالش نمایند به هر نحو ممکن به یکی از افراد طایفژة خژود کمژک
کنند و مان از به قدرت رسیدن کاندیدای دیگر قلمرو جغرافیایی شوند؛ چراکژه تلقژی آنژان از
مجموعههای غیرخودی و خارج از طایفه و زیستگاه خود این است که اگر به قژدرت سیاسژی
(کرسی مجلس) دست پیدا کنند نتایج مخرب سیاسژی و توسژعهنیژافتگی اقتصژادی را بژرای
آنها به همراه خواهد داشت .بدیهی است که این رقابتها زمینة پراکندگی اجتماعیسیاسژی را
در شهرستان فراهم آورده است؛ بهطوریکه هر یک از طوایف و نواحی جغرافیژایی مشژخص
تالش میکنند با دستیابی به موقعیتهای مهم اجتماعی و سیاسی که با حمایت همژه اعضژای
طایفه از یک نفر حاصل میشود به رقابژت بژا یکژدیگر بژه پردازنژد .ایژن شژرایط عمومژ ًا در
انتخابات مجلس شورای اسالمی بهخوبی آشکار میگردد .رفتارشناسی افراد در روند انتخابژات
نشان میدهد افرا در بستر سیاسیجغرافیایی بر پایة طایفه ،خود را تعریف میکنند و هر طایفژه
و هر حوزة انتخاباتی از نامزدی حمایت میکنند که «خودی» یا بهعبژارتی از اعضژای طایفژه و
منطقة مورد نظرشان باشد .همچنین با توجه به سطن معناداری بابتر از سطن  8/81بین اقژوام،
طایفهگرایی وجود دارد که میزان آن از طریق میانگینها گویای شدت طایفهگرایی در بین اقوام
لژژر اسژژت .از سژژوی دیگژژر بژژا توجژژه بژژه سژژطن معنژژاداری بژژابتر از سژژطن  8/81بژژین اقژژوام،
توسعهنیافتگی سیاسی وجود دارد که میژزان آن از طریژق میژانگینهژا گویژای شژدت توسژعه
نیافتگی سیاسی در بین اقوام لر است (جدول .)2
جدول  .4سطح معناداری وجود تفاوت بین طایفههای اقوا لر و ترک قشقایی نورآباد ممسنی
طایفهگرایی
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

توسعهنیافتگی سیاسی

1188.500
967.000
2463.500
2242.000
-.424
-1.953
.671
.051
a. Grouping Variable: Ethnicity
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در ادامه برای مشخص کردن وجود رابطه میان طایفهگرایژی و توسژعهنیژافتگی سیاسژی ،از
آزمون همبستگی استفاده شد .نتایج نشان داد که با توجه به مقدار ضریب همبسژتگی ()8/113
به دست آمده و اینکه سطن معناداری کمتر از  8/81است ،میتژوان گفژت کژه بژین دو متغیژر
طایفهگرایی و توسعهنیافتگی سیاسی ،همبستگی وجود دارد و این همبستگی و رابطه بهصورت
مستقیم و ناقص است .این موضوع نشاندهندة این است که توسژعهنیژافتگی سیاسژی متژثثر از
طایفهگرایی است و یا اینکه میتواند توسعهنیافتگی سیاسی متثثر از طایفهگرایی باشژد (جژدول
.)1
جدول .7همبستگی بین تأثیرگذاری طایفهگرایی در توسعهنیافتگی سیاسی
توسعه نیافتگی سیاسی طایفهگرایی
**.449

1.000

Correlation Coefficient

.000

.

)Sig. (2-tailed

100

100

تعداد

1.000

**.449

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

100

100

تعداد

طایفهگرایی

توسعهنیافتگی سیاسی

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

با توجه به نتایج به دست آمده در مراحل مختلف میتوان بیان کرد که طایفهگرایژی شژدید
در فرآیند انتخابات در شهرستان ممسنی میتوانژد بژه عنژوان یکژی از عوامژل کلیژدی توسژعه
نیافتگی سیاسی در نظر گرفته شده و دامن زدن به آن میتواند در افژزایش و تشژدید آن مژوثر
باشد .زیرا یافتهها گویای این نکته است که در بین طوایف ممسژنی معیژار گژزینش نامزدهژای
مجلس شورای اسالمی ،احساسات و عواطف و مسائلی نظیر نسب ،زادگاه و طایفه است .ایژن
عامل نشان میدهد که جامعة طایفهای ممسنی در مرحله جمین شافت قرار دارد .امژا از طژرف
دیگر وجود نهادهای مدرن و رفتار عُقالیی افراد در انتخابات ریاست جمهوری ایژن جامعژه را
در مرحلة گزل شافت قرار میدهد .چنین میتوان نتیجه گرفت کژه وجژود نهادهژای مژدرن و
سنتی در کنار هم بیانگر این است که جامعة طایفهای ممسنی بر بنیاد تفکر فردینان تژونیس در
مرحله گذار از جمین شافت به گزل شافت قژرار دارد کژه از طریژق تقویژت فرهنژ

سیاسژی
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وحدتگرایی میتوان از شدت طایفهگرایی که بهعنوان یکی از عوامل بنیادین توسژعهنیژافتگی
سیاسی است ،کاسته شود.
البته باید توجه داشت که عوامل متعدد دیگر بهعنوان عوامل پیشین یا بسترسژاز در تشژدید
طایفهگرایی و در نهایژت توسژعهنیژافتگی سیاسژی در شهرسژتان ممسژنی مژؤثر اسژت کژه در
برنامه ریزیها برای مدیریت رفتار طایفهگرایی نیازمند توجه است (عبداللهی ،7102 ،ص-17 .
11؛ صیدایی ،7111 ،ص:)38 .
الف) موان تاریخی :زندگی مبتنی بر دامژداری سژنتی تژوأم بژا کوچنژدگی و چادرنشژینی
عشایر ،نیازمند جنگلها ،مرات و سرحدات امن در مناطق ییالق و قشالق بژوده اسژت .تژالش
سران ایل برای حفظ و گسترش قلمروهای ایلی خود زمینهساز تهاجمات و جن های عدیدی
بوده کژه مژان از اسژتقرار امنیژت بزم بژرای توسژعه شژده اسژت .در ممسژنی درگیژریهژا و
کشمکشهای مداوم طوایف با یکدیگر به ویاه در زمان انتخابات بژه عمیژقتژر شژدن بحژران
امنیت انجامیده است.
ب) موان تکنولوژیک :زندگی عشایری و طایفهای یکی از اشژکال اولیژة تطژابق انسژان بژا
محیط است .در چنین جوامعی توجه بژه علژم و فنژاوری ضژعیفتژر اسژت و تکامژل علژم و
تکنولوژی با حفظ ماهیت و مختصات نظام ایلی غالب بر جامعژة عشژایری عملژی مشژکلتژر
خواهد بود؛ لذا با توجه به روندهای عام جامعة بشری پیشرفت علمی و فنی و تحژول زنژدگی
عشایری ضرورتی غیر قابل اجتناب است .شهرستان ممسنی بهعلژت عبژور نژاقص از مراحژل
نوسازی و عدم نهادینگی نهادهای مدرن و توسعهیافته ،تاحدودی با این چالش مواجه است.
ج) موان اجتماعی :در جوام عشایری نظم انظباطی مبتنی بر سلطة اجتماع و تشابهپژذیری
از نظر وجدان جمعی مان انسجام توأم با تفکیک و تفژاوتپژذیری اسژت .اسژتقالل و هویژت
فردی تحت الشعاع هویت جمعی کوچک و خاصگرایانة طایفهای و قبیلژهای اسژت .مصژالن
محلی و طایفهای و خانوادگی بر مناف فردی ،سنتگرایی بژر تعقژلگرایژی ،خژاصگرایژی بژر
عامگرایی و حقوق کیفری و مجازات تنبیهی از جمله قصاص و انتقامجویی بر حقوق مژدنی و
مجازات ترمیمی و پیشگیرانه مسلط است .سیطرة اجتماع قومیطایفهای و نظم و انضباط خژود
یکی از موان توسعه و بهبود اجتماعی مردم عشژایر اسژت .حقژوق و تکژالیف شژهروندی در
چنین جوامعی تحت الشعاع تعهدات و وابستگیهای خاصگرایانة طایفهای است.
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د) موان ذهنی و شخصیتی :انزوای جغرافیایی ،اقتصاد معیشتی ،تعامالت محدود با فامیل و
خویشاوندان ،بیسوادی و کمسوادی و ضعف برخورداری از کابهای فرهنگی و فناوریهژای
نوین ارتباطی بیانگر پایینبودن سژطن آگژاهی ،رواج تقژدیرگرایی و تژداوم اعتمژاد اجتمژاعی
محدود و هویت جمعی کوچک و خاصگرایانه است .در ممسنی این عوامژل فرآینژد توسژعة
سیاسی را با بحران مواجه میکنند.
ر) موان مالی و اعتباری :مناب مالی اعم از اعتبارات دولتی ،سرمایهگذاری بانکها و بخش
خصوصی در شکوفایی استعدادهای مناطق اثر تعیینکنندهای دارد ،بهگونهای که میتژوان آن را
یکی از پایههای اساسی توسعه در هر منطقه به حساب آورد .از سال  7110ضرورت توسژعه و
تحول همه جانبه مناطق عشایری کشور مطرح گردید و به همین جهت اعتباراتی برای مطالعات
جام و تفصیلی اختصاص داده شد تا با انجام آن ،چگونگی توسعة آتی منطقه مشژخص و بژر
آن اساا برنامهریزی شود .از آنجایی که سرمایهگذاری بژرای توسژعة منژاطق عشژایری چنژد
سالی بیش سابقه ندارد و نیاز شدید عشایر ایجاب میکند که سرمایهگذاریهژا کژالن باشژد تژا
برنامههای توسعة مناطق عشایری بهتر بژه تحقژق برسژد و از طرفژی چژون بخژش خصوصژی
تمایلی برای سرمایهگذاری در مناطق عشایری نشان نمیدهد و خود عشایر هم کژه سژرمایهای
جز دامهایشان ندارند و توان سرمایهگذاری در خود نمیبینند ،در نتیجه موضژوع کژالن بژودن
سرمایهها و اعتبارات میتواند نقش تعیینکنندهای در چگونگی توسعة منژاطق عشژایری داشژته
باشد .بهعبارتی پیشنهاد هر نوع برنامه برای توسعة آتی قلمروهای ایلی کشژور بایژد مناسژب و
موازی میزان اعتبار و سرمایهگذاری آن باشد؛ لذا رقابژت بژرای دریافژت اعتبژارات دولتژی از
طریق انتخاب نامزدهای طایفهای دنبال میگردد.
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای پاوهش گویایِ این است که رابطة معناداری میان متغیژر طایفژهگرایژی و توسژعة
سیاسی وجود دارد ،بهطوریکه طایفهگرایی یکی از عوامل بنیادین در توسژعهنیژافتگی سیاسژی
ممسنی بهشمار میرود .در شهرستان ممسنی بهدلیل حاکمیت بافت سنتی و غلبة عناصژر متژثثر
از این بافت بر عناصر مدرن و تلفیق آن با برخی موان چالش برانگیز ،فرآیند توسعة سیاسی با
موانعی مواجه بوده است .نتایج تحلیل و جداول مربوط به یافتههای میدانی حاکی از آن اسژت
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که میزان شدت طایفهگرایی اگرچه در دوران قبل و بعد از انتخابات کاهش پیدا میکنژد ،لکژن
در زمان انتخابات ،با توجه به رقابتی که از دیرباز بین طوایف موجود در ممسنی بر سر کسژب
قدرت سیاسی (کرسی مجلس) وجود دارد ،این میزان افزایش پیدا میکند ،تا جاییکه تبدیل به
تنش و درگیریهای بین طایفهای در حوزه انتخابیه ممسنی میشود .از این رو میتژوان نتیجژه
گرفت که در بین مؤلفهها و خاستگاههایی که بر الگوی رأی دهی در حژوزه انتخابیژة ممسژنی
اثرگذار است ،ترجیحاً هویت محلی و طایفهای از نمود چشمگیری برخژوردار اسژت و ایژن
مهم بیشترین نقش را در پیروز شدن نامزدهای مجلس شژورای اسژالمی در انتخابژات مجلژس
شورای اسالمی داشته است.
از منظر تقابل سنت و مدرنیته نیز ساکنان ممسنی بهدلیل محرکهای بیرونی و تثثیرگذار بژر
اندیشهشان ،گزینش خود را بر مبنای عواطف و وابستگیهای خویشاوندی و طایفژهای اسژتوار
ساخته و عناصر جهان مدرن را مؤلفههایی غیرمؤثر بر سرنوشت تاریخ ،جغرافیژا و علقژههژای
مادی و معنوی خود پنداشتهاند .از سوی دیگر ضعف عقالنیت سیاسژی ،حاکمیژت عواطژف و
احساسات و رخنه آن در بستر جامعه ممسنی را در پی داشته و امکان هرگونه تفکر و خالقیت
در زمینة ایجاد فرهن

سیاسی تکثرگرایانه و هژمزیسژتی فژارا از عصژبیت را از بژین بژرده و

فرآیند توسعة سیاسی را به تث خیر انداختژه اسژت .در ایژن چژارچوب متغیرهژایی نظیژر رابطژة
اجتماعی باز ،صراحت و اعتماد از پتانسیل بابیی بژرای حاکمیژت عقالنیژت سیاسژی ،کژاهش
گرایشات طایفهای و در نظر گرفتن مناف و مصالن عام برخوردارند .در جای دیگر اشژاره شژد
که محورهای رادیکالیسم قومی از جمله اعمال خشونت و بیعدالتی نسبت به طوایف مغلوب
در انتخابات ،فرهن

سیاسی عشیرههای و سنتی نامطلوب در ممسنی ،ضژعف ایجژاد اشژتغال

برای نیروههای انسانی کارآمد و جوانان و محرکژههژای رادیکالیسژم قژومی نظیژر نماینژدگان،
گروههای خویشاوندی ،متنفذین محلی و سران و بزرگان طوایف به بازی با حاصل جم صفر
و افزایش تنش در میان طوایف منجر شده است.
در زمینة توزی ناعادبنه قدرت میان نخبگان سیاسی ممسنی ،بهدلیل محوریت ویاگیهژا و
عالیق عاطفینَسَبی و تقسیم وظایف بر بنیاد طایفهمحوری و هویت جغرافیژایی افژراد ،مفهژوم
تکثرگرایی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای کارشژناا در ایژن جامعژه وجژود نداشژته اسژت.
سرانجام ،توسعة نامتوازن و بیعدالتی جغرافیایی در شهرستان ممسنی ایژن نتیجژه را بژههمژراه
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داشته است که طایفهای که کاندیدای آن کرسی مجلس را در اختیار دارد و صژاحب قژدرت و
نفوذ است ،نهتنها به سایر مناطق جغرافیایی و طوایف دیگژر توجژه بزم را نکژرده ،بلکژه تنهژا
مکانها و فضاهای جغرافیایی را ساماندهی و توسعه (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسژی)
داده که در جریان کارزار انتخابات بیشترین میزان حمایت را از آن بهعمل آورده است که ایژن
خود در توسعهنیافتگی سیاسی شهرستان ممسنی تثثیرگذار بوده اسژت .بنژابراین بژا توجژه بژه
یافتههای پاوهش که گویای رابطة معنادار میان دو متغیر طایفهگرایی و توسعهنیژافتگی سیاسژی
است ،نگارندگان 78 ،راهکار بنیادین را برای حل بحران طایفهگرایی در حوزة انتخابیة ممسنی
ارائه میکنند:
 .7تشکیل کارگروههای ضد طایفهگرایی (این کارگروه بایژد متشژکل از نخبگژان ،اسژاتید،
فرهنگیان ،حقوقدانان و جامعة دانشجویی باشد که در قالب همایشها و نشسژتهژای علمژی
برای برگزاری انتخاباتی مسالمتآمیز و به دور از تنشهای طایفهای تالش نمایند)؛
 .0ایجاد آگاهی توسط کارگروههای ضد طایفهگرایی در جهت کژاهش هیجانژات تژوده در
زمان انتخابات؛
 .1ایجاد نظام موازنه از طریق کنترل سران طوایف بهوسیلة نخبگان مخالف طایفهگرایی؛
 .1اتحاد و انسجام نامزدها قبل از برگزاری انتخابات در جهت آرامش و سالمت آن؛
 .1توجه نمایندگان به شایستهسابری بهجای ارادت سابری؛
 .2عدم برخورد غیرتزا و تعصبآمیز نمایندگان با ساکنان حوزة انتخابیة خود؛
 .1سوقدادن افکار عمومی به توسعة سیاسی و اقتصادی شهرسژتان و تژالش بژرای ایجژاد
همدلی و اتحاد میان طوایف؛
 .0ایجاد توسعة متوازن و توزی و تخصیص عادبنه (نه عامدانژة) منژاب بژر بنیژاد عژدالت
جغرافیایی؛
 .3ارتقای بخشهای اقتصادی نظیر صنعت و پتروشمی و همچنژین تخصژیص بودجژه بژه
پروژههای عمرانی در مناطق مختلف جغرافیایی و فارا از هویت و تعلقات مکانی ژ زادگاهی؛
 .78انتخاب یک اندیشة سیاسی همهگیر(فراطایفهای) ،بهنحژویکژه چتژر کامژل و پوشژش
فراگیری برای افراد منطقه (کل شهرستان) ایجاد کند تا همه یا اکثریت قاط جمعیت سژاکن در
سرزمین ،خود را مُتعلق به آن بداننژد و بژر ایژن اسژاا ،ممسژنی بژهسژوی مژدیریت سیاسژی
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یکپارچهای رانده شود و امکان کنترل و تنظیم روابط بین طوایف فژراهم آیژد و از ایژن طریژق
الگوی مدریت مشارکتی و صلن فراهم میشود.
بنابراین از دید نگارندگان با عملیکردن این تدابیر و راهکارها ،میتژوان شژاهد کژاهش یژا
حذف فرهن

سیاسی طایفهای در شهرستان ممسنی باشیم که باید توجه دولتمژردان محلژی و

منطقهای (متولیان) را جلب کند ،وگرنه با سطحی و غیرعلمی نگریستن بژه موضژوع پژاوهش
(طایفهمحوری) ،در آینده از آن در جغرافیای سیاسی ممسنی بیشتر خواهیم شنید.
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