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 چکیده

 اعی در عرصة سیاسی نقش  مممشی ایفشانفوذ و نیروهای اجتمهای ذیگروه اهداف:

حشوزۀ تحولشا  را هشه نفشو  شود سشامان دهنشد  در آیندۀ توانند مسیر کنند و میمی

نفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی در ییفشی از هشای ذیگذاری گروهتأثیرممسنی انتخاهیة 

مد  و ثاهت در هلندمد  در نوسان است  هر شی از های متغیر در کوتاهیگیرجمت

ها در روندهای سیاسی شمرستان ممسنی هه یور مُستمر حضور دارنشد و در ایشا  آن

توانند روند افزایند و میانتخاها  مجلس شورای اسلامی هر حجم اثرگذاری  ود می

سشییدان یوایش ، رگشان و مشویتحولا  را در راستای اهداف  ود هدایت کنند  هز

 نفشوذ و هازاریشان،هشای ذیهای  ویشاوندی و متنفذان محلی از جملشه گشروهگروه

نخبگان از جمله نیروهای اجتماعی در  و روشنفکران زنان، اقشار مذهبی، کشاورزان،

هررسی و تحلیل چگونگی و  انتخاهیه ممسنی هستند  هدف از پژوه  حاضر،حوزۀ 

در انتخاها  مجلس شورای اسشلامی هازیگران سیاسی  این آفرینی میزان نقارزیاهی 

 در فضای جغرافیایی ممسنی است 

گیشری از ایلاعشا  پژوه  حاضر از نوع توصیفی ش تحلیلی است و هشا همره روش:

نامه و مصاحبه( هه انجا  رسیده های میدانی )پرس ای و تحلیل آماری دادهکتاهخانه
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 اجتماعی چه نقشی در نیروهای و نفوذذی هایکه گروه اصلی این استسؤال  است 

 انتخاهیه ممسنی دارند؟ حوزۀ اسلامی در  شورای مجلس انتخاها 

نفوذ هشه صشور  ذی هایپژوه  نشان داد که گروهها و نتایج یافته ها/ نتایج:یافته

ق هویت و تعل یریق از اجتماعی هه صور  فعال و منفعل نیروهای و ثاهت و پایدار

و  مجلشس انتخاهشا  فراینشدکشارگزاران در  هشا تمشا  و اییایفشه مکانی و سشا ت

کننشد کشه در ایشن ایفای نق  می ممسنی انتخاهیةحوزۀ  مرد  درآرای دهی هه جمت

 آفرینیمیزان نق  یرفیاز تر است )چگونگی(  ر رنگپنفوذ های ذیگروهمیان نق  

نفشوذ در منشایق ششمری و هشای ذیهشین گشروه هازیگران سیاسی متفاو  اسشت  در

سشفیدان و ریش و از هیششترین  سشفیدانریش محلشی و متنفذان  هه ترتیب روستایی

هشای در میشان نیشرو  هسشتندهر شوردار  گذاریتأثیر میزان محلی از کمترینمتنفذان 

 هیشترین اثرگذاری مرهوط هه معلماندر منایق شمری و روستایی هه ترتیب اجتماعی 

  گذاری مرهوط هه اقشار مذهبی است تأثیران کمترین میز و

 ی وگرایشنفوذ، نیشروی اجتمشاعی، یایفشهذی جغرافیای انتخاها ، گروه :هاکلیدواژه

  نیانتخاهیه ممسحوزۀ 

  مقدمه .3

ثیرگشذاری و أانسانی دارد که در پشی ت یهاها یا گروهانسانی از ییفاشاره هه  نفوذذیگروه 

منحصشر هشه ، دائمشی و هشاز آنهر ی ا جمت اهداف  ود هستند مدیریت تحولا  سیاسی در 

و مقطعشی  دیگشر یگروهش وهشای عمشومی حکومشت گذاری هر سیاسشتتأثیرمند هه علاقه فرد

های اجتمشاعی نیرو ( 97  ص، 2771، داورپناه) هستند ها تصمیما  سیاسی در ارتباطزودگذر 

گذارند می تأثیرسیاسی هه معنای کلی آن هایی هستند که هر زندگی مجموعه یبقا  و گروهنیز 

های مختلش  در ی را در دست هگیرند و یا هه شیوهمستقیم قدر  سیاس ۀشیوو ممکن است هه 

نفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی تحرکشا  های ذیگروه ( 970، ص  9917 )هشیریه، آن نفوذ کنند

تنمشا هشا یکشدیگر تضشاد ههشا، نشزیادی در تحولا  اجتماعی و سیاسی ممسنی دارند  این گروه

ششأن »یور کلی، هلکه درون  ود نیز دچار انشقاق و شکاف هستند  هه ؛ارزشی و منفعتی دارند

را  «هویشت و منشافو»توان زیرهنشای تحرکشا  نیروهشای اجتمشاعی و را می «و منزلت اجتماعی
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یروهشای نو  نفشوذهشای ذیگشروه فعالیشتنفوذ دانست  های ذیگروه گریکن  ةحرکمُی نیرو

ویژه انتخاها  مجلشس گوناگون هه انتخاها هر ها آنثیر أممسنی و ت انتخاهیة ۀحوزاجتماعی در 

 و نفشوذذیهشای گشروه از جملشه  ششودتحلیل  مسلطستر سا تار در هتواند میشورای اسلامی 

هشای ، گروهیوایش سشفیدان و ریش هزرگشان ، ممسشنیانتخاهیشه  ۀحشوزدر  نیروهای اجتماعیِ

نخبگشان  و روشنفکران زنان، ،اقشار مذهبی کشاورزان، و متنفذان محلی، هازاریان، اوندی ویش

و و در راستای منشافو  و اثرپذیرفعل نمُ و هر ی دیگرگر و کُن فعال ها از آن که هر ی هستند

ا  مجلشس ششورای در انتخاه هااین گروه   نقشی کهشوندمیسازماندهی ها دیگر گروهمصالح 

رقاهشت سشازنده و متبشت در یش  هه سشمت سوق دادن اذهان  ،نخست ةدرجدر  ارنداسلامی د

همراهشی ممسشنی و  اجتمشاعانتخاهشا  در کانشالیزه ششدن اما امکشان  ؛استورالیستی پلفضای 

-اثشر مشی هشانمایندگان و سایر جریانکه از پایین هر  ینفوذهای ذیگروهروهای اجتماعی ها نی

ی رقاهشت تش  هعشددیکشالیزه ششدن فضشای انتخاهشا  و را زمینة گذارند نیز وجود دارد و این

 و نفشوذذی هشایگشروه تحلیشل نقش هه حاضر  پژوه   است و جغرافیایی فرهنگی ش سیاسی

 پشردازد ممسشنی مشیانتخاهیشه  ۀحوزاسلامی در  شورای مجلس انتخاها  در اجتماعی نیروهای

نفشوذ و هشای ذیگروه ،ای مسشتقلانتخاها  مجلشس ششورای اسشلامی و متغیرهش ،متغیر واهسته

چه نقششی  اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایاین است که گروهال ؤس نیروهای اجتماعی است 

پژوه  این است  ةفرضی ممسنی دارند؟ انتخاهیه ۀحوزدر اسلامی  شورای مجلس انتخاها  در

هشای مسشنی، گروهم یفضای جغرافیای هرای فرهنگ یایفه تسلطه رسد ها توجه هکه هه نظر می

هشای نق  گروهمرد  دارند و  یآرادهی هه ر جمتدثری ؤمنفوذ و نیروهای اجتماعی نق  ذی

 نفوذ هیشتر از نیروهای اجتماعی است ذی

 تحقیق روش .2

ای هه صور  کتاهخانشهها دادهروش گردآوری  از نوع توصیفی ش تحلیلی وحاضر پژوه   

همچنشین  و متغیرهشا هشه توجشه هشا یشدانی،ست  در روش مو مصاحبه( ا نامهو میدانی )پرس 

ششد   ای( یراحشیکر  )پنج گزینشهنامه در یی  لیدو پرس  پژوه ، نظر مورد هایشا ص

دو  در سه هخ  کشه حشاوی  ةنامپرس و ها تعیین شا صهرای  گویه، 97اول ها  ةنامپرس 
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 هشاها و نیشروی  از گروه ی هرمیزان اثرگذارویه است، هرای هررسی گ 99جداگانه و الا  ؤس

ایشن  انتخشا   علشت ششدشمرستان ممسنی انتخشا  آماری از  ةجامعتدوین شد   انتخاها در 

ششمر  9 یآمارهشای جمعیتش  است آن ای دریایفه محلی ش هایگرای  رنگ هودنرپُشمرستان، 

 9911ی روستای آن هه دلیل در دستر  نبودن نتایج سرشمار 91شمرستان ممسنی و همچنین 

ارائه شده است که هر مبنای آن، حجم نمونه هرای  9917اسا  سرشماری  در سطح شمرها، هر

درصد و ها سطح ایمینان 9های ها  طای شمر، ها فرمول کوکران و معیار تعداد نمونه 9مجموع 

 91ششد  هشرای مجمشوع  تعیشیننفشر  971های اصلاحی، نفر و تعداد نمونه 19درصد، عدد  11

 11سشطح ایمینشان  رصشد ود9 های ها  طشاییز ها فرمول کوکران و معیار تعداد نمونهروستا ن

در  ( 9نفشر مششخص ششد )جشدول  999هشای اصشلاحی، نفر و تعشداد نمونشه 19درصد، عدد 

نامشه در پرس  201و  دش انتخا ر منایق روستایی و شمری نفر د 201، مجموع، حجم نمونه

های اصلاحی هرای هر ی  از ششمرها و لت استفاده از نمونهعآماری قرار گرفت   ةجامعا تیار 

ششمری و  فضشاهای جغرافیشایی یروستاهای شمرستان، تلشاش هشرای کشاه  ا تلشاف جمعیتش

  آماری اسشت ةجامعتر شدن نامه ها هدف همتر و معقولتوزیو پرس  ةدامنروستایی و افزای  

ها نامشهپرس  ر توزیو و تکمیلها دنیز وجود هر ی محدودیترصد د 9 طای  ةمحاسبعلت 

 SPSSافزار آمارینر  ای درت  نمونه Tنتایج حاصل از مطالعا  میدانی ها آزمون هوده است  

    شدتحلیل  
 

 اصلاحینمونة حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با معیار تعداد  -3جدول 

 9917 ،آماری استان فار نامة سال: مأ ذ

 های اصلاحیتعداد نمونه 3/0ها با خطای داد نمونهتع جمعیت نام شهر 

 01 01 11099 شمر نورآهاد -9

 91 1 9711 زارشمر  ومه  -2

 91 1 1197 صیریشمر مَ  -9

 971 19 90999 جمو کل جمعیت شمری

3/0ها با خطای تعداد نمونه جمعیت نام روستاها های اصلاحیتعداد نمونه   

79 2 91 لیامیل عُ ةدیم -9  

 97 9 39 تر مادردُ  -2

 97 9 970 گاوشا ی  -9



 971                                  در یاجتماع یروهایو ن نفوذیذ های نق  گروه    سال شانزدهم                           

 

 3ادامه جدول 

3/0ها با خطای تعداد نمونه جمعیت نام روستاها های اصلاحیتعداد نمونه   

 22 22 919 خشانآ  پَ -3

 97 1 292 آهاد جاویداسلا  -1

 97 3 999 روگَ -9

 97 9 979 اهزالو  -0

 97 3 992 رنبارپَ  -1

 97 2 99 مالر  جَهَ  -1

 97 1 290 جعفرآهاد -97

 97 1 919 شاه جمان احمد -99

 97 0 291 ورا  رستمگُ -92

 93 93 321 رغ هزرگمُ -99

 97 9 92 رغ کوچ مُ -93

 97 0 291 گوراسییر  -91

 999 19 2190 جمو کُل روستاها

 هاها، مفاهیم و نظریهشالوده .3

 نفوذذی هایگروه . 3. 3

 ۀمتحدتدا در ایالا  ها شود،نیز معرفی می «گروه فشار»که ها عنوان  9نفوذذی روهگاصطلاح 

 اسشتفاده ششدهای  صوصی هر دولت ها و انجمنثیر سازمانأت ةمطالعشد و هرای  آمریکا یرح

هشای متفشاوتی وجشود دیشدگاه ،نفشوذی ذیهاگروهکارکرد  ۀدرهار(  993، ص  9909 )دوورژه،

هشا هشه هشا و منشافو و تبشدیل آنها یکی از مجاری هیان  واسشتهگروهاین  هر ی معتقدند  دارد

هشا را ناششی از فششار نفشوذ آن ةتوسشعای دیگشر وجشود و عشده ،در حالی که  سیاست هستند

 در اثشر  شود هشا 2دیویشد تشرومن(  919، ص  9912 )قشوا ، دداننهای دموکراتی  میحکومت

 ی  گشروه دارای سشمم و منشافو (فشارنفوذ )ذیروه گ»معتقد است که  فرآیند حکومتی عنوان

را نسشبت هشه دیگشر  هشای مشخصشیحکومتی، ادعا سسا عمل از یریق مؤ ةوسیلاست که هه 

                                                           
1. Pressure groups 

2. David Truman 
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اسشت  عقیشده این هر نیز 9زیگلر (  97 ، ص2771، )داورپناه «سازدها در جامعه مطرح میگروه

 اسشت حکشومتی تصشمیما  هر نفوذ هرای تلاش درو  یافته سازمان ایتوده» ،نفوذذیکه گروه 

، صشص  9917 ،)عشالم «دهشد قرار حکومت رسمی مقاما  در را  ود اعضای هکوشد آنکههی

  واسشتار هلکشه ؛نیسشت سیاسشی قشدر  تحصیل نفوذ،ذی هایگروه اهداف یعنی ( 911-911

 هشاگشروهاین هه عبارتی،   هستند قدر  هدون کسب آن تقویت یا سیاست حکومت مسیر تغییر

 را در رأ  قشدر  جشای دهنشد ند، نشه آنکشه افشراد  شودهسشتزمامداران  پی اثرگذاری هر در

زیشرا  ؛است نفوذی ذیهامورد توجه گروههای از عرصهانتخاها   ( 912، ص  9909)دوورژه، 

 هشای مکانیسشمیهشا هشر کارگزارو توسشط آن توانند افراد مورد نظر را انتخا میاین یریق از 

 در سشطوح گونشاگون انتخاهشاتی، در معرفشی نامزدهشا، هاگروهاین   اشته هاشنددنفوذ  تحکوم

و  کننشد شود دفشاع می افشراد مشورد نظشراز و مبشارزۀ انتخاهشاتی  ءآوری آرافعالیت هرای جمو

هشای گشروه تشوان گفشتمی ،هناهراین  ها هه دست آورندمقننه را هرای آن ۀقو رسیک واهند می

هشر جریشان  هشاکوششند از یریشق آنند که دارندگان منافو مششتر  مشیای هستواسطه ،نفوذذی

   ( 911-999، صص  9917)عالم،  گذارندهثیر أعمومی ت

 نیروهای اجتماعی . 2. 3

 اولاً، هر زندگی سیاسیگذار ثیرأت یهامجموعه یبقا  و گروهمعنای هه  2نیروهای اجتماعی

شی، فرهنگشی، صشنفی ر علایق اقتصادی، ارزوجوه همسانی از نظ هر وردار ازکه  شامل افرادی

 اعشم از کسشب هه شرکت در حیشا  سیاسشی ثانیاً(  997، ص  9917)هشیریه،  و جزء آن است

-هشا و سیاسشتگیشریرکت در نمادهای سیاسی، مششارکت در تصشمیمجامعه، شۀ ادارقدر ، 

-عمشل سیاسشی مشی ۀمادآو  منظور هه  ود سازمان داده هه این ثالتاًند؛ هست مندعلاقه هاگذاری

-نششان مشی متفشاوتیرفتاری  هایشیوههای سیاسی گوناگون شوند  نیروهای اجتماعی در نظا 

 ۀششیویشافتگی نیروهشا، نظیر فرهنگ جامعه، میزان سشازمان این تفاو  هستگی هه عواملی دهند 

دیگشر  توزیو قدر  و مناهو آن و عملکرد ۀشیواعمال قدر  سیاسی، ویژگی و ماهیت نیروها، 

یشا هشای جشا افتشاده و عنشوان مجموعشه نگشرشرهنگ جامعه هشهف نیروهای اجتماعی دارد  متلاً

                                                           
1. Ziegler 

2. Social Forces 
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در  ،ششودمشی منتقشلنسلی هه نسل دیگر گذاری و عمل که از الگوهای تفکر، احسا  و ارزش

عوامل  هر حسب هاوسایل اعمال قدر  گروه ،چنیناست  همثر ؤمعملکرد نیروهای اجتماعی 

سازماندهی، انسجا  و وحشد   ۀنحوهدف گروه، میزان آگاهی آن،  ه ماهیت ومختل  از جمل

آن ها احزا  سیاسشی،  ةراهطآن، مناهو و امکانا  آن، نزدیکی و دوری هه مرکز قدر  سیاسی، 

ز در حیا  سیاسشی مشارکت مجا ۀنحومیزان وسعت پایگاه اجتماعی آن، ماهیت نظا  سیاسی، 

 ( 997-992ص  ، صهمان) کندو غیره تفاو  می

 انتخاباتجغرافیای . 3. 3

، 9911 یند سیاسشی )هیشوود،ثیرگذاری هر فرآأفرصت رسمی هرای تترین روشن، 9انتخاها 

(، 90، ص  9911 راد،، موثرترین مجرای عملی شدن دموکراسی )رهنورد و ممشدوی(932ص  

سیاسشی ن  کُشن تشری(، قشوی991، ص  9919 انعکا  افکار عمومی )هشیریه، ةوسیلترین ممم

و یش   (992، ص  9917، هاهانسب، و رهیعشی، نژادمدنی و تبلور عینی مشارکت مرد  )جعفری

، 9919 ،قششمی و لشایق، همرامی حسینی،ل شمروندان ی  کشور )کنظرسنجی فراگیر و ملی از 

سشالار اسشت هشای مشرد گزین  نمادهای نمایندگی مرد  و مشروعیت سا تار هرایِ (999ص  

جغرافیشایی مششخص و زمشانی محشدود و  ۀمحشدودکه در ی   ،(21، ص  9912 راد،نی)کاویا

انتخاهشا  هشه  ةنتیج(  ها این حال، 30، ص 9912، پور و کریمیگیرد )احمدیمعین صور  می

 ،2وودز جشونز، و جشونز،)دهنشدگان اسشت یأردیدگاه  شالص و منطقشی  ۀکنندمُنعکسندر  

است که تحت عنشوان  9مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی   انتخاها  یکی از(212، ص  9919

 فضشا، تعامشل واکشاوی هشه انتخاها  جغرافیایگیرد  مورد هررسی قرار می 3جغرافیای انتخاها 

 نیشز و مختلش  نشواحی دهندگان یأر یآرا نتایج و تصمیا  تنوع انتخاهاتی، فرآیندهای مکان،

هشه  ( 172ص   ،9919، رادکاویشانی)پشردازد مشی سیاسی رفتار در فضایی هایتفاو  اثرگذاری

الگشوی توزیشو  ةمطالعشعبارتی، جغرافیای انتخاها  گرایشی از جغرافیای سیاسی است که هشه 

                                                           
1. Election  

2. Martin Jones and rhyse jones 

3. Political Geography 

4. Electoral Geography 
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نیشا و پشردازد )حشاف فضایی قدر  در قالب رواهط متقاهشل جغرافیشا، انتخاهشا  و قشدر  مشی

 (   299، ص  9919راد، کاویانی

 شناختیمعهو نظریات جاگرایی طایفه. 4. 3

مکان و فضای جغرافیایی  واهسته هه اجتماعی و سیاسی ۀسازشامل  واحد جغرافیایی 9یایفه

ندی و احسا  همبسشتگی جمعشی رواهط  ویشاو ،فرهنگ مشتر  ،زهان است که ازمشخص 

ایشن (  90، ص  9919)صشادقی،  هر وردار اسشت مشخص انسجا  اجتماعی و نا  و مستحکم

-ی که عمدتاً در قالب اشتراکا  زهانی، مذهبی و فرهنگشی نمایشان مشیواهستگی و هویت مکان

ن  همسان گروهی کدهد و آنان را هه احسا  همبستگی می ، اص ۀمحدودشود، هه ساکنان 

سیاسشی، انتخاهشاتی،  متکترهای گرایی سویهیایفه  (39، ص  9912راد، )کاویانی انگیزاندهر می

یی دارد و از رهگذر هازیگران سیاسشی و و جغرافیا شنا تیفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روان

نشوعی  2یشگرایشهشیایفش ،هشه یشور کلشیششود  متولیان اجرایی آن، پیوسته تولید و هازتولید می

هشای درونی افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی  اص است کشه ارزش ۀانگیزاحسا  و 

های دیگر های فراتر از مکان یا مرتبط ها محلادرا  از محل زیست را هر ارزش ۀنحومرتبط ها 

نشارر هشر ایشن اسشت کشه سشاکنان یش   و( 17، ص  9913)رومینا و صشادقی، دهند ترجیح می

دهنشد، یش  سکونتگاهی که در کنار هم ی  کلیت منسجم و پیوسشته را تششکیل مشی ۀمحدود

-هشا و شناسشهویژگشی ةیهویت جمعی و محلی دارند که هر هنیاد آن، عموما مانند یکدیگر هر پا

-شان، هه فرد و یا جریانی که ها آنان احسا  همانندی مشیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 همسایگی سبب همگونی و پویایی جمعی، ۀمحدوددهند  این هویت جمعی در میی أرکنند، 

 ، ص 9919 هیگشی،راد و قشره)کاویشانی افزای  ارتبایا  و احسا  همبستگی اجتماعی است

913 ) 

د ششومیایلاق   ود نیزهرتر پنداشتن فرهنگ  هرایهه گرای  افراد ی  جامعه  گرایییایفه

نظشامی محیطشی ش زیسشتی )اکوسیسشتم( از  در فمم جغرافیایی آن، و  (33، ص  9919)کوئن، 

کشه  ناشی از مکان اسشت ها و پیوندهای سیاسیِ محلیِها، علقهگرایشا ، هاورها، عقاید، ارزش

                                                           
1. Tribe 

2. Tribalism   



 971                                  در یاجتماع یروهایو ن نفوذیذ های نق  گروه    سال شانزدهم                           

 

  مشنعنوان نوعی هه دهد وهه هم پیوند می را در دا ل ی  گروه اجتماعی ویژه هندگاندرأی

عوامشل محیطشی و اجتمشاعی،  ،ای جغرافیایی و اجتماعی دارد  هنشاهراینمایهنهسیاسی   نکو 

، 9919)صشادقی،  ای اسشتیایفشههدفشدار  ادی وآگاهانه، ار کردارگیری  استگاه هنیادی شکل

گشروه »هنشدی دو وجمشی نظیشر گرایی در تقسشیمیایفه توان گفت،می شالودههر این  ( 90ص  

یاهشد  گشروه نمشود مشی «مکانی  و اُرگانیش »، «2و گزلشافت 9گماینشافت»، «نخستین و دومین

های هنیادینی نظیر تما  مستقیم، صمیمانه و رو در روی نخستین همانند گماینشافت از شناسه

دهای عایفی نیرومند، پایداری و استحکا  پیوندهای محبت میشان گروه ها یکدیگر، پیون یاعضا

هایی نظیشر پیونشدهای همانند گزلشافت، ویژگیگروه دومین  ،اعضاء هر وردار است  در مقاهل

یش   یعایفی اند  میان اعضاء، عد  پایداری احسا  تعلق هه گروه، گشرد هشم آمشدن اعضشا

روی هسیار محشدود میشان اعضشاء را در هشر  رد گروه هرای ی  منظور عملی معین و رواهط رو

هشای لفشهؤمها و گرایی هر شناسههدیمی است که هنیاد یایفه ( 973، ص  9919)کوئن،  گیردمی

 ةجامعشسنتی هشه  ةجامعواقعیت اصلی در گذار از  9  امیل دورکیمدشومینطبق نخستین مگروه 

داند  این پیوندها افشراد ی مکانیکی میمبتنی هر همبستگ ةصنعتی را از میان رفتن پیوندهای کمن

 ةجامعشسشازد  در را در اجتماعا  ماقبل صنعتی که هافت متجانس دارند هه یکدیگر مرتبط مشی

مجاور  مکانی ش فضایی و آشنایی شخصشی اسشت و هشا رمشور  ةپایپیوندهای افراد هر  ،سنتی

فرد  ی،همبستگی مکانیک هر مبتنی ةجامع گسلد  درجدید و هه ویژه شمرنشینی از هم می ةجامع

هشا و ایاعشت محشز از هنجارهشا، عشادا  و از یریق  ویشاوندی، پایبندی شدید هشه سشنت

عنوان نماد هسشتی آن جماعشت هشه جامعشه همچنین ایاعت از رئیس قلمرو جغرافیایی  ود هه

در شود  ای از قبیل حز  یا هاشگاه هین او و کلیت جماعت حایل نمید و واسطهوشمتصل می

درونی نیشز وجشود  هایهندیای از سلسله مراتب اجتماعی و تقسیماین جامعه صور  نانوشته

تشوان هشا مشیهای اجتماعی نیست  هر هنیاد ایشن شناسشهتقسیم کار یا توزیو نق  دارد که مؤید

  ی مبتنشی هشر همبسشتگی مکشانیکی دانسشتسنت ةجامعگرایی را در چارچو  زیرسا ت یایفه

 ی جدیشدی اسشت کشه هتوانشد هشاایجاد نمادهشا ،هنجاریهرای رهایی جامعه از نایم توجه دورک

                                                           
1. Gmaynshaft  

2. Gzlshaft 

3. Emile Durkheim 
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دورکیم، این قشانون هه اعتقاد همبستگی اُرگانی ، جای قدر  و نفوذ ا لاقی قدیمی را هگیرد  

جشای هه تدریج  ه وهشری هود ةجامعکه در آغاز تنما شکل  یتاریخ است که همبستگی مکانیک

نشد  هشه هشاور  ود را در جوامو هشری تحمیل ک ةسلطدهد تا ی  می ود را هه همبستگی اُرگان

هشه همبسشتگی اُرگانیش ،  یعامل تحول و توسعه و گذار در جوامو از همبسشتگی مکشانیک وی

   ( 07  ، ص9911)ساعی،  تقسیم کار اجتماعی است
 

 رگانیکمکانیک و اُجامعة های ویژگی -2جدول 

 9911ساعی، : أ ذم
یرگانیکن مبتنی بر همبستگی اُصنعتی و مدرجامعة  سنتی مبتنی بر همبستگی مکانیکیجامعة    

   تقسیم کار ساده9   تقسیم کار پیچیده9

رسمی  عد  کنترل اجتماعی غیر2  سمی شدیدرر  کنترل اجتماعی غی2 

ها و رسو   عد  پایبندی هه سنت9 هاو سنت  پایبندی شدید هه رسو  9   

احزا  و سندیکاها  وجود نمادهای واسط متل 3  هاود نمادهای واسط متل احزا  و نامزد  عد  وج3 

رگانیکی  وفاق مبتنی هر تجانس ا1ُ    وفاق مبتنی هر تجانس مکانیکی1 

   تشاهه و حس هویت مشتر 9 پذیری کارکردی  تفاو 9

 

 پژوهش شناسیمحیط .4

ن اسشتان و غشر  نششی در ششمال غرهشی ایشسممشمرستان شمرستان دارد   21 استان فار 

دارنشد  ی رلُ گوی استان فار   غر و  غرهی شمالمده ساکنان عُکوه زاگر  قرار دارد  رشته

حسشینی،  و صشادقی، تبار،میرزائی) کی قشقایی استرو تی لرشامل دو گروه زهانی ممسنی نیز 

 ایشن ،9911 سشال در مسشکن و نفشو  عمومی سرشماری آمارهای هر هنیاد(  909  ، ص9913

 کشه دارد جمعیشت نفشر 999199 ،استان مساحت از مرهو کیلومتر 9179 ا تصاص ها شمرستان

 هشم نفشر 3999 و دارنشد سشکونت روستایی نقاط در نفر 17101 و شمری نقاط در نفر 09121

نتایج سرشماری عمومی نفو  و مسشکن  (،درگاه ملی آمار) مرکز آمار ایران) هستند غیرساکن

9911)9  

                                                           
 https://www.amar.org.ir ستر  در  آدر :و قاهل د 9911اردیبمشت  97دسترسی در مور ه    9
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 ممسنـی شهرستان جغرافیایی موقعیت -3کل ش

 9919 صادقی،:  ذأم
 

-، دُششمَن2، رُسشتم9نی( از چمار هخ ِ مَرکزیسَمَانتخاهیه )مَ ۀحوزشمرستان ممسنی ها ی  

در مقشا ِ  هشا، منشایق سیاسشیاز این هخ  ی هر   تشکیل شده است 3و ماهور مِیلاتی 9زیاری

هشای ششمری و روسشتایی  شاص  شود را گشاهنتسکو ند کههستواحدهای جغرافیای سیاسی 

 ۀحشوز  ایشن چمشار نشددهانتخاهیشة ممسشنی را ششکل مشی ۀحشوزهشا، ترکیب این هخ  دارند 

 ،ری و مشاهور میلشاتیزیا ، جاوید، رستم، دشمنکِهَ یوای ِ زیستیِ عنوان کانونِجغرافیایی هه

روی هرای انسشان و مشرد  آن و ازنماید های ساکن در آن  لق میانکارکردی هویتی هرای انس

آن  سازی و عناصر و اجزاء کیستی و کجشاییمعنادهی و هویت أمنشممسنی ارزشمند است که 

                                                           
 نفر جمعیت دارد  11199هخ  مرکزی    9

 دارد نفر جمعیت  33999هخ  رستم    2

 نفر جمعیت دارد  1929زیاری هخ  دشمن   9

 مسکن و نفو  عمومی سرشماری نتایج ،(آمار ملی درگاه) ایران آمار مرکز)دارد نفر جمعیت  1210هخ  ماهور میلاتی   3

9911 ) 
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-و در پناه درون شود ساکنان هه آن مکان دلبسته شدهکه هاعث می هه نحویدهد  را تشکیل می

از ایشن یوایش ، هستر جغرافیایی هشر کشدا    ادی و معنوی آن احسا  آرام  کنندهای ممایه

گشاهی سشکونت ةعرصمکانی  ةدامنای که گونه  ههرودهه شمار میممسنی  نِانسا زیستِ ةعرص

جتمعشی هه صشور  مُها این سکونتگاه تببین کرد توان هه آسانی هو  انسان ممسنی را میزیست

هشا آنای در و یایفشه ،  ویششاوندیگیهای  شانوادو هستگی ها، شبکههستند؛ چراکه پیوندها

-فعالیشتها و علل وجودی معین و از مرزها و قلمرو مشخص، انگیزه مگیری دارد ونمود چش

اسشتان  ةانتخاهیشهشای انتخاهیه ممسنی در هین حوزه ۀحوز اند های  اص اقتصادی تشکیل شده

هشازی  منطقهاین گتری در سیاست ررنپتواند نق  هسیار که میای است هسیار ممم فار  حوزه

 این نوع تمایلشا  مانو این امر شده است  قلمرودرون این  اییایفهو  قومیما مناقشا  ا ؛کند

ای هه دلیل اهمیتی که در رواهط اجتماعی ش سیاسی یوای  دارد، های محیطی ش یایفهو نگرش

ا  تعارضشکه منجر هشه هه یوری است؛ گذاشتهمحلی ممسنی  ثیر شگرفی هر افکار ژئوپلیتی ِأت

انتخاهیه ممسشنی ششده اسشت   ۀحوزهای ها و هخ هین مکانشدیدی ی ژئوپلیتی  هاو رقاهت

هی  از آنکه هنیادی دموکراتیش  داششته هاششد،  این حوزهانتخاها  در  همین امر هاعث شده تا

هشای انتخاهشاتی در ایشن فضشای و رقاهشت محور داششته هاششدای قلمرومحور و یایفههمایدرون

تبشدیل هشه یوای  هه  ونِ یکدیگر تششنه و فضشای انتخاهشا   که شودزیستی گاه چنان عمیق 

انسشانی »ششدیداً را  انسانِ ممسنیتوان از این روی، می شود  اییایفهو  ایناحیههای کشمک 

که همین امر مانو مصشالح  دانست «9ایشمر یایفه»نمایی از ممسنی را تاهلوی تما و « مندمکان

و اقتصشادی  رششد و سیاسشی ثبشا  از هر شورداری  2ده اسشتای این شمرستان شکلان متطقه

کششور  های انتخاهاتیهین حوزهدر ثری ؤمسبب  واهد شد این حوزه نق  ای همگرایی یایفه

   کند  ءایفا

کشدا  از  هشر است انتخاهیة ممسنی  ۀحوزترین الگوی رأی در رویکرد رفتار فضایی متداول

تشوان و نامزدها را مشی هستندای انتخا  نامزدهای  ود های جغرافیایی یایفه، هستری هرقلمرو

در واقشو، سیاسشت ممسشنی را جغرافیشایی و زیسشتگاه مششخص دانسشت   ۀحشوزهشر  ۀنمایند

                                                           
1. Tribal City 

 است  معروف «Student City؛ دانشجو شمر» هه در کشور ممسنی ناگفته نماند که شمرستان   2
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انتخاها ،  ۀدور 97دهد  هررسی آرای  فضایی پایگاه رأی و آمارهای جغرافیای آن تشکیل می

اند و انتخشا  مشخصی انتخا  شدهسرزمینی مکانی و  ۀگویای آن است که نامزدها، از محدود

زیشرا انتخشا   ؛حداقل ش  نماینده از این حوزه هه جمت فضایی ش جغرافیایی متمرکشز اسشت

رفتشار ایشن ای هوده است  یکی از دلایل دهندگان هر هنیاد منافو و علایق زیستگاهی و یایفهرأی

یق اسشت  هشر ایشن دهندگان، ضع  کارکردی احزا  سیاسی کارآمد در ایشن منشاسیاسی رأی

-ممسشنی ششمرده مشی ةانتخاهی ۀ  سیاسی در حوزنترین نوع کُگرایی، جغرافیاییاسا ، یایفه

ممسشنی در هشر  ةانتخاهیش ۀنفوذ و نیروهای اجتمشاعی در حشوزهای ذیایفای نق  گروه شود 

ین معنا که در اهتشدا هشه صشور  پایشدار و است  هدجغرافیایی هه صور  مقطعی هوده  ۀمحدود

ششوند و هشا شده وجود ندارند و در مواقو حسا  نظیر انتخاها  مجلس فعشال مشیازماندهیس

 یاهند  های  ود هه صور  دائم جریان میهسیج نیرو

 پژوهشهای یافته .5

 انتخاباتایام  در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه عملکردی هایشاخص .3. 5

 هشای هشاانتخاها   صوصشاً انتخاهشا اعی در نفوذ و نیروهشای اجتمشهای ذیحضور گروه

مردمی موضوعی است که هشا  یآرادهی هه جمتها در گذاری آنتأثیرمقیا  محلی و همچنین 

ای کشه در ایشن زمینشه حشائز مختل  وجشود دارد  نکتشه ةانتخاهیهای شد  و ضع  در حوزه

 یآرادهی هشه مشتی جهشا و نیروهشا هشرااهمیت است، چگونگی عملکشرد و رفتشار ایشن گروه

نفشوذ های ذیهای عملکردی گروههه شا ص ررسی موضوع و حصولهرای هشمروندان است  

 201نامه میشان میدانی ها یراحی و توزیو پرس  ةمطالعانتخاها ، ایا  و نیروهای اجتماعی در 

 ةعشجامهای ویژگی که دشانتخاهیه ممسنی انجا  ۀ حوزمنایق شمری و روستایی نفر از ساکنان 

  قاهل مشاهده است  9آماری مورد هررسی در جدول 
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نفوذ و نیروهای های ذیهای عملکردی گروهشاخصنامة پرسشدهندگان به پاسخهای ویژگی -3جدول 

 اجتماعی در انتخابات

 9919های پژوه ،مأ ذ: یافته
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نفشوذ هشای ذیارتباط ها چگونگی عملکرد و رفتار گروهگویه در  97نامه حاوی این پرس 

انتخاها  هود که نتایج هدسشت آمشده در قالشب جشدول زیشر قاهشل ایا  در و نیروهای اجتماعی 

 مشاهده است:
 

 نفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاباتهای ذیهای عملکردی گروهشاخصنامة پرسشنتایج  -4جدول 

 9919های پژوه ،مأ ذ: یافته

 هاهگوی 
جامعه 
 آماری

حد 
 متوسط

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار 

T 

سطح 
 معناداری

9 
انتخاها   در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه

  کنندمی فعالیت سیاسی و حزهی منافو هراسا 
201 9 2.3 9.30 9.03-  777  

2 
هر  انتخاها  در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه

  کنندمی آفرینینق  ملی و مومیع منافو ةپای
201 9 2.79 9.91 93.9-  777  

9 
هر  انتخاها  در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه

  کنندمی فعالیت اییایفه و زادگاهی منافو هنیاد
201 9 3.9 19  23.91 777  

3 
 هایگروه شنوی حرف و پیرو انتخاها  ایا  در مرد 

  هستند عیاجتما نیروهای و نفوذذی
201 9 9.1 9.71 93.99 777  

1 
 نیروهای و نفوذذی هایگروه ۀمدعُ فعالیت سطح

 (جمموری ریاست) ملی انتخاها  ایا  در اجتماعی
  است

201 9 2.0 9.21 9.22-  779  
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 4ادامه جدول 

 هاگویه 
جامعه 

 آماری

حد 

 متوسط
 میانگین

انحراف 

 معیار
مقدار 

T 

سطح 

 معناداری

9 

 نیروهای و نفوذذی هایگروه فعالیت ۀعُمد سطح

 مجلس و محلی شوراهای انتخاها  ایا  در اجتماعی

 است  اسلامی شورای

201 9 3.9 9.27 91.1 777  

0 

 و نفوذذی هایتبلیغاتی گروه عمومی اهزارهای

 پوسترها و هاروزنامه انتخاها  در اجتماعی نیروهای

 است 

201 9 9.9 9.97 9.32 913  

1 

 و نفوذذی هایتبلیغاتی گروه عمومی هایاهزار

 و هاتریبون انتخاها  در اجتماعی نیروهای

 ها است سخنرانی

201 9 9.1 9.29 0.91 777  

1 

 و نفوذذی هایتبلیغا  گروه عمومی اهزارهای

 در تجمو و جلسه انتخاها  در اجتماعی نیروهای

 است  انتخاهاتی ستادهای و منازل مساجد،

201 9 3.2 10  29.9 777  

97 

 اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه ۀمدعُ هدف

 یایفة  ود و زادگاه کاندیدای از حمایت انتخاها  در

 است 

201 9 3.3 11  29.9 777  

 

نفشوذ هشای ذیهای عملکردی و رفتار گروهنتایج هدست آمده، در ارتباط ها شا ص هر هنیاد

، هشا در نظشر گشرفتن حشد الؤسشمشورد  ةگوی 97 ا ، از میانانتخاهایا  در و نیروهای اجتماعی 

هشه علشت  1 و 2، 9 ۀششمارهای ، گویشه  هرای هر گویه71و سطح معناداری کمتر از  9متوسط 

 9ها ها کسب میانگین هالای و رد شدند و سایر گویه نشدهد أییت ،9پایین هودن میانگین کمتر از 

نفشوذ و هشای ذیهای عملکشردی و رفتشار گروهن شا صاین نتایج، مممتری هر   هناشدندد أییت

 انتخاها  هه شرح زیر است:ایا  نیروهای اجتماعی در 

 اییایفه و زادگاهی منافو هر اسا  انتخاها  در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه 

 را مدنظر ندارند؛ ملی و عمومی و منافو سیاسی و حزهی کنند و منافومی فعالیت
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 انتخاهشا  ایشا  در اجتمشاعی نیروهشای و نفشوذذی هشایگروه یشا  فعالیشتو مق سطح 

نفشوذ  جممشوری انتخاها  ریاست است و در اسلامی شورای مجلس و محلی شوراهای

 عملکردی ندارند؛

 در جلسشه تجمو، هایایا  انتخاها  از روش در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه 

 گیشری ازو همره سشخنرانی و هشاتی، اسشتفاده از تریبونانتخاها ستادهای و منازل مساجد،

 کنند؛اقدا  هه تبلیغا  هرای کاندیدای مدنظر  ود می پوسترها و های محلیروزنامه

 کاندیشدای از حمایشت انتخاهشا  در اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایگروه ۀمدعُ هدف 

 ؛است  ود ةیایف و زادگاه

  حشرف و پیروی کرده اجتماعی نیروهای و نفوذذی هایاز گروه انتخاها  ایا  در مرد-

  دارند یشنو

 ممسنی ةانتخابی ةدرحوز اسلامی شورای مجلس انتخابات و نفوذذیهای گروه .2. 5

 ها اثرگذارهرگزاری و رقاهت نامزد ۀنحوثر از عواملی است که هر أ ود مت هطنانتخاها  در 

هشا  نفشوذذیهای گروه  متفاوتی هر وردار استای ههای مختل  از حساسیتدر عرصه و هوده

هه ایفشای  غیره( و روستا وی شمر هاشورا )ریاست جمموری، پارلمانی، توجه هه نوع انتخاها 

انتخاهشا  یند فرآهه نفوذ های ذیورود گروه امکان، ممسنی انتخاهیه ۀحوزر پردازند  دمینق  

ت در انتخاهشا  ریاسش  متفشاو  اسشت ا انتخاهشاسشا  نشوع  آن هشر  البته میشزان وجود دارد

کششور و ملشی هشودن  در سشطح سیاسشی هایها و تشکلجمموری هه دلیل مطرح هودن جریان

در امشا  ؛رنگشی دارنشدممسشنی حضشور کم در فضشای جغرافیشایی نفوذذیهای انتخاها ، گروه

هیششتر  لیل منشافو محلشی و شخصشیی شمر و روستا نق  آنان هه دهاو شورا انتخاها  مجلس

 در انتخاها  مجلشس پایدار هه صور و سیاسی اجتماعی  ها از لحاظاین گروه شود می نمایان

نظیشر  9ینفشوذذیهشای توان هشه گشروهاز منظر اجتماعی میانتخاهیه،  ۀحوزدر این  نفوذ دارند 

                                                           
-، ههروندهه شمار میممسنی  فضای جغرافیاییهازیگران سیاسی در ترین رتحر پُ و  سازترینجریان  این گروه فعالترین،  9

شدنی و پارهسستنی گُهرگز  وییمیخته شده است که گدرآو انتخاها  چنان  ستسیا مناسباتشان ها قدر ،پیوند و  کهیوری

 اند هازیگران قائل شدههرای این  ایویژهگان، سمم جمت نیست که نگارندهینیست  
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از   اشاره کشرد« 9های  ویشاوندیگروه»و « 2محلین امتنفذ»، «9یوای  سفیدانهزرگان و ری »

ین معنشا مبانی رفتاری متفاوتی دارند  هدنفوذ های ذینظر تعارضا  درونی نیز هر ی  از گروه

 ن محلی را هشر اسشا ا، متنفذ«3انسان اجتماعی» توان هر حسبسییدان و هزرگان را میکه موی

 تعری  کشرد  در واقشو، «9هویتی نانسا» های  ویشاوندی را هر هنیادو گروه «1اقتصادی انسان»

گشذاری هشر دیگشران هشه منظشور پیشروی از تأثیرگری در اجتمشاع و ن گروه نخست هه دنبال کُ

مد   ود و دوستان هستند  این در حالی است که گروه دو  صرفاً منافو کوتاه هاآن دستورا 

ای را مورد توجشه ها و هنجارهای عشیرهکنند  سرانجا ، گروه سو  حف  ارزشجویی میرا پی

هه صشور  ثاهشت حضشور و  انتخاها  )مجلس(در ادوار مختل   گراناین کن  دهند قرار می

ر هَش ی هشه اعمشال نفشوذایایفشههشای گرای و  و از یریق سازۀ  ویشاوندی دارندنی آفرینق 

فرآینشد   (91، ص  9919، تبار، حسینی و صادقیمیرزایی) پردازندنامزدهای مورد نظر  ود می

 اهطه هشا کشارگزارانیرو  هاهستگی هه ماهیت آن ثاهت و هه صور  پایدارها اثرگذاری این گروه

 تشرینسرششنا عنشوان یوای  هه ارتباط نزدیکی دارند  هزرگان دارد که ها افراد صاحب قدر 

)صادقی  کنندمی عمل "هویت" راستای در مجموع درممسنی ة انتخاهی ۀحوزدر  نفوذگروه ذی

در زمان انتخاها  از یریق سشخنرانی در محافشل عمشومی و  هاآن  (91، ص  9913 و حسینی،

و هرگزاری جلسا  عمومی در مساجد، تکایشا، میشادین روسشتاها، جلسا   انگی  صوصی، 

نشد  کنسوی کاندیدای مشخص اهراز وجشود مشیو ترغیب مرد  هه  یراحی هرنامه هرای نامزدها

-قشرار نمشیدر دستور کشار  تقیمرا هه صور  مساقتصادی قدر  سیاسی و  یریاین گروه، پیگ

رای تحقق اهشداف  شود و جلب توجه افکار عمومی ه هر نامزدهای گذارثیرأت در پیهلکه  ؛دهد

نیروهشای در تلاش هستند تا سفیدان( )سران و ری یوای   دارانیلایه ،ز سوی دیگر  اهستند

تقل و مسشه هشه صشور  کهی  از آننیز های اجتماعی نیرو  کنند داستانهم ود  هااجتماعی را 

 یوایش منسشالان کُ هشا ،در زمان انتخاها  و هعد از آن ،کنندعمل میان نمایندگان و مرد   واسط

                                                           
1. Elders and breeders of tribe 

2. Local influences 

3. Kinship groups 

4. Social human 

5. Economic human 

6. Identity human 
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 رقاهت های  یاهانی نیز جایگزینرگیرید تن  و  شونت،گاهی ، این میان  در شوندهمراه می

 که عمشدتاًش محلی ن امتنفذیوای ،  سییداندر کنار موی  دشویز میآمهای مسالمتو هماوردی

حشوزۀ در نفشوذ گشروه ذیو پویشاترین  مممتشرینعنشوان هشه کنندشمی عمل "منافو" راستای در

دارنشد  کلیشدیانتخاها  نقش   ردها توده نمایندگان و سامان هر ثیرگذاریأتدر  ممسنیانتخاهیة 

در  تجرهه نششان داده اسشت؛ ایشن گشروه کشه  (9913 و پیکری، 9913 ، حسینی،9913 ندری،)

اول در  ةوهلشد، در کنشعمشل می  ود ایزادگاهی و یایفه ی جغرافیاییارچو  مکان و فضاچ

هه را هر نامزدها و نماینده پیروز  میان توده و اعمال نفوذمقبولیت لاز  است تا  سازیغیریت پی

 هشاآن نامزد مطلشو  ی که، در صورتپس از کسب مقبولیت معمولاًمحلی  ناتنفذمدست آورد  

یشاز البتشه نداشته هاشند   و نفوذحضور  آن در دوران نمایندگیتا را دارند  روز شود، این توانپی

 ادوار هعشدی انتخاهشا  نیشز زمینشة درمجلشس رسی کُهه  حصولمحلی هرای ن امتنفذهه  نماینده

 یا ضع  محلی هه دلیل عد ن امتنفذممکن است هر ی هر چند شود  حمایت و حف  آنان می

در  هارهشانکننشد  ایشن موضشوع  یرفشداری مدنظر ۀنمایندادوار هعد، از در  ود  با تحقق مطال

ن نمایندگا ناکامییکی از عوامل هه توان می ،از این رو  اتفاق افتاده است ممسنی ةانتخاهی ۀحوز

قلمشرو محلشی ن امتنفشذاین نمایندگان هه حمایت از  زیرا؛ ردهممسنی نیز پی  ةانتخاهی ۀحوزدر 

منجر ین گیرند که انادیده میرا )دیگر یوای (  سایر منایقپردا ته و ( )یایفه د و یجغرافیای

گشذاری ، نشاتوانی در اثشرهشااندهی مجشدد آن، تضعی  سازمنفوذهای ذیدرون گروه هه شکاف

  دشومی انتخاها  هعد ۀدوردر  شکستهای اجتماعی و هیشتر هر نیرو
 

 

 
 ممسنیحوزة انتخابیة های اجتماعی و پیروزی نامزدها در ن محلی، نیرواتنفذمرابطة  -2شکل 

 

 
ممسنیانتخابیة حوزة  در نمایندگان شکست و اجتماعی نیروهای محلی، متنفذان رابطة -3شکل   

 9919مأ ذ: نگارندگان، 
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 (فامیشلو  اقشوا ) هشای  ویششاوندیممسنی، گروه ةانتخاهی ۀحوزدر  نفوذذیسومین گروه 

 عمشل "منشافو شش هویشت" راسشتای و در حضشور دارنشدهه صور  پایدار این گروه که  است 

هشرای  ند و از یریق تبلیغشا شومیگر ن کو  فعال سایریندر زمان انتخاها  هی  از  کنند،می

اش در مجلس نمایندگی احتمالی ۀدورهر وی در  های لاز  هرای نفوذ ود، زمینه نامزد مطلو 

 ۀدور ایشن گشروه در  (91، ص  9913)صشادقی و حسشینی،  نشدکنشورای اسلامی را فراهم مشی

جغرافیشایی )یایفشه(  ای که از زیسشتگاهنماینده ،هه عبارتی نمایندگی شخص نزدی  هه  ود یا

  پیگیشری هسشتندنماینشده  ازها انتخا  شده است، تقاضاها و مطالبا   ود و حتی توده را آن

 راهبردهشا و هشا،تعیین سیاستد که تا شویقدر  هر وردار م ی ازمواقع ویشاوندی در گروه 

 فضای جغرافیاییگروه در این توان گفت که می ،  هناهراینکندسازی نماینده مدا له میتصمیم

و ها مایل نامزدو ت دکننفوذ میاعمال  ،ش  ویشی های قومیواهستگیو  یایفه ممسنی از یریق

تتبیشت و  زمینشة هایششانتصمیما  و سیاسشتها در جمت تبلیغ نآ استفاده ازنمایندگان هرای 

    شودمیشان تقویت جایگاه

 ممسنیانتخابیة  ةحوز در اسلامی شورای مجلس نیروهای اجتماعی و انتخابات .3. 5

در تمر و هشارز مسشهشه صشور  ، یروهای اجتماعی که حد واسط توده و کارگزاران هستندن

، هافشت سشنتیو  اجتماعی موجودسا ت هه دلیل  چراکه ،حضور ندارندسیاسی ممسنی  عرصة

را مطرح  های  ود واسته نیستند و تنما در زمان انتخاها ی هر ودار از استقلال رأ کاملاًهنوز 

، ص  9919 و صشادقی، حسشینی، ضشرغامی،) دهنشدمشیمورد نظر  ود جمت کرده و هه مسیر 

سشنتی  جغرافیشایِ، در هستر دعمل کننستقل م هی  از آنکه ها هرای هیان مطالبا ،  این نیرو(92

 گرایشی،و محلشیمعنا که یایفشه  ین  هدکنندمی اقدا ای یایفهمحیطی ش سا ت   ود و هر هنیاد

  یکشی از کننشد سیاسشی اهشراز وجشود آن در عرصشة در پرتشو تا رودهه شمار میغتنم مُفرصتی 

جممشوری و  هشا یعنشی ریاسشتانتخاها دیگشر است  در  انتخاها  مجلس حنةصمصادیق آن، 

انتخاهشا  مجلشس  امشا در ؛موضشوعیت نشداردچندان هرای این نیروها  رقاهت ،مجلس  برگان

هشا و هسیج دیگر نیشرو که حتی قادر هه، هه نحویندهالایی هر ودارها از توان هر ی از این نیرو

 ،وندششهمشراه می هشای فششارگشروه هشاها هشه دلیشل اینکشه نیرواین از  هر یند  البته هست توده

ممسشنی کشه عناصشر  اجتمشاعدر رسد ، هه نظر میدارند  هر این پایهیی لاز  را نو پویا یکارآمد
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رفتشه و هازسا ت هسشتند، نیروهشای اجتمشاعی گیری هه صور  تدریجی در حال شکلمدرن 

ی هشاای، وجود کارگزاران و گشروهسا ت یایفه اما ؛کنندسیاسی حضور پیدا می میداندر رفته 

از جملشه ششود  مشی هااثرگذاری واقعی آنند، مانو از دارای که تمایلا  سنتی و یایفه نفوذذی

نفعشل منق  فعال یشا  که در انتخاها  مجلسممسنی  ةانتخاهی ۀحوزفعال در  های اجتماعیِنیرو

  9اششاره کشرد «1زنشان»و  «3رزانکشاو»، «9هازاریان»، «2روشنفکران»، «9نخبگان»توان هه دارند می

ماندهی لشاز  نظیشر هزرگشان یوایش  از سشاز نفشوذذیای هشگشروهها در ششرایطی کشه این نیرو

هشای ولی هشا سشاماندهی گشروه کنند؛مین تأ ود و دیگران را توانند منافو هر وردار نیستند، می

هنشدی، در یش  تقسشیم ششوند هشا میهمراه ها ایشن گروهو  نفعلم ها عملاًهر ی از آن نفوذذی

-مشی ننمایشازمانی  ،هندید  این مرزنشوفعل و فعال را شامل مینی اجتماعی، حامیان منیروها

 ،  در ایشن ششرایطرودمشی از هشین هشای فششارهای اجتماعی توسط گروهنیرو که استقلالشود 

از هیشرون هشه پششتیبانی از  نفشوذهای ذیفتار هویتی از درون و منافو گروهحامیان فعال تحت ر

ند  ده  میتبلیغا  لاز  را هرای کارگزاران انجا انهپردازند و فعالمی افیای  ودجغر حوزۀ نامزد

و ماندهی کشه فعالانشه هشه سشا کرد انتخاها  مشاهده ایا توان در عملکرد این دسته را می نمونة

  این در حالی ورزنداهتما  میرأی هیشتر هرای نامزدهای مطلو  آوری ها و جمومدیریت نیرو

هه حمایشت  ندارند و صرفاً فعل توان چندانی هرای حضور اثرهخ منو پیروان امیان است که ح

ر روز تشوان دایشن دسشته را مشی ةنمونشپردازند   ود میة زادگاه و یایفنتسب هه م از نامزدهای

نشد  کنار افرادی یافت که سرنوشت و حق رأی  ود را هه دیگران واگذار میو در رفت انتخاها 

 دهنشدانجا  می اییایفهجغرافیایی و  ود را هه دلیل هویت  ةعلاننفمفراد حمایت در واقو این ا

 حاصل شود در هلندمد  ها آن منافوتا 

                                                           
1. Elite 

2. Intellectuals 

3. Marketers 

4. Farmers 

5. Women 

اجتماعی( صور  گرفته است، چراکه سا تار اجتماعی ممسنی هر هنیاد یبقة هندی از منظر شأن اجتماعی )نه   این تقسیم 9

رنگتر ای کمه شکاف یایفهنسبت ه "شکاف یبقاتی"است و اساساً  "ایشکاف یایفه"شکاف اجتماعی و هه یور مشخص 

 است 
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« پایگاه اجتماعی»، «نگرش اجتماعی»توان از سه شا ص در میان نیروهای اجتماعی نیز می

ی، معمولشاً نیروهشای سخن هه میان آورد  هشر هنیشاد نگشرش اجتمشاع« اقتصادی ةسرمایمیزان »و 

گرایشی( اجتماعی )هازاریان، کشاورزان، فرهنگیان و غیره(  ود را در چشارچو  اجتمشاع )کشل

سازند  هشر یش  از نیروهشای ین معنا که گروه  ود را از سایرین متمایز میهدکنند  تعری  می

گر متحشد در چارچو  تیره و یایفه  ود ها یکشدی تحولا  سیاسی نظیر انتخاها  اجتماعی در

پی جشویی  ولی در مناسبا  اجتماعی و اقتصادی صرفاً منافو مرهوط هه گروه  ود را ؛شوندمی

کنند  از سوی دیگر، پایگاه اجتماعی هه معنای منزلت و پرستیژ اجتماعی، شخصیتی، ششغلی می

و غیره است که منجر هه تفاو  هنیادین میان نیروهشای اجتمشاعی در شمرسشتان ممسشنی ششده 

آفرینی توان هه منزلت فرهنگیان در مقایسه ها کشاورزان اشاره کرد  نق در این زمینه می است 

فرهنگیان در مسائل اجتماعی )جشن ازدواج، مراسم عزاداری و غیشره( و سیاسشی )انتخاهشا ( 

اقتصشادی،  ةسشرمایهایی نظیر زنان، مذهبیون و روشنفکران هیشتر است  از نظشر نسبت هه گروه

داران هزرگ( در صشدر قشرار دارنشد، مال  و زمینزشکان، هازاریان و کشاورزان )عمدهمعمولاً پ

 کند  ها نق  هسزایی ایفاء مییوری که ثرو  و دارایی این نیروها در تکریم و پاسداشت آنهه

 نخبگان .3. 3. 5

لش  مخت هاینیروی اجتمشاعی فعشال در عرصشه در مقا ِ نخبگانممسنی، ة انتخاهی ۀحوزدر 

 ،ششرایط   البته در هر یهستندها هه هسیج توده ای فکری  ود قادرهتواناییحضور دارند و ها 

  دهنشدعمل  ود را از دسشت مشیگیرند و استقلال قرار می های فشارگروه این نخبگان متأثر از

 از هرآمده که هر وردارند نفوذی از زیرا ؛نزدی  هستند هیشتر هه نخبگان سنتی ممسنی نخبگانِ

 و راه هشر مبتنی و دارند دور ایگذشته در شالوده که است اعتقاداتی و هاایده اجتماعی، سا ت

، رغشم در  ششرایط و ششنا ت تحولشا  موجشودهشا علشیمعنا که آن ینهد  است سنتی رسم

جتماعی و سیاسشی نیشز نمشود پیشدا ند که در زندگی اکنکید میأهای سنتی تهمچنان هر ویژگی

نظشر نخبگشان هشه آن  های سنتی مشوردها، انتخاها  است که شناسهاین عرصهة جملکند  از می

دیگر در راهطه ها نخبگشان  ةلفؤمافزاید  ها میضا  و رقاهتکند و هر میزان تعارسرایت پیدا می

تشوان شود  ها توجشه هشه  صوصشیا  نخبگشان مشیمرهوط می هاهه پایگاه اجتماعی آنممسنی 

 مشرۀرا در زُ «یاندانششگاه»و  «شرآمشوزش و پشرومعلمشان »، «ادارا  کارمنشدان»نظیشر  افرادی
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 (لشسمج)ویژه در زمان انتخاهشا  ممسنی در نظر گرفت که در مواقو حسا  هه ةخبننیروهای 

هسشتند کشه  ا سشنی، کارمنشدان ادارپایگاه اول نخبگان مم رسدهه نظر میند  کننق  می ایفای

  جایگشاه در مششاغل  شود اسشتارتقاء و ترفیو نخست،  ةدرجها در آن ةدغدغ مممترین شاید

هشای نزدیش  هشه  شود مطالبشا  و گشروههیشتر در جمت تحقق یند انتخاها  از فرآاین گروه 

ماینشده پشس توان در انتصاها  مشاهده کرد که ن  مممترین مصداق این امر را میندکاستفاده می

انتخاهیه را هشا  شود  ۀحوزیی اداری و اجرا تمامی مسئولانتا د کوشاز پیروزی در انتخاها  می

تشا هشم دِیشن گیشرد هه کار می ود را در این ادارا   ایرافیان و حامیانو عموماً نیز  دکنراه هم

انتخاهیشه را همتشر  ۀحشوزد و هم تحولشا  کرده هاش دا)ترجیحاً مطرح  ود( اَ ود را هه حامیان 

 های واجد صلاحیت، کشاراترتیب گروهدین و ه (999، ص  9912راد، )کاویانید دهی کنجمت

دسشتیاهی نخبگشان اداری هشه   دششوندیریت اداری و اجرایی  شارج مشیم ۀدایرو متخصص از 

هشای گشزین  هنیشاد شمرسشتان هشرش اجرایشی های اداری های هخ های کلیدی و ریاستپست

در راسشتای اهشداف  گشاهو  ها فروکاستهاز استقلال عمل آنای گواه آن است که یایفهمحلی و 

 د نشوو کارگزاران هه کار گرفته می نفوذگروه ذی

کشه در  هسشتندیشا فرهنگیشان آمشوزش و پشرورش معلمشان پایگاه دو  نخبگشان ممسشنی،  

-نق  نیروهاهی  از دیگر  حدودی تا ین تبلیغا  نامزدهااندازی ماشانتخاها  و راه ساماندهی

و  ،9913 ، رسشتمی،9913 ،موسشوی) پردازنشدد  میمشر تممیددهی و و هه جمت ی داشتهآفرین

 از دیگشر هشازیگران سیاسشی درهی   ممسنی،انتخاهیة حوزۀ فرهنگیان واقو  در ( 9913 حیاتی،

نی در محافل سخنرادارند   را جغرافیایی  ود ۀحوزدفاع از معطوف هه  سیاسین  کانتخاها ، 

سشازی آماده و مرد ن اذهاا، اثرگذاری هر هیرف و اقلیتهای هیدن گروه ود، همراه کریایفة 

ماهیشت ایشن   اسشتانتخاهشا  ایشا  در  انفرهنگی هایفعالیتو مدیریت دیگر نیروها از جمله 

 مشد  و هر شیمنشافو کوتشاهتحقق موازا  ها هه نای است که هخشی از آهه گونهها گرین ک

 گیشردمحلشی انجشا  مشیفشذان متننظیر هزرگان یوایش  و  نفوذهای ذیدیگر تحت کنترل گروه

ی اجتماعی صاحب فکر هانیرو فرهنگیان ( 9913 ، و احمدی،9913 ، جعفری،9913 )حسینی،

این گشروه کنند  اقدا  می فشارهای هویتی گروه و وهریگُ تمایلا  همراستا ها وو ایده هستند 

 پیشروز اعطشاینماینشدۀ هشا از هر شی از آنو  سیاسی حضور داششتهدر عرصة  انتخاها  از هعد
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انتخاهشا  هشا  روزهایکه در    این جماعتود را انتظار دارندی مدیریتی و اجرایی هه  هاپست

های گروهپایبند از انتخاها ، پس ، اندکرده قد را نیز ها  ود همدیگران در ارتباط هوده و مرد  

  شوندمینیز ای محلی،  ویشاوندی و یایفه

توان میدر انتخاها  دارد   نق  قاهل توجمی شگاه است کهه سو  نخبگان ممسنی، دانپایگا

 اسشتوار هشاتی نامزدهشا هشر محوریشت دانششگاههای انتخاساماندهی هرنامه هخشی ازکه  کردادعا 

در زمشان هر شورداری از نیروهشای جشوان و فعشال  نششاط و دانشگاه هه دلیل پویشایی واست  

در از آن  ، هخشیکارکرد مستقلکند و ها وجود ی پیدا میانتخاها  هی  از پی  اهمیت راهبرد

توان هه هخش  مشدیریت و دانشگاه میهدنة در از یرفی گیرد  قرار می نفوذهای ذیا تیار گروه

دهی و سا ت اذهان نخبگان هسشتند  هشه عبشارتی، های اقلیتی اشاره کرد که قادر هه شکلگروه

هشه صشور   ودآگشاه و نا ودآگشاه در های اقلیشت  ود و گروه هرای حف  جایگاههخ  این 

 و دششتی، 9913 )نشدری، کننشدریزی، یراحی و سشاماندهی نخبگشان عمشل مشیترغیب، هرنامه

9913)  

 روشنفکران. 2. 3. 5

در  روششنفکراننامزدهای انتخاهاتی از تفکرا  و تشداهیر  ۀاستفاد ،ممسنی ةانتخاهی ۀحوزدر 

کشرده و آگشاه اغلب افراد تحصشیل ممسنی کهدر    گروه روشنفکراناثرگذار استها پیروزی آن

های سشازیاسی هستند، هه عنوان نیروی اجتماعی در تصمیمشرایط اجتماعی، فرهنگی و سی هه

 ،«مکانیش »توان هه سشه هخش  میاین گروه را   شوندمی سازسیاسی در زمان انتخاها  جریان

هشا وجشود داششتن   افرادی هستند که د  روشنفکران مکانیتقسیم کر «یلبانزوا»و  «رگانیگاُ»

کیشد أگرایی در انتخاها  تف  نظا  سنتی و یایفههر ح ،های نوینتحصیلا  و آشنایی ها اندیشه

-یایفهش  هویت محلیاست و منافو  و هویتهای لفهؤماز  نبعثمُند  ماهیت این رویکرد کنمی

ان مکانی  نمادینشه روشنفکرهه گروه  ویشاوندی در و واهستگی مکانی تعلق و و احسا   ای

 ار شود(  ةیایفش) ود  جغرافیایی زیستگاه از نامزدهای و یرفداریانتخاها  ها نآشده است  

را همتشر  هشاها و مشکلا  آنتنگنا تواندمی ،که در صور  پیروزی ویدانند میشرایط مطلوهی 

پشذیری ثیرأتش ،چارچو در این   سازد ممیاهرایشان را  ی جایگاهارتقا فرصتو حتی کند در  

هشای اجرایشی و تبلیغشاتی یشته اهشزار فعالاین گشروه هشتبدیل  زمینةتواند می های فشاراز گروه
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  از جمله مممترین روششنفکران مکانیش  گرددفرهنگی یوای  های سیاسی و رقاهتو نامزدها 

ی و افشهیایدودمشانی و هشا هسشتند کشه در حفش  سشا تار دانشجویان و اساتید دانشگاه یهر 

 تشرین رسشالتممسنی جدیرگانی  روشنفکران اُاز سوی دیگر،  دارند  تعارضا  هویتی نق 

داننشد  ایشن مشی گُوهریش های هویتی گرای دادن هه  پایانهرای  در مرد  ود را ایجاد آگاهی 

 نیشافتگیای شناسشاندن موقعیشت فرهنگشی و توسشعههراهتما  ضمن  ،که در اقلیت هستند دسته

های فرهنگشی، اجتمشاعی، هایی که در زمینهدیگر فضاآن ها  ةمقایسو  غرافیایی ممسنیفضای ج

یی ایجاد کنند  گراانند چندان تغییری در مسیر یایفهتوند، نمیاداشتهتوسعه اقتصادی و سیاسی 

هشای هشدون نگشرشنتخاهاتی اسوی هه حرکت مرد   تواند هسترتدریجی میهای البته این تلاش

کارهشای پژوهششی، اسشتفاده از  انجشا  اقداما  این دسته ترینهاشد  هنیادی رافیاییجغش  محلی

و  محشوریو قلمرو گرایشییایفه ، نامطلو  انگاشتندادن هه مرد  های اجتماعی، معرفتشبکه

کیشد هشر أ، تایای ش ناحیشههای یایفههه جای ارزش های ملیارزش شمردن کید هر جایگزینأت

-مقاهله ها گشروه شمرستان و نمایتاًایی در فضای جغرافیمتوازن  ةتوسعو دان هراهری تما  شمرون

( و تعارضشا  گرایشیهافت سنتی موجشود )یایفشهو اشخاصی است که در حف   نفوذهای ذی

 نق  دارند   محلی

ت موجشود از وضشعییشأ  ها هه دلیشل هستند  آن هاسومین گروه روشنفکران نیز انزوایلب

دهنشد در داننشد و تشرجیح مشینامقشدور مشی گرایی رایایفه رنگ کردنکمی هرا هتما گونه اهر

کار  ود را هر عشد  ورود هشه ایشن  مبنایِدر زمان انتخاها  مجلس  ها  آنندنکن ا لهدم اوضاع

 ننشدکمشیهشم دوری انتقشاد از  وضشعیتاز همبشود  میدیانااهراز و هه دلیل دهند قرار میکارزار 

گرایشی و هشه حشذف یایفشهچنشدانی اعتقشاد  هشاواقو آن در  (9913 و دشتی، ،9913 )موسوی،

تشوان در رفتشار ایشن گشروه را مشی ةنمونرند  ندارا ممسنی در آینده فضای جغرافیایی پیشرفت 

رأی  هه پای صندوقدیگر  ةانتخاهیهای دهند در حوزهانتخاها  یافت که هیشتر ترجیح می زمان

  این رفتشار )مطالعا  میدانی نگارندگان( ازنداوقا  فراغت هیردو یا در روز انتخاها  هه روند ه

 کرد؛ زیشرای تصور ایایفه یهافعل و هه سمت کاه  گرای نتوان هه صور  مانتخاهاتی را می

هشه  هعضاًگیری   این جمتشوندایان نمینمسیاسی  در پیشامدهایدرونی است ولی ل، یااین تم

 شود نسبت هه اشخاص منجر می هااز آنی مطلق هر هدهینی  ای است که حتی ههاندازه
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 بازاریان .3. 3. 5

 ، هازاریان در زنشدگیانتخاهیه ۀحوزاین اقتصاد ممسنی است  در ممم های هازار یکی از هنیان

قل و هشی  از آنکشه هشه صشور  مسشتدر اکتر مواقشو  ی هه صور  پایدار حضور دارند وسسیا

 ۀآیندها البته آنکنند  یگران اقدا  میعقاید و منافو دت جمند در نیروی اجتماعی فعال عمل کن

هایی که دهند و هر هنیاد سرنوشت هازار، نامزدقرار می را نیز مبنای انتخا هازار و تحول در آن 

هشای هازاریشان در ویژگی و شناسشه ۀدرهار  کنندمی انتخاها  حضور دارند را گزین  ةصحندر 

-هشا انجشا  نمشیسنترسو  و ها تلاش جدی هرای مقاهله ها که آن هاید گفت یهماورد انتخاهات

 انتخاها  در عرصة قشراین   ت نداردموضوعی هاای هرای آنهای یایفهتقاهل ها گرای دهند و 

-اجاهشت رسشد، هیششترجغرافیایی  ود، هه نظشر میۀ حوزضمن مشارکت و فعالیت هرای نامزد 

 و حسشینی، 9913نشدری، ) ندرگشان یوایش  هسشتر هزنظیش نفشوذیهای ذیفرامین گروه ۀکنند

هشای هنیشادی شمرسشتان ممسشنی و هشه ها در عرصة اقتصادی یکشی از پایشهاگرچه آن(   9913

-توانند هر دیگر گروه، لکن در زندگی سیاسی کمتر میهستند اقتصاد آن شریان حیاتی ،عبارتی

ششود کشه هشر مرهوط مشی ایهای یایفهوهدیگر هه پیوند سنتی هازار و گرة نکت  هاشند ها اثرگذار

 در چارچو  تقاضاهای اقوا  و  ویششاونداندر زمان انتخاها   عمدتاًآن هازاریان ممسنی  ةپای

پیونشد  کننشد ودرآمشد  تحصشیلتوانند که از این یریق می معتقدندها ند  در واقو آنکنعمل می

هشا هاششد  ی مشکلا  آناند راهگشاتویم نتخبا نمایندگان م ویشاوندی و ارتباط هعایفی ش 

سیاسشی  ةعرصش توانشد درت هه نخبگان و روشنفکران کمتر میهازار ممسنی نسب ،روی هم رفته

    است هانیرویی در  دمت گروه کتر موارداد و در گذار هاشثیرأت
 کشاورزان .4. 3 5

تمشاعی هشا اجز نیروهای یکی ا کشاورزان است کشاورزی  ،ممسنیاقتصادی ممم دیگر  ةپای

 کششاورزی هر هنیاد عمدتاً اقتصاد آن زیرا هخ  اصلی؛ هستندانتخاهیه ممسنی  ۀحوزدر اهمیت 

یت زیشاد کششاورزان   جمعکنندشمرستان از این یریق امرار معاش می از مرد  شماریو  است

 ده اسشت  درهو نفوذهای ذینیروها و گروهسیاسی ممسنی مورد توجه سایر  همواره در زندگی

هاششند، از سشوی  آفشریننقش ش اجتماعی که در تحولا  سیاسی کشاورزان هی  از آن قیقتح

در تشوان نمود عینی آن را می  (27، ص  9913)صادقی و حسینی،  ندشومیهسیج  هادیگر نیرو
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د در مسائل هشویتی هیشتر هایاین موضوع را   علت مجلس مشاهده کرد انتخاها  ادوار مختل 

-هویت می ةزمین  در از تحولا  موجود دانستکشاورزان قیق آگاهی د از ی  یرف و ضع 

نفوذی اشاره کرد های ذیتوسط نخبگان و گروه هاذهنیت آن دادن هرسا تگی و شکل ههتوان 

و گیشری هشر ایشن، ششکل ند  افزونکنعمل می کشاورزان ازو استفاده   ود در جمت علایق که

 ایش یایفشه   محیطشیدر تشدید تمایلا ،نسبت هه غیرهودن  ود نی هر محق تبم تفکرسا ت 

عشاملی هشرای   شود در انتخاهشا  را ها پیروزی نامزد زادگشاهِاساسی دارد و آننق   کشاورزان

و  ممسنی در انتخاهشا کشاورزان  ،کنند  هه عبارتیقلمداد می ود نسبت هه دیگر منایقاهراز وج

-یایفشهاما هشه  ؛هستندنفعل ی شمر و روستا مُهاراویژه انتخاها  مجلس و حتی انتخاها  شوهه

سشت  ناددرونشی و ترغیشب هیرونشی  از احساسشا  هرآمشدهن را هایشد آدارند که  گرایی گرای 

ها و آگاهی از رقاهت ای کشاورزان، ضع های محلی ش یایفهواهستگی شا ص دیگر در زمینة

-توسشعه صشور  مشی گی مدرن ودهای زنشناسهها نو  هودن أست که هه دلیل نامتعارضاتی ا

هشا را در نممسشنی آ انتخاهییشة ۀحوزای در یولانی زندگی سنتی و عشیره تسلطگیرد  در واقو 

هشای  شود مبشارزه هشا سشنتتغییری را  ده و هرکرصمم مُزندگی  ۀشیوحف  و حمایت از این 

انتخاها  مشارکت ر کشاورزان ممسنی د ،ند  هناهراینکنیدر مقاهل آن مقاومت مکرده و قلمداد 

هشای گشروهزیشرا ؛ کندهرایشان کفایت می  ود دارند و پیروزی صرف زیستگاهاما مُنفعل  ؛وافر

هشای ن کشجغرافیایی  ود را هرتر دانسشته و سشخنان و  ۀمحدودو نیروهای اجتماعی  نفوذذی

 پندارند  ها را کاملاً هر حق میآن

 زنان  . 5. 3. 5

 ویشژه انتخاهشا  مجلشسدر ادوار انتخاها  و هشه ی، مشارکت زنانممسن ةیانتخاهی ۀحوزدر 

امشا در اکتشر مشوارد ایشن  ؛اندرا داشتهسیاسی  در عرصة تکاپوفرصت  هاآنملمو  هوده است  

هشا ها و دیدهداده سالاری هوده است های سنتی، مردسالاری و پدرثیر شا صأها تحت تفعالیت

در ایشن ششرایط زنشان در  دارد « مردانشه» ای سشارهرُی، ممسشن فضای جغرافیایی دهدنشان می

 اص  ی  نامزداز  ی هرای حمایتده و استقلال رأ ود تبعیت کر ۀ انوادانتخاها  مجلس از 

حضشور  ، زنان هشا وجشودا در هیشتر ادوار انتخاه  (9913 احمدی، و 9913 )حسنی، اندنداشته

تواننشد هشر میکنند و سخت ود عمل میهای موجدر جمت تصمیما  مردان و سنت ،چشمگیر
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آنشان نظیشر  حقیقشت   در(10 ، ص 9913)حسشینی،  های اجتمشاعی اثرگشذار هاششنددیگر نیرو

 ةعرصشنقش  واقعشی در  گیرنشد و از ایفشایو کشاورزان موضوع تحولشا  قشرار مشیهازاریان 

این نیشروی  سیاسی  نک  (27، ص  9913 )صادقی و حسینی، مانندمیاجتماعی و سیاسی هاز 

ها تمایلشا  ها این تفاو  که آن است، فعلاجتماعی همانند هازاریان و کشاورزان هه صور  من

 گرایشی، در حشالی کشه یایفشهدهند  هه عبشارتیای نشان میمحلی ش یایفه هایهویتکمتری هه 

و  دهنشدمیی هه آن نشان کمترتوجه زنان اما  ؛است هنیادیای لفهؤمهرای هازاریان و کشاورزان 

ششوند  در هشای اجتمشاعی هسشیج مشیو نیشرو نفشوذذیهای از سوی دیگر گروه انهفعلمنهیشتر 

سشالار و مرد ةجامعشلایل قشرار گشرفتن در یش  ممسنی هه د فضای جغرافیاییزنان در مجموع، 

گرایی نق  ندارند چندان در تشدید یایفهاجتماعی و سیاسی  تحولا شنا ت کافی از  ضع 

انتخاهشا  تشوان در روز نشد  مصشداق ایشن امشر را مشیکناهداف دیگران عمل مشی ایهمراست و

و یا توسط هزرگان  همسرانها عقاید همسو  هاآن یرأاما  ؛دارندمشارکت مشاهده کرد که زنان 

 شود  میدهی های  ویشاوندی و متنفذین محلی جمتیوای ، گروه

 اقشار مذهبی. 3. 3. 5

-هه ششمار مشیگذار تأثیرهای صفویه هه هعد یکی از گروه ۀردواز روحانیت شیعه در ایران 

هشا  اند هر وردار هوده اجتماعی هالاتریجایگاه های اجتماعی از ه و در مقایسه ها دیگر گروهرفت

سنی نسبت هه نیروهشای دیگشر سیاسی مم زندگینق  مذهبیون در رسد هه نظر می، این وجود

 یهشاگیریو در جمت کنندای عمل نمییایفه ارچو  سا تدر چها آن زیرا ؛است تررنگکم

هشه آرامش  را  نخبگشان و مشرد  ،انتخاهشا  روزهایدر  هاند  آنهستگرایی  ود مخال  یایفه

 داننشدمیهمگرایی و اتحاد را محتر  و مغتنم  ،در مقاهلو  مذمو  گرایی رایایفهدعو  کرده و 

ائمشه "هشای گاه این نیروی اجتماعی در تریبونپای ارترینکنند  استوکید میأافراد تری ادهر هرو 

  از لحشاظ کنندتوصیه میای یایفهمنفی کاه  تمایلا  را هه مرد   شود کهمشاهده می "جمعه

دهی در جمشتدر زمان انتخاها  حضور فعشالی  زیرا ؛ندهستفعل نم شنا تی، این نیروهاجامعه

های و مذمو  شمردن گرای  یجاد آرام  و کاستناهه سمت  هامسیر حرکت آنو  ندارندآراء 

های مذهبی دیگر نیز اشاره کشرد توان هه شخصیتمی جمعه ةائماست  علاوه هر  اییایفهمنفی 

  و روایشا  مبنشی هشر کید هر آیاأکنند و ها تتلقی می اصل هنیادین در میان مرد  را که وحد 
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  این نیشروی اجتمشاعی در دارندگرایی اشاره یفهیاافکن اهعاد تفرقهنکوه  ها هه هرادری انسان

گرایشی، ناهمنجشار یایفشه هرونشدادهه د و ها اشاره کنیرفانه قضاو  د تا هیکنانتخاها  تلاش می

و تریبشون  مکشان تریناصشلیدر جامعه سوق دهشد   و انسجا  همگراییافراد را هه سوی ذهن 

امشا هشه دلیشل  ؛داننشدمیشرعی  ةفریض را  سازی مردو مناهر است که آگاهمذهبیون در مساجد 

فعالی هرای  کاملاَتوان نق  نمی ؛درنداتداو  ممسنی ة جامعر در تمسماینکه این امر هه صور  

سیاسشی ممسشنی هماننشد سشطح  تنق  مذهبیون در سا  رفته هم ت  رویدر نظر گرف هاآن

 ةجامعشطح  شرد و در یش  ها در س، نیست هلکه آنرندانتخاها  حضور دا ةعرصکلان که در 

یرفانه و کنند که در انتخاها  رویکرد هیمی هسندپیوندهای  ویشاوندی هه این ممم ه هر مبتنی

گرایشی و یایفشهممسنی هه دلیل  ةانتخاهی ۀحوزدر  ،  هناهرایندکننرأی را دنبال مبتنی هر استقلال 

هب افشراد ممشم هاششد، کشه مشذهشی  از آن، و نیروهشای اجتمشاعی نفشوذذیهشای کارکرد گروه

 گذار است  تأثیرندی وای ش  ویشاهای یایفهواهستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ویژگی نیروهای اجتماعی در حوزه انتخابیه ممسنی -4شکل      

 9919، نگارندگان مأخذ:

 

 روشنفکران اُرگانی 

 فعال

 مٌنفعل

جلسگرایی در انتخاها  مکاه  یایفه  

 زنان

 اقشار مذهبی

 روشنفکران انزوا یلب

 نخبگان

  روشنفکران مکانی 

گرایی در انتخاها  مجلسافزای  یایفه  

 

 هازاریان

 کشاورزان
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 ممسنیحوزة و نیروهای اجتماعی در انتخابات  نفوذهای ذیگذاری گروهتأثیرمیزان . 4. 5

گذاری هازیگران سیاسی در فضای جغرافیشایی ممسشنی تأثیرچگونگی در  صوص نحوه و 

اجتماعی هه صشور   نیروهای و نفوذ هه صور  ثاهت و پایدارذی هایکه گروه هاید اشاره کرد

کشارگزاران در  هشا تمشا  و اییایفشه هویت و تعلق مکشانی و سشا ت یریق از فعال و مُنفعل

ایفشای نقش   ممسشنی حشوزه انتخاهیشة ء مشرد  دردهی هشه آراو جمت مجلس انتخاها  فرآیند

هرای سنج  میشزان  ،  از یرفیتر استررنگنفوذ پُهای ذیکنند که در این میان نق  گروهمی

انتخاهیشه  ۀحشوز نفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی در انتخاهشا ذی یهاگذاری هر ی  از گروهتأثیر

نامشه توسشط سشاکنان شمرسشتان مطالعا  میدانی ها یراحی، توزیو و تکمیشل پرسش  ،ممسنی

آماری هرای منشایق جامعة شمری و روستایی انجا  شد  فضای جغرافیایی ممسنی در دو سطح 

میزان  ،دهندگاناسا  نظرا  پاسخ نفر هود که هر 999نفر و هرای منایق روستایی  971شمری 

-ری پاسشخآمشاجامعشة ر گرفت  مشخصا  ها و نیروها مورد سنج  قراگذاری این گروهتأثیر

 قاهل مشاهده است:  1شمارۀ جدول در نامه در منایق شمری دهندگان هه پرس 
 

 نامه در مناطق شهریدهندگان به پرسشمشخصات پاسخ -5جدول 

 9919، های پژوه مأ ذ: یافته
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ممسشنی نیشز در  ةانتخاهی ۀحوزتحلیل آماری نتایج حاصل از پاسخ شمروندان منایق شمری 

 هیان شده است:  9 ۀشمارجدول 
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 ها و نیروهای در انتخابات در مناطق شهریگذاری هر یک از گروهتأثیرسهم  -3جدول 

 9919، های پژوه مأ ذ: یافته

 

های گروه

نفوذ/نیروهای ذی

 اجتماعی

جامعة 

 آماری

حد 
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انحراف 
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 Tآماره 
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سطح 

 معناداری
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  777 971 99.73  11 3.97 9 971 محلیتنفذین مُ

های گروه

  ویشاوندی
971 9 3.91 11  91.99 971 777  

-هزرگان و ری 

 سفیدان یوای 
971 9 9.19 11  93.91 971 777  

ما
جت

ی ا
ها

رو
نی

 عی

  777 971 1.37 9.7 9.12 9 971 معلمان

  777 971 91.99 9.97 9.91 9 971 کارمندان ادارا 

  777 971 3.29 9.29 9.99 9 971 دانشگاهی کارمندان

  777 971 3.19 9.97 9.19 9 971 دانشجویان

  777 971 1.20 9.9 9.30 9 971 هازاریان

  777 971 9.01 9.92 9.31 9 971 کشاورزان

  777 971 9.31 9.23 9.39 9 971 اساتید دانشگاه

  777 971 9.91 9.29 9.29 9 971 زنان

  777 971 -3.20 9.97 2.31 9 971 ذهبیاقشار م

 

 هشر گشذاریتأثیر هیشترین میزان ،9 ۀشمارشده در جدول اسا  نتایج هدست آمده و ارائه هر

 نامتنفشذترتیشب مرهشوط هشه  نفوذ ههذی هایدر میان گروه ممسنی، ةانتخاهیۀ حوز در انتخاها 

 یوایش  سفیدانری  و هزرگان و درصد 3.91 ها  ویشاوندی هایگروه درصد، 3.97 ها محلی

 هشا نیز هیشترین اثرگذاری مرهشوط هشه معلمشان های اجتماعیدر میان نیرو  است درصد 9.19 ها

   درصد است  2.31 ها مذهبی اقشار مرهوط هه گذاریتأثیر درصد و کمترین میزان 9.12 میانگین

مشه هشه ششرح ناآماری پاسخ دهندگان هشه پرسش  ةجامعدر منایق روستایی نیز مشخصا  

 است:  0 ۀشمارجدول 
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 نامه در مناطق روستاییدهندگان به پرسشمشخصات پاسخ -7جدول 

 9919، های پژوه مأ ذ: یافته
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در جشدول نیشز ممسنی  ةانتخاهی ۀحوزنتایج تحلیل آماری پاسخ شمروندان منایق روستایی 

 هیان شده است: 1 ۀشمار
 

 ها و نیروهای در انتخابات در مناطق روستاییز گروهگذاری هر یک اتأثیرسهم  -8جدول 

 9919، های پژوه مأ ذ: یافته

 

های گروه
نفوذ/نیروهای ذی

 اجتماعی

جامعه 
 آماری

حد 
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  777 993 97.09 9.21 3.71 9 999 تنفذین محلیمُ
  777 999 99.19 9.79 3.91 9 999 ای  ویشاوندیهگروه

هزرگان و ری  
 سفیدان یوای 

999 9 3.21 9.71 99.99 991 777  

عی
ما

جت
ی ا

ها
رو

نی
 

  777 999 99.91 9.93 3.79 9 999 معلمان
  777 999 0.91 9.21 9.09 9 999 کارمندان ادارا 

  777 999 1.70 9.21 9.19 9 999 کارمندان دانشگاهی
  777 999 3.10 9.91 9.01 9 999 دانشجویان
  777 999 9.11 9.29 9.03 9 999 هازاریان
  777 999 1.19 9.32 9.11 9 999 کشاورزان

  777 999 9.97 9.31 9.09 9 999 اساتید دانشگاه
  777 999 9.71 9.91 9.91 9 999 زنان

  777 991 -3.99 9.39 2.31 9 999 اقشار مذهبی
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در نفشوذ هشای ذیگروهگذاری تأثیرنتایج، در منایق روستایی، هیشترین میزان این اسا   هر

 3.21سشفیدان یوایش  هشا هزرگان و ری  هه ترتیب مرهوط ههممسنی،  ةانتخاهی ۀحوزانتخاها  

  در اسشت درصشد 3.71محلشی هشا ن امتنفشذو درصشد  3.91های  ویشاوندی هشا ، گروهدرصد

؛ ها توجه هشه کردعنوان در منایق روستایی هاید گذار تأثیر یهاتیب گروهتر تشریح این نتیجه و

سشفیدان یوایش  ششنوی افشراد از هزرگشان و ریش ، هه تبو حرففضای روستاهاسنتی  سا تار

گشذاری تأثیرنیز هیشترین میشزان اجتماعی است  در میان نیروهای ها هیشتر نسبت هه دیگر گروه

اقشار مشذهبی کمترین درصد مرهوط هه و  درصد 3.79ها میانگین  هر انتخاها  متعلق هه معلمان

 درصد است   2.31ها 

 گیرینتیجه .3

سشنی مم ةانتخاهی ۀحوزدر  نفوذذیهای گروه دهد کههای علمی انجا  شده نشان میهررسی

هر وردارنشد  ایشن گشذاری هشر انتخاهشا  تأثیر درای اجتمشاعی هتوان هیشتری نسبت هه نیرواز 

ها اند  آنای شکل گرفتههای  ویشاوندی و یایفهگروه رسمی و هر هنیادغیرها هه صور  گروه

 ۀحشوزهشای هشرای نامزد کنششگریو ضشمن  آفرینشی را دارنشدنقش  در ایا  انتخاها  هیشترین

ششکال اَهشا در این گشروه واقودر   کنندرا ها  ود همراه میهای اجتماعی نیروی  ود، جغرافیای

کشه  کننشدای عمل می ویشاوندی هه گونه هاین محلی و گروهاتنفذمان یوای ، رگهز مختل ِ

مین  وی  را نیشز تشأ و علایقیایفه، منافو  ود در میان اعضایهرای   هر ایجاد مقبولیت اضافه

سیاسی تحولا  در  ستمرهه صور  مُ نفوذهای ذیاین است که گروه قاهل توجه ةنکت  کنندمی

در ارتبشاط هشا افزاینشد  ای هر نفوذ  شود مشیها استفاده از سا ت یایفه ارند وممسنی حضور د

ممسشنی اقششار  ةانتخاهیش ۀحوزدر دهد که نشان می پژوه های یافتهنق  نیروهای اجتماعی، 

ای حاکم در انتخاهشا  فعل از یریق کارگزاران و سا ت یایفهنهه صور  فعال و یا ممختل  

هشای اجتمشاعی، نخبگشان و نیشرومیشان هشای فعشال در روهاز گشنشد  کننق  مشی مجلس ایفای

  رند هر دیگر نیروهای اجتماعی اثرگذار هاشندسنتی ممسنی قاد روشنفکران هستند که در هافت

اهداف  ود را  ،در انتخاها  هه سود نامزد  اص مشارکتهرای گروه نخبگان علاوه هر ترغیب 

 ود را در جمشت  ها تلاشنگی، اداری و دانشگاهشکال فرهر اَ  این گروه دکنندنیز پیگیری می



 999                                  در یاجتماع یروهایو ن نفوذیذ های نق  گروه    سال شانزدهم                           

 

ها نیز اسشتفاده از رهای آند  از مممترین اهزاگیرهسیج سایر نیروهای اجتماعی و توده هه کار می

توانشد  صوصی و تبلیغا  است که در هلندمد  مشی های مختل  در محافل عمومی وتریبون

عالانه در مسیر که فهستند روشنفکرانی ، دیگر نیروی اجتماعی  کندرا فراهم  هاآن یارتقا زمینة

 گشاهید  نششومشیهمشراه انتخاها   ةصحندر  نفوذذی هایگروهها و  کنندگرایی عمل مییایفه

های  ششونتر روز انتخاهشا  هشه گرایانشه ایشن نیشروی اجتمشاعی دیایفه ا تعصباقداما  و 

 کشه در جمشت اقلیتشی حضشور دارنشدگشروه در میان روشنفکران، د  البته شویده می یاهانی کش

توانشد در مشی کشه کننشدتلاش مشی (گرایییایفههافت سنتی موجود )ها  و مقاهله مرد  سازیآگاه

مشاعی نیروهشای اجت آن اسشت کشهگویشای دیگر پشژوه   یهایافته واقو شود ثر ؤمهلندمد  

ر انتخاهشا  کشه دممسشنی حضشور دارنشد  ةجامعشنشان در و زدیگری نظیر کشاورزان، هازاریان 

ه اول ها این تفاو  که گشرو کنند؛می عملها فعل و در  دمت دیگر گروهنمجلس هه صور  م

ای سیاسی از یریق سشا ت یایفشه ةصحنر د هاگرایی دارند و حضور آنیایفه تمایل هه و دو 

اهعشاد هشا  مخالفشت ند که ها وجودهایی هستدر یی  گروهنیز  ت  اقشار مذهبیو کارگزاران اس

هشه دلیشل عشد  اسشتمرار  ،اها انتخ کید هر رعایت اصل هرادری در فضایأتگرایی و یایفهمنفی 

هرآینشد مطالعشا  صشور    رندگیدر یی  فعالان قرار نمی گراییهرای مقاهله ها یایفه هافعالیت

هه صور   اجتماعی نیروهای و هه صور  ثاهت و پایدار نفوذذی هایگروه که دادنشان گرفته 

 فرآینشد کارگزاران، ها تما  و اییایفه هویت و تعلق مکانی و سا ت یریق از فعلنل و مفعا

 هیششتر نفشوذ اعمشال هرای و داده قرار تأثیر تحت را ممسنی حوزه انتخاهیة در مجلس انتخاها 

هشای آفرینی هازیگران سیاسی متفاو  است  در هین گشروهمیزان نق  ،از یرفی کنند تلاش می

سشفیدان از هیششترین و ن محلشی و ریش ار منایق شمری و روستایی هه ترتیب متنفذنفوذ دذی

هشای   در میان نیروهستندگذاری هر وردار تأثیرمحلی از کمترین میزان ن امتنفذسفیدان و ری 

اجتماعی در منایق شمری و روستایی هشه ترتیشب هیششترین اثرگشذاری مرهشوط هشه معلمشان و 

   مرهوط هه اقشار مذهبی است  گذاریتأثیرکمترین میزان 
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 نامهکتاب

(  کارشنا  انجمن و اولیشاء و مرهیشان آمشوزش و پشرورش شمرسشتان ممسشنی  9913احمدی،    )  9

  23/9/9913مصاحبة نگارندگان ها ایشان  

شناسشی انتخاهشا  در ایشران؛ مطالعشة مشوردی: انتخاهشا  (  آسیب9912پور، ز؛ کریمی،    )احمدی  2

  تمران  انتشارا  دانشگاه مجموعه مقالا  همای  ملی جغرافیای انتخاها امی  مجلس شورای اسل

  211-200اردیبمشت  صص   97 وارزمی  

   تمران: نشر نگاه معاصر های دموکراسی هرای همهدر (  9919هشیریه، ح  )  9

   تمران: نشر نی شناسی سیاسیجامعه(  9917هشیریه، ح  )  3

  91/9/9913ساهق شمرستان ممسنی  مصاحبة نگارندگان ها ایشان  (  فرماندار 9913پیکری، ر  )  1

(  تحلیل رفتار انتخاهاتی )مطالعة مشوردی: دهمشین 9917) ش  ح؛ رهیعی، هاهانسب، نژاد،  ؛ جعفری  9

(، 9) 0 المللشی،نامة تحقیقشا  سیاسشی و هشینفصلدورۀ ریاست جمموری حوزۀ انتخاهیه هریس(  

271-911   

  کارشنا  ساهق تعاون و رفشاه اداره آمشوزش و پشرورش شمرسشتان ممسشنی  (9913جعفری، ح  )  0

  23/9/9913مصاحبة نگارندگان ها ایشان  

  )ترجمه، ز  پیشگاهی فشرد؛ ر  ای هر جغرافیای سیاسیمقدمه(  9919) ر؛ وودز،    جونز،  ؛ جونز،  1

 اکبری(  تمران: انتشارا  دانشگاه تمران 

  تمشران: انتششارا  پژوهششکدۀ فلسشفة جغرافیشای سیاسشی(  9919د،    )رانیا،    ر؛ کاویانیحاف   1

 مطالعا  راهبردی 

(  حراست ساهق فرمانداری شمرسشتان ممسشنی  مصشاحبة نگارنشدگان هشا ایششان  9919حسنی، ر  )  97

0/9/9919  

 ،اجتماعی فراسشو -نامة فرهنگی فصل(  جایگاه زنان در سا تار سیاسی امروز  9913حسینی، ز  ا  )  99

1 ،21-20   

-یافتگی اقتصادی استان(  راهطة هین توسعه9919ح  )    لایق، ل؛ قشمی حسینی،     ؛ همرامی  92

نامشة علشو  پشژوه ها ها رفتار انتخاهاتی مرد  در دهمین دورۀ انتخاها  مجلس ششورای اسشلامی  
  970-929(، 92) 9، سیاسی

ستان ممسنی، مصاحبة نگارندگان هشا (  رئیس وقت سازمان ثبت احوال شمر9919حسینی،    ع  )  99

  27/9/9913ایشان  



 991                                  در یاجتماع یروهایو ن نفوذیذ های نق  گروه    سال شانزدهم                           

 

(  رئیس ساهق ادارۀ آموزش و پرورش شمرستان ممسنی، مصاحبة نگارنشدگان هشا 9913حیاتی، ن  )  93

  97/9/9913ایشان  

 زند(  تمران: نشر دوران   )ترجمه، ج  نجفیشناسی انسانیدرآمدی هه جامعه(  9912دُسوان، ر  )  91

رئششیس ادارۀ مخششاهرا  شمرسششتان ممسششنی  مصششاحبة نگارنششدگان هششا ایشششان   ( 9913دشششتی، ع  )  99

9/0/9913  

  )ترجمه، ا  قاضی(  تمشران: مؤسسشة چشا  و انتششارا  شناسی سیاسیجامعه(  9909دوورژه،    )  90

 دانشگاه تمران 

(  کارشنا  و مسئول سشاهق آمشوزش متوسشطة ادارۀ شمرسشتان ممسشنی، 9913رستمی،       ر  )  91

  9/97/9913نگارندگان ها ایشان   مصاحبة

دهشی )مطالعشة مشوردی: گرایشی هشر الگشوی رأیهررسی تأثیر یایفشه(  9913رومینا، ا ؛ صادقی، و  )  91

  13-999(، 99) 9، نامة ژئوپلیتی فصل شمرستان ممسنی( 

  ایلاعا  انتشارا  تمران:  انتخاها  مدیریت  (9911) ن  ا  راد،ممدوی ف  ا؛ رهنورد،  27

 قومس  نشر تمران:  متعارض مکاتب در توسعه  (9911)ا   ساعی،  29

 های استان فار  (  آمار مرهوط هه جمعیت شمرستان9917نامة آماری استان فار   )سال  22

 شمرسشتان: مشوردی مطالعشة) دهشیرأی الگشوی هشر گرایییایفشه تأثیر هررسی  (9919) و  صادقی،  29
مشدر ،  ترهیشت دانششگاه شتة جغرافیشای سیاسشی ر ارشد منتشرنشدۀ کارشناسی نامةپایان ممسنی 

 تمران، ایران 

گرایشی در شمرسشتان ممسشنی های تولیشد یایفشه(  سرچشمه9913صادقی، و؛ حسینی،       ح  )  23

   20-21، 1، نامة فرهنگی ش اجتماعی فراسوفصل)استراتژی مقاهله ها آن(  

گرایششی و حقششوق هطششة یایفششه(  تحلیششل را9919ضششرغامی،  ؛ حسششینی،       ح؛ صششادقی، و  )  21

ها و توسعة پایدار ممسشنی ای چال همای  منطقه«  شمروندی )مطالعة موردی: شمرستان ممسنی(
  صشص  اردیبمشت ماه 97  شمرستان ممسنی: انتشارا  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی  و رستم

20-97  

   تمران: نشر نی هنیادهای علم سیاست(  9917عالم، ع  ا  ر  )  29

   تمران: سمت ایهای مقایسهسیاست(  9912قوا ،    ع  ا  ع  )  20

  تمشران: جغرافیشای انتخاهشا ؛ هشا تأکیشد هشر انتخاهشا  ریاسشت جممشوری(  9912راد،    )کاویانی  21

 انتشارا   وارزمی 



 و یکم ای                                           شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      999

 

  تمشران: جغرافیشای انتخاهشا ؛ هنیادهشا، مفشاهیم و رویکردهشا(  9919هیگشی،    )راد،  ؛ قرهکاویانی  21

 تشارا  پژوهشکدۀ مطالعا  راهبردی ان

  319-171(  97) 90 ،راهبردی مطالعا  نامةفصل انتخاها   جغرافیای  (9919)    راد،کاویانی  97

 تمشران: ثلاثی(  )ترجمه،     اصلاحا  ها جدید چا  شناسی جامعه هه درآمدی  (9919)    کوئن،  99

 توتیا  نشر

مصشاحبة ق فرمانداری شمرستان ممسشنی )دور شششم(  (  معاون اسب9913موسوی، سیداهوالقاسم  )  92
  3/0/9913  نگارندگان ها ایشان

گرایششی و حقششوق (  تبیششین راهطششة یایفششه9919میرزائششی تبششار،  ؛ حسششینی،       ح؛ صششادقی، و  )  99

مجلشة پژوهی: انتخاها  مجلشس ششورای اسشلامی در حشوزۀ انتخاهییشة ممسشنی(  شمروندی؛ )نمونه
  21-13(، 2) 2،  سیاسیهای جغرافیای پژوه 

تبیششین راهطشة فرهنششگ سیاسشی و توسششعة (  9913میرزائشی تبشار،  ؛ صششادقی؛ حسشینی،       ح  )  93

  991-271(، 99) 22، سیاسی دان  نامةدوفصلاقتصادی؛ مطالعة موردی: شمرستان ممسنی  

نگارندگان ها (  رئیس ساهق ادارۀ کار و تعاون شمرستان ممسنی  مصاحبة 9913ندری، عبدالحمید  )  91

  93/0/9913ایشان  

   تمران: سمت شناسی سیاسیدرآمدی هر جامعه(  9911زاده، ا  )نقیب  99

  نی نشر تمران: عالم(  ع  )ترجمه،  سیاست  (9911) ا  هیوود،  90
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