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چکیده
اهداف :گروه های ذی نفوذ و نیروهای اجتم اعی در عرصة سیاسی نقش
می کنند و می توانند مسیر آیندۀ تحولشا

مممشی ایفشا

را هشه نفشو شود سشامان دهنشد در حشوزۀ

انتخاهیة ممسنی تأثیر گذاری گروه هشای ذی نفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی در ییفشی از
جمتگیری های متغیر در کوتاه مد

و ثاهت در هلندمد

در نوسان است هر شی از

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

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

تحولا

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

گروه های ویشاوندی و متنفذان محلی از جملشه گشروه هشای ذی نفشوذ و هازاریشان،
کشاورزان ،اقشار مذهبی ،زنان ،روشنفکران و نخبگان از جمله نیروهای اجتماعی در
حوزۀ انتخاهیه ممسنی هستند هدف از پژوه
ارزیاهی میزان نق

حاضر ،هررسی و تحلیل چگونگی و

آفرینی این هازیگران سیاسی در انتخاها

مجلس شورای اسشلامی

در فضای جغرافیایی ممسنی است
روش :پژوه

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

کتاهخانه ای و تحلیل آماری داده های میدانی (پرس
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نقش گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
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است سؤال اصلی این است که گروه های ذی نفوذ و نیروهای اجتماعی چه نقشی در
مجلس شورای اسلامی در حوزۀ انتخاهیه ممسنی دارند؟

انتخاها

یافته ها /نتایج :یافته ها و نتایج پژوه

نشان داد که گروه های ذی نفوذ هشه صشور

ثاهت و پایدار و نیروهای اجتماعی هه صور
مکانی و سشا ت یایفشهای و تمشا

فعال و منفعل از یریق هویت و تعلق

هشا کشارگزاران در فراینشد انتخاهشا

جمت دهی هه آرای مرد در حوزۀ انتخاهیة ممسنی ایفای نق
میان نق

مجلشس و

می کننشد کشه در ایشن

گروه های ذی نفوذ پ ر رنگ تر است (چگونگی) از یرفی میزان نق

هازیگران سیاسی متفاو

آفرینی

اسشت در هشین گشروه هشای ذی نفشوذ در منشایق ششمری و

روستایی هه ترتیب متنفذان محلشی و ریش

سشفیدان از هیششترین و ریش

سشفیدان و

متنفذان محلی از کمترین میزان تأثیرگذاری هر شوردار هسشتند در میشان نیشرو هشای
اجتماعی در منایق شمری و روستایی هه ترتیب هیشترین اثرگذاری مرهوط هه معلمان
و کمترین میز ان تأثیر گذاری مرهوط هه اقشار مذهبی است
کلیدواژهها  :جغرافیای انتخاها  ،گروه ذی نفوذ ،نیشروی اجتمشاعی ،یایفشهگرایش ی و
حوزۀ انتخاهیه ممسنی
 .3مقدمه

گروه ذینفوذ اشاره هه ییفی از انسانها یا گروههای انسانی دارد که در پشی تأثیرگشذاری و
مدیریت تحولا

سیاسی در جمت اهداف ود هستند هر ی از آنهشا ،دائمشی و منحصشر هشه

فرد علاقهمند هه تأثیرگذاری هر سیاسشتهشای عمشومی حکومشت و گروهشی دیگشر مقطعشی و
زودگذر ها تصمیما

سیاسی در ارتباط هستند (داورپناه ،2771 ،ص  )97نیروهای اجتمشاعی

نیز مجموعه یبقا

و گروههایی هستند که هر زندگی سیاسی هه معنای کلی آن تأثیر میگذارند

و ممکن است هه شیوۀ مستقیم قدر

سیاسی را در دست هگیرند و یا هه شیوههای مختلش

در

آن نفوذ کنند (هشیریه ،9917 ،ص  )970گروههای ذینفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی تحرکشا
زیادی در تحولا

اجتماعی و سیاسی ممسنی دارند این گروههشا ،نشهتنمشا هشا یکشدیگر تضشاد

ارزشی و منفعتی دارند؛ هلکه درون ود نیز دچار انشقاق و شکاف هستند ههیور کلی« ،ششأن
و منزلت اجتماعی» را میتوان زیرهنشای تحرکشا

نیروهشای اجتمشاعی و «هویشت و منشافو» را

نق

سال شانزدهم
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

نیروی مُحرکة کن گری گروههای ذینفوذ دانست فعالیشت گشروههشای ذینفشوذ و نیروهشای
اجتماعی در حوزۀ انتخاهیة ممسنی و تأثیر آنها هر انتخاها

گوناگون ههویژه انتخاها

مجلشس

شورای اسلامی میتواند در هستر سا تار مسلط تحلیل ششود از جملشه گشروههشای ذینفشوذ و
نیروهای اجتماعیِ در حشوزۀ انتخاهیشه ممسشنی ،هزرگشان و ریش سشفیدان یوایش  ،گروههشای
ویشاوندی و متنفذان محلی ،هازاریان ،کشاورزان ،اقشار مذهبی ،زنان ،روشنفکران و نخبگشان
هستند که هر ی از آنها فعال و کُن گر و هر ی دیگر مُنفعل و اثرپذیر و در راستای منشافو و
مصالح دیگر گروهها سازماندهی میشوند نقشی که این گروهها در انتخاها

مجلشس ششورای

اسلامی دارند در درجة نخست ،سوق دادن اذهان هه سشمت رقاهشت سشازنده و متبشت در یش
فضای پلورالیستی است؛ اما امکشان کانشالیزه ششدن انتخاهشا

در اجتمشاع ممسشنی و همراهشی

نیروهای اجتماعی ها گروههای ذینفوذی که از پایین هر نمایندگان و سایر جریانهشا اثشر مشی-
گذارند نیز وجود دارد و این زمینة رادیکشالیزه ششدن فضشای انتخاهشا
فرهنگی ش سیاسی و جغرافیایی است پژوه
نیروهای اجتماعی در انتخاها
متغیر واهسته ،انتخاها

حاضر هه تحلیشل نقش

و رقاهشت تش

هعشدی

گشروههشای ذینفشوذ و

مجلس شورای اسلامی در حوزۀ انتخاهیشه ممسشنی مشیپشردازد

مجلشس ششورای اسشلامی و متغیرهشای مسشتقل ،گروههشای ذینفشوذ و

نیروهای اجتماعی است سؤال این است که گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی چه نقششی
در انتخاها

مجلس شورای اسلامی در حوزۀ انتخاهیه ممسنی دارند؟ فرضیة پژوه

این است

که هه نظر میرسد ها توجه هه تسلط فرهنگ یایفهای هر فضای جغرافیایی ممسشنی ،گروههشای
ذینفوذ و نیروهای اجتماعی نق

مؤثری در جمتدهی هه آرای مرد دارند و نق

گروههشای

ذینفوذ هیشتر از نیروهای اجتماعی است
 .2روش تحقیق

پژوه

حاضر از نوع توصیفی ش تحلیلی و روش گردآوری دادهها هه صور

کتاهخانشهای

و میدانی (پرس نامه و مصاحبه) است در روش میشدانی ،هشا توجشه هشه متغیرهشا و همچنشین
شا صهای مورد نظر پژوه  ،دو پرس نامه در یی

لیکر

(پنج گزینشهای) یراحشی ششد

پرس نامة اول ها  97گویه ،هرای تعیین شا صها و پرس نامة دو در سه هخ

کشه حشاوی
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جداگانه و  99گویه است ،هرای هررسی میزان اثرگذاری هر ی
تدوین شد جامعة آماری از شمرستان ممسنی انتخشا

در انتخاها

از گروهها و نیشروهشا

ششد علشت انتخشا

ایشن

شمرستان ،پُررنگ هودن گرای های محلی ش یایفهای در آن است آمارهشای جمعیتشی  9ششمر
شمرستان ممسنی و همچنین  91روستای آن هه دلیل در دستر
در سطح شمرها ،هر اسا

نبودن نتایج سرشماری 9911

سرشماری  9917ارائه شده است که هر مبنای آن ،حجم نمونه هرای

مجموع  9شمر ،ها فرمول کوکران و معیار تعداد نمونههای ها طای 9درصد و ها سطح ایمینان
 11درصد ،عدد  19نفر و تعداد نمونههای اصلاحی 971 ،نفشر تعیشین ششد هشرای مجمشوع 91
روستا نیز ها فرمول کوکران و معیار تعداد نمونههای ها طشای 9درصشد و سشطح ایمینشان 11
درصد ،عدد  19نفر و تعشداد نمونشههشای اصشلاحی 999 ،نفشر مششخص ششد (جشدول  )9در
مجموع ،حجم نمونه 201 ،نفر در منایق روستایی و شمری انتخا

شد و  201پرس نامشه در

ا تیار جامعة آماری قرار گرفت علت استفاده از نمونههای اصلاحی هرای هر ی
روستاهای شمرستان ،تلشاش هشرای کشاه
روستایی و افزای

از ششمرها و

ا تلشاف جمعیتشی فضشاهای جغرافیشایی ششمری و

دامنة توزیو پرس نامه ها هدف همتر و معقولتر شدن جامعة آماری اسشت

علت محاسبة طای  9درصد نیز وجود هر ی محدودیتها در توزیو و تکمیل پرس نامشهها
میدانی ها آزمون  Tت

هوده است نتایج حاصل از مطالعا

نمونهای در نر افزار آماری SPSS

تحلیل شد
جدول  -3حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با معیار تعداد نمونة اصلاحی
مأ ذ :سالنامة آماری استان فار 9917 ،
نام شهر

جمعیت

تعداد نمونهها با خطای 0/3

تعداد نمونههای اصلاحی

 -9شمر نورآهاد

11099

01

01

 -2شمر ومهزار

9711

1

91

 -9شمر مَصیری

1197

1

91

جمو کل جمعیت شمری

90999

19

971

نام روستاها

جمعیت

تعداد نمونهها با خطای 0/3

تعداد نمونههای اصلاحی

 -9دیمة میل عُلیا

91

2

97

 -2مادردُ تر

39

9

97

 -9گاوشا ی

970

9

97
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در
ادامه جدول 3
جمعیت

تعداد نمونهها با خطای 0/3

تعداد نمونههای اصلاحی

نام روستاها

919

22

22

 -1اسلا آهاد جاوید

292

1

97

 -9گَرو

999

3

97

 -0اهزالو

979

9

97

 -1پَرنبار

992

3

97

 -1هَر جَمال

99

2

97

 -97جعفرآهاد

290

1

97

 -99شاه جمان احمد

919

1

97

291

0

97

 -99مُرغ هزرگ

321

93

93

 -93مُرغ کوچ

92

9

97

 -91گوراسییر

291

0

97

جمو کُل روستاها

2190

19

999

 -3آ

پَخشان

 -92گُورا

رستم

 .3شالودهها ،مفاهیم و نظریهها
 .3 .3گروههای ذینفوذ

اصطلاح گروه ذینفوذ 9که ها عنوان «گروه فشار» نیز معرفی میشود ،اهتدا در ایالا

متحدۀ

آمریکا یرح شد و هرای مطالعة تأثیر سازمانها و انجمنهای صوصی هر دولت اسشتفاده ششد
(دوورژه ،9909 ،ص  )993درهارۀ کارکرد گروههای ذینفشوذ ،دیشدگاههشای متفشاوتی وجشود
دارد هر ی معتقدند این گروهها یکی از مجاری هیان واسشتههشا و منشافو و تبشدیل آنهشا هشه
سیاست هستند در حالی که ،عشدهای دیگشر وجشود و توسشعة نفشوذ آنهشا را ناششی از فششار
حکومتهای دموکراتی

میدانند (قشوا  ،9912 ،ص  )919دیویشد تشرومن 2در اثشر شود هشا

عنوان فرآیند حکومتی معتقد است که «گروه ذینفوذ (فشار) ی
است که هه وسیلة عمل از یریق مؤسسا

گشروه دارای سشمم و منشافو

حکومتی ،ادعاهشای مشخصشی را نسشبت هشه دیگشر

1. Pressure groups
2. David Truman

979

شمارۀ سی و یکم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

گروهها در جامعه مطرح میسازد» (داورپناه ،2771 ،ص  )97زیگلر 9نیز هر این عقیشده اسشت
که گروه ذینفوذ« ،تودهای سازمان یافته و در تلاش هرای نفوذ هر تصشمیما
هیآنکه هکوشد اعضای ود را در مقاما

حکشومتی اسشت

رسمی حکومت قرار دهشد» (عشالم ،9917 ،صشص

 )911-911یعنی اهداف گروههای ذینفوذ ،تحصیل قشدر

سیاسشی نیسشت؛ هلکشه واسشتار

تغییر مسیر سیاست حکومت یا تقویت آن هدون کسب قدر

هستند هه عبارتی ،این گشروههشا

در پی اثرگذاری هر زمامداران هسشتند ،نشه آنکشه افشراد شود را در رأ
(دوورژه ،9909 ،ص  )912انتخاها

قشدر

جشای دهنشد

از عرصههای مورد توجه گروههای ذینفوذ است؛ زیشرا

از این یریق میتوانند افراد مورد نظر را انتخا

و توسشط آنهشا هشر کارگزاریهشای مکانیسشم

حکومت نفوذ داشته هاشند این گروهها در سشطوح گونشاگون انتخاهشاتی ،در معرفشی نامزدهشا،
فعالیت هرای جموآوری آراء و مبشارزۀ انتخاهشاتی از افشراد مشورد نظشر شود دفشاع میکننشد و
می واهند کرسی قوۀ مقننه را هرای آنها هه دست آورند هناهراین ،میتشوان گفشت گشروههشای
ذینفوذ ،واسطهای هستند که دارندگان منافو مششتر مشیکوششند از یریشق آنهشا هشر جریشان
عمومی تأثیر هگذارند (عالم ،9917 ،صص )911-999
 .2 .3نیروهای اجتماعی

نیروهای اجتماعی 2هه معنای مجموعه یبقا

و گروههای تأثیرگذار هر زندگی سیاسی ،اولاً

شامل افرادی که هر وردار از وجوه همسانی از نظر علایق اقتصادی ،ارزشی ،فرهنگشی ،صشنفی
و جزء آن است (هشیریه ،9917 ،ص  )997ثانیاً هه شرکت در حیشا

سیاسشی اعشم از کسشب

قدر  ،ادارۀ جامعه ،شرکت در نمادهای سیاسی ،مششارکت در تصشمیمگیشریهشا و سیاسشت-
گذاریها علاقهمند هستند؛ ثالتاً هه این منظور هه ود سازمان داده و آمادۀ عمشل سیاسشی مشی-
شوند نیروهای اجتماعی در نظا های سیاسی گوناگون شیوههای رفتاری متفشاوتی نششان مشی-
دهند این تفاو
اعمال قدر

هستگی هه عواملی نظیر فرهنگ جامعه ،میزان سشازمانیشافتگی نیروهشا ،ششیوۀ

سیاسی ،ویژگی و ماهیت نیروها ،شیوۀ توزیو قدر

و مناهو آن و عملکرد دیگشر

نیروهای اجتماعی دارد متلاً فرهنگ جامعه هشهعنشوان مجموعشه نگشرشهشای جشا افتشاده و یشا
1. Ziegler
2. Social Forces
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الگوهای تفکر ،احسا

گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

و ارزشگذاری و عمل که از نسلی هه نسل دیگر منتقشل مشیششود ،در

عملکرد نیروهای اجتماعی مؤثر است همچنین ،وسایل اعمال قدر
مختل
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گروهها هر حسب عوامل

از جمله ماهیت و هدف گروه ،میزان آگاهی آن ،نحوۀ سازماندهی ،انسجا و وحشد
سیاسی ،راهطة آن ها احزا

سیاسشی،

آن ،مناهو و امکانا

میزان وسعت پایگاه اجتماعی آن ،ماهیت نظا سیاسی ،نحوۀ مشارکت مجاز در حیا

سیاسشی

و غیره تفاو

آن ،نزدیکی و دوری هه مرکز قدر

میکند (همان ،صص )997-992

 .3 .3جغرافیای انتخابات

انتخاها  ،9روشنترین فرصت رسمی هرای تأثیرگذاری هر فرآیند سیاسشی (هیشوود،9911 ،
ص  ،)932موثرترین مجرای عملی شدن دموکراسی (رهنورد و ممشدویراد ،9911 ،ص ،)90
افکار عمومی (هشیریه ،9919 ،ص  ،)991قشویتشرین کُشن

مممترین وسیلة انعکا

سیاسشی

مدنی و تبلور عینی مشارکت مرد (جعفرینژاد ،هاهانسب ،و رهیعشی ،9917 ،ص  )992و یش
نظرسنجی فراگیر و ملی از کل شمروندان ی
ص  )999هرایِ گزین

نمادهای نمایندگی مرد و مشروعیت سا تارهشای مشرد سشالار اسشت

(کاویانیراد ،9912 ،ص  ،)21که در ی
معین صور
ندر

کشور (حسینی ،همرامی لشایق ،و قششمی،9919 ،

محشدودۀ جغرافیشایی مششخص و زمشانی محشدود و

میگیرد (احمدیپور و کریمی ،9912 ،ص  )30ها این حال ،نتیجة انتخاهشا

هشه

مُنعکسکنندۀ دیدگاه شالص و منطقشی رأیدهنشدگان اسشت (جشونز ،جشونز ،و وودز،2

 ،9919ص  )212انتخاها

یکی از مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی 9است که تحت عنشوان

جغرافیای انتخاها  3مورد هررسی قرار میگیرد جغرافیای انتخاها
مکان ،فرآیندهای انتخاهاتی ،تنوع تصمیا

هشه واکشاوی تعامشل فضشا،

و نتایج آرای رأی دهندگان نشواحی مختلش

و نیشز

اثرگذاری تفاو های فضایی در رفتار سیاسی مشیپشردازد (کاویشانیراد ،9919 ،ص  )172هشه
عبارتی ،جغرافیای انتخاها

گرایشی از جغرافیای سیاسی است که هشه مطالعشة الگشوی توزیشو

1. Election
2. Martin Jones and rhyse jones
3. Political Geography
4. Electoral Geography
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فضایی قدر

در قالب رواهط متقاهشل جغرافیشا ،انتخاهشا

شمارۀ سی و یکم

و قشدر

مشیپشردازد (حشاف نیشا و

کاویانیراد ،9919 ،ص )299
 .4 .3طایفهگرایی و نظریات جامعهشناختی

یایفه 9واحد جغرافیایی شامل سازۀ اجتماعی و سیاسی واهسته هه مکان و فضای جغرافیایی
مشخص است که از زهان ،فرهنگ مشتر  ،رواهط ویشاوندی و احسا

همبسشتگی جمعشی

مستحکم و انسجا اجتماعی و نا مشخص هر وردار اسشت (صشادقی ،9919 ،ص  )90ایشن
واهستگی و هویت مکانی که عمدتاً در قالب اشتراکا
شود ،هه ساکنان محدودۀ اص ،احسا

زهانی ،مذهبی و فرهنگشی نمایشان مشی-

همبستگی میدهد و آنان را هه کن

همسان گروهی

هر میانگیزاند (کاویانیراد ،9912 ،ص  )39یایفهگرایی سویههای متکتر سیاسشی ،انتخاهشاتی،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روانشنا تی و جغرافیایی دارد و از رهگذر هازیگران سیاسشی و
متولیان اجرایی آن ،پیوسته تولید و هازتولید میششود هشه یشور کلشی ،یایفششهگرایششی 2نشوعی
احسا

و انگیزۀ درونی افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی اص است کشه ارزشهشای

مرتبط ها نحوۀ ادرا از محل زیست را هر ارزشهای فراتر از مکان یا مرتبط ها محلهای دیگر
ترجیح میدهند (رومینا و صشادقی ،9913 ،ص  )17و نشارر هشر ایشن اسشت کشه سشاکنان یش
محدودۀ سکونتگاهی که در کنار هم ی

کلیت منسجم و پیوسشته را تششکیل مشیدهنشد ،یش

هویت جمعی و محلی دارند که هر هنیاد آن ،عموما مانند یکدیگر هر پایة ویژگشیهشا و شناسشه-
های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگیشان ،هه فرد و یا جریانی که ها آنان احسا

همانندی مشی-

کنند ،رأی میدهند این هویت جمعی در محدودۀ همسایگی سبب همگونی و پویایی جمعی،
افزای

ارتبایا

و احسا

همبستگی اجتماعی است (کاویشانیراد و قشرههیگشی ،9919 ،ص

)913
یایفهگرایی هه گرای

افراد ی

جامعه هرای هرتر پنداشتن فرهنگ ود نیز ایلاق میششود

(کوئن ،9919 ،ص  )33و در فمم جغرافیایی آن ،نظشامی محیطشی ش زیسشتی (اکوسیسشتم) از
گرایشا  ،هاورها ،عقاید ،ارزشها ،علقهها و پیوندهای سیاسیِ محلیِ ناشی از مکان اسشت کشه
1. Tribe
2. Tribalism

نق
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رأیدهندگان را در دا ل ی
و کن

گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در
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گروه اجتماعی ویژه هه هم پیوند میدهد و ههعنوان نوعی مشن

سیاسی هنمایهای جغرافیایی و اجتماعی دارد هنشاهراین ،عوامشل محیطشی و اجتمشاعی،

استگاه هنیادی شکلگیری کردار آگاهانه ،ارادی و هدفشدار یایفشهای اسشت (صشادقی،9919 ،
ص  )90هر این شالوده میتوان گفت ،یایفهگرایی در تقسشیمهنشدی دو وجمشی نظیشر «گشروه
نخستین و دومین»« ،گماینشافت 9و گزلشافت« ،»2مکانی

و اُرگانیش » نمشود مشییاهشد گشروه

نخستین همانند گماینشافت از شناسههای هنیادینی نظیر تما

مستقیم ،صمیمانه و رو در روی

اعضای گروه ها یکدیگر ،پیوندهای عایفی نیرومند ،پایداری و استحکا پیوندهای محبت میشان
اعضاء هر وردار است در مقاهل ،دومین گروه همانند گزلشافت ،ویژگیهایی نظیشر پیونشدهای
عایفی اند میان اعضاء ،عد پایداری احسا
گروه هرای ی

تعلق هه گروه ،گشرد هشم آمشدن اعضشای یش

منظور عملی معین و رواهط رو در روی هسیار محشدود میشان اعضشاء را در هشر

میگیرد (کوئن ،9919 ،ص  )973هدیمی است که هنیاد یایفهگرایی هر شناسهها و مؤلفشههشای
گروه نخستین منطبق میشود امیل دورکیم 9واقعیت اصلی در گذار از جامعة سنتی هشه جامعشة
صنعتی را از میان رفتن پیوندهای کمنة مبتنی هر همبستگی مکانیکی میداند این پیوندها افشراد
را در اجتماعا

ماقبل صنعتی که هافت متجانس دارند هه یکدیگر مرتبط مشیسشازد در جامعشة

سنتی ،پیوندهای افراد هر پایة مجاور

مکانی ش فضایی و آشنایی شخصشی اسشت و هشا رمشور

جامعة جدید و هه ویژه شمرنشینی از هم میگسلد در جامعة مبتنی هر همبستگی مکانیکی ،فرد
از یریق ویشاوندی ،پایبندی شدید هشه سشنتهشا و ایاعشت محشز از هنجارهشا ،عشادا

و

همچنین ایاعت از رئیس قلمرو جغرافیایی ود ههعنوان نماد هسشتی آن جماعشت هشه جامعشه
متصل میشود و واسطهای از قبیل حز
این جامعه صور

یا هاشگاه هین او و کلیت جماعت حایل نمیشود در

نانوشتهای از سلسله مراتب اجتماعی و تقسیمهندیهای درونی نیشز وجشود

دارد که مؤید تقسیم کار یا توزیو نق های اجتماعی نیست هر هنیاد ایشن شناسشههشا مشیتشوان
زیرسا ت یایفهگرایی را در چارچو

جامعة سنتی مبتنشی هشر همبسشتگی مکشانیکی دانسشت

توجه دورکیم هرای رهایی جامعه از ناهنجاری ،ایجاد نمادهشای جدیشدی اسشت کشه هتوانشد هشا
1. Gmaynshaft
2. Gzlshaft
3. Emile Durkheim
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همبستگی اُرگانی  ،جای قدر

شمارۀ سی و یکم

و نفوذ ا لاقی قدیمی را هگیرد هه اعتقاد دورکیم ،این قشانون

تاریخ است که همبستگی مکانیکی که در آغاز تنما شکل جامعة هشری هوده و هه تدریج جشای
ود را هه همبستگی اُرگانی

میدهد تا سلطة ود را در جوامو هشری تحمیل کنشد هشه هشاور

وی عامل تحول و توسعه و گذار در جوامو از همبسشتگی مکشانیکی هشه همبسشتگی اُرگانیش ،
تقسیم کار اجتماعی است (ساعی ،9911 ،ص )07
جدول  -2ویژگیهای جامعة مکانیک و اُرگانیک
مأ ذ :ساعی9911 ،
جامعة سنتی مبتنی بر همبستگی مکانیکی

جامعة صنعتی و مدرن مبتنی بر همبستگی اُرگانیکی

 9تقسیم کار ساده

 9تقسیم کار پیچیده

 2کنترل اجتماعی غیررسمی شدید

 2عد کنترل اجتماعی غیررسمی

 9پایبندی شدید هه رسو و سنتها

 9عد پایبندی هه سنتها و رسو

 3عد وجود نمادهای واسط متل احزا

و نامزدها

 1وفاق مبتنی هر تجانس مکانیکی
 9تشاهه و حس هویت مشتر

 3وجود نمادهای واسط متل احزا

و سندیکاها

 1وفاق مبتنی هر تجانس اُرگانیکی
 9تفاو پذیری کارکردی

 .4محیطشناسی پژوهش

استان فار
رشتهکوه زاگر

 21شمرستان دارد شمرستان ممسنششی در ششمال غرهشی ایشن اسشتان و غشر
قرار دارد عُمده ساکنان شمال غرهی و غر

استان فار

گوی

لُری دارنشد

ممسنی نیز شامل دو گروه زهانی لری و ترکی قشقایی است (میرزائیتبار ،صشادقی ،و حسشینی،
 ،9913ص  )909هر هنیاد آمارهای سرشماری عمومی نفشو

و مسشکن در سشال  ،9911ایشن

شمرستان ها ا تصاص  9179کیلومتر مرهو از مساحت استان 999199 ،نفشر جمعیشت دارد کشه
 09121نفر در نقاط شمری و  17101نفر در نقاط روستایی سشکونت دارنشد و  3999نفشر هشم
غیرساکن هستند (مرکز آمار ایران (درگاه ملی آمار) ،نتایج سرشماری عمومی نفو
)9911

9

 9دسترسی در مور ه  97اردیبمشت  9911و قاهل دستر

در آدر https://www.amar.org.ir:

و مسشکن

سال شانزدهم
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شکل  -3موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنـی
مأ ذ :صادقی9919 ،

شمرستان ممسنی ها ی

حوزۀ انتخاهیه (مَمَسَنی) از چمار هخ ِ مَرکزی ،9رُسشتم ،2دُششمَن-

زیاری 9و ماهور مِیلاتی 3تشکیل شده است هر ی

از این هخ هشا ،منشایق سیاسشی در مقشا ِ

واحدهای جغرافیای سیاسی هستند که سکونتگشاههشای ششمری و روسشتایی شاص شود را
دارند ترکیب این هخ هشا ،حشوزۀ انتخاهیشة ممسشنی را ششکل مشیدهنشد ایشن چمشار حشوزۀ
جغرافیایی ههعنوان کانونِ زیستیِ یوای ِ هَکِ  ،جاوید ،رستم ،دشمنزیاری و مشاهور میلشاتی،
کارکردی هویتی هرای انسانهای ساکن در آن لق مینماید و از آنروی هرای انسشان و مشرد
ممسنی ارزشمند است که منشأ معنادهی و هویتسازی و عناصر و اجزاء کیستی و کجشایی آن

 9هخ

مرکزی  11199نفر جمعیت دارد

 2هخ

رستم  33999نفر جمعیت دارد

 9هخ

دشمنزیاری  1929نفر جمعیت دارد

 3هخ

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

)9911

و مسکن
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شمارۀ سی و یکم
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را تشکیل میدهد هه نحوی که هاعث میشود ساکنان هه آن مکان دلبسته شده و در پناه درون-
آرام

مایههای مادی و معنوی آن احسا

کنند هستر جغرافیایی هشر کشدا از ایشن یوایش ،

عرصة زیستِ انسانِ ممسنی هه شمار میرود ههگونهای که دامنة مکانی عرصة سشکونتگشاهی
زیستهو انسان ممسنی را میتوان هه آسانی تببین کرد این سکونتگاهها هه صشور

مُجتمعشی

هستند؛ چراکه پیوندها ،شبکهها و هستگیهای شانوادگی ،ویششاوندی و یایفشهای در آنهشا
نمود چشمگیری دارد و از مرزها و قلمرو مشخص ،انگیزهها و علل وجودی معین و فعالیشت-
های اص اقتصادی تشکیل شدهاند حوزۀ انتخاهیه ممسنی در هین حوزههشای انتخاهیشة اسشتان
فار

حوزهای است هسیار ممم که میتواند نق

کند؛ اما مناقشا

هسیار پررنگتری در سیاست این منطقه هشازی

قومی و یایفهای درون این قلمرو مانو این امر شده است این نوع تمایلشا

و نگرشهای محیطی ش یایفهای هه دلیل اهمیتی که در رواهط اجتماعی ش سیاسی یوای

دارد،

تأثیر شگرفی هر افکار ژئوپلیتی ِ محلی ممسنی گذاشته است؛ هه یوریکه منجر هشه تعارضشا
و رقاهتهای ژئوپلیتی

شدیدی هین مکانها و هخ های حوزۀ انتخاهیه ممسشنی ششده اسشت

همین امر هاعث شده تا انتخاها

در این حوزه هی

داششته هاششد،

از آنکه هنیادی دموکراتیش

درونمایهای قلمرومحور و یایفهمحور داششته هاششد و رقاهشتهشای انتخاهشاتی در ایشن فضشای
زیستی گاه چنان عمیق شود که یوای

هه ونِ یکدیگر تششنه و فضشای انتخاهشا

تبشدیل هشه

کشمک های ناحیهای و یایفهای شود از این روی ،میتوان انسانِ ممسنی را ششدیداً «انسشانی
مکانمند» و ممسنی را تاهلوی تما نمایی از «شمر یایفهای »9دانست که همین امر مانو مصشالح
کلان متطقهای این شمرستان شده اسشت 2هر شورداری از ثبشا
همگرایی یایفهای سبب واهد شد این حوزه نق

سیاسشی و رششد اقتصشادی و

مؤثری در هین حوزههای انتخاهاتی کششور

ایفاء کند
رویکرد رفتار فضایی متداولترین الگوی رأی در حوزۀ انتخاهیة ممسنی است هشر کشدا از
قلمروهای جغرافیایی یایفه ،هستری هرای انتخا

نامزدهای ود هستند و نامزدها را مشیتشوان

نمایندۀ هشر حشوزۀ جغرافیشایی و زیسشتگاه مششخص دانسشت در واقشو ،سیاسشت ممسشنی را
1. Tribal City
 2ناگفته نماند که شمرستان ممسنی در کشور هه «شمر دانشجو؛  »Student Cityمعروف است

نق

سال شانزدهم

گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

جغرافیای آن تشکیل میدهد هررسی آرای

فضایی پایگاه رأی و آمارهای  97دورۀ انتخاها ،

گویای آن است که نامزدها ،از محدودۀ مکانی و سرزمینی مشخصی انتخا
حداقل ش
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شدهاند و انتخشا

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

رأیدهندگان هر هنیاد منافو و علایق زیستگاهی و یایفهای هوده است یکی از دلایل ایشن رفتشار
سیاسی رأیدهندگان ،ضع

کارکردی احزا

اسا  ،یایفهگرایی ،جغرافیاییترین نوع کُن
شود ایفای نق

سیاسی کارآمد در ایشن منشایق اسشت هشر ایشن
سیاسی در حوزۀ انتخاهیة ممسشنی ششمرده مشی-

گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتمشاعی در حشوزۀ انتخاهیشة ممسشنی در هشر

محدودۀ جغرافیایی هه صور

مقطعی هوده است هدین معنا که در اهتشدا هشه صشور

سازماندهیشده وجود ندارند و در مواقو حسا
هسیج نیروهای ود هه صور

نظیر انتخاها

پایشدار و

مجلس فعشال مشیششوند و هشا

دائم جریان مییاهند

 .5یافتههای پژوهش
 .3 .5شاخصهای عملکردی گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در ایام انتخابات

حضور گروههای ذینفوذ و نیروهشای اجتمشاعی در انتخاهشا

صوصشاً انتخاها هشای هشا

مقیا

محلی و همچنین تأثیرگذاری آنها در جمتدهی هه آرای مردمی موضوعی است که هشا

شد

وجشود دارد نکتشهای کشه در ایشن زمینشه حشائز

و ضع

در حوزههای انتخاهیة مختل

اهمیت است ،چگونگی عملکشرد و رفتشار ایشن گروههشا و نیروهشا هشرای جمشتدهی هشه آرای
شمروندان است هرای هررسی موضوع و حصول هه شا صهای عملکردی گروههای ذینفشوذ
و نیروهای اجتماعی در ایا انتخاها  ،مطالعة میدانی ها یراحی و توزیو پرس نامه میشان 201
نفر از ساکنان منایق شمری و روستایی حوزۀ انتخاهیه ممسنی انجا شد که ویژگیهای جامعشة
آماری مورد هررسی در جدول  9قاهل مشاهده است
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جدول  -3ویژگیهای پاسخدهندگان به پرسشنامة شاخصهای عملکردی گروههای ذینفوذ و نیروهای
اجتماعی در انتخابات
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919،
محل

اعضای

جنسیت

سکونت

میزان تحصیلات

خانوار

شغل

عنوان

971

999

919

13

932

999

1

1

91

تعداد

شهر

روستا

مرد

زن

یک تا پنج نفر

شش تا ده نفر

خواندن و نوشتن

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

19

17

93

19

10

31

کاردانی

کارشناسی

ارشد و بالاتر

شاغل

بیکار

بازنشسته

17

23

خانهدار

کارشناس

99

مجموع

201

201

201

201

201

این پرس نامه حاوی  97گویه در ارتباط ها چگونگی عملکرد و رفتار گروههشای ذینفشوذ
و نیروهای اجتماعی در ایا انتخاها

هود که نتایج هدسشت آمشده در قالشب جشدول زیشر قاهشل

مشاهده است:
جدول  -4نتایج پرسشنامة شاخصهای عملکردی گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخابات
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919،
گویهها

9
2
9
3

گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاها
هراسا

منافو حزهی و سیاسی فعالیت میکنند

گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاها

هر

پایة منافو عمومی و ملی نق آفرینی میکنند
گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاها

هر

هنیاد منافو زادگاهی و یایفهای فعالیت میکنند
مرد در ایا انتخاها

پیرو و حرف شنوی گروههای

ذینفوذ و نیروهای اجتماعی هستند

جامعه

حد

آماری

متوسط

201

9

2.3

201

9

2.79

9.91

201

9

3.9

19

23.91

201

9

9.1

9.71

93.99

777

201

9

2.0

9.21

-9.22

779

میانگین

انحراف

مقدار

سطح

معیار

T

معناداری

9.30

-9.03

777

-93.9

777
777

سطح فعالیت عُمدۀ گروههای ذینفوذ و نیروهای
1

اجتماعی در ایا انتخاها

ملی (ریاست جمموری)

است

نق
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در
ادامه جدول 4

گویهها

جامعه

حد

آماری

متوسط

میانگین

انحراف

مقدار

سطح

معیار

T

معناداری

سطح عُمدۀ فعالیت گروههای ذینفوذ و نیروهای
9

شوراهای محلی و مجلس

اجتماعی در ایا انتخاها

201

9

3.9

9.27

91.1

777

شورای اسلامی است
اهزارهای عمومی تبلیغاتی گروههای ذینفوذ و
0

روزنامهها و پوسترها

نیروهای اجتماعی در انتخاها

201

9

9.9

9.97

9.32

913

است
اهزارهای عمومی تبلیغاتی گروههای ذینفوذ و
1

تریبونها و

نیروهای اجتماعی در انتخاها

201

9

9.1

9.29

0.91

777

سخنرانیها است
اهزارهای عمومی تبلیغا
1

گروههای ذینفوذ و

نیروهای اجتماعی در انتخاها

تجمو و جلسه در

201

9

3.2

10

29.9

777

مساجد ،منازل و ستادهای انتخاهاتی است
هدف عُمدۀ گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی
97

در انتخاها

حمایت از کاندیدای زادگاه و یایفة ود

201

9

3.3

11

29.9

777

است

هر هنیاد نتایج هدست آمده ،در ارتباط ها شا صهای عملکردی و رفتار گروههشای ذینفشوذ
و نیروهای اجتماعی در ایا انتخاها  ،از میان  97گویة مشورد سشؤال ،هشا در نظشر گشرفتن حشد
متوسط  9و سطح معناداری کمتر از  71هرای هر گویه ،گویشههای ششمارۀ  2 ،9و  1هشه علشت
پایین هودن میانگین کمتر از  ،9تأیید نشده و رد شدند و سایر گویهها ها کسب میانگین هالای 9
تأیید شدند هنا هر این نتایج ،مممترین شا صهای عملکشردی و رفتشار گروههشای ذینفشوذ و
نیروهای اجتماعی در ایا انتخاها

هه شرح زیر است:

 گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاها

هر اسا

منافو زادگاهی و یایفهای

فعالیت میکنند و منافو حزهی و سیاسی و منافو عمومی و ملی را مدنظر ندارند؛
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 سطح و مقیشا

شمارۀ سی و یکم

فعالیشت گروههشای ذینفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی در ایشا انتخاهشا
ریاست جممشوری نفشوذ

شوراهای محلی و مجلس شورای اسلامی است و در انتخاها
عملکردی ندارند؛
 گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در ایا انتخاها

از روشهای تجمو ،جلسشه در

مساجد ،منازل و ستادهای انتخاهاتی ،اسشتفاده از تریبونهشا و سشخنرانی و همرهگیشری از
روزنامههای محلی و پوسترها اقدا هه تبلیغا

هرای کاندیدای مدنظر ود میکنند؛

 هدف عُمدۀ گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخاهشا

حمایشت از کاندیشدای

زادگاه و یایفة ود است؛
 مرد در ایا انتخاها

از گروههای ذینفوذ و نیروهای اجتماعی پیروی کرده و حشرف-

شنوی دارند
 .2 .5گروههای ذینفوذ و انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزة انتخابیة ممسنی

انتخاها

در هطن ود متأثر از عواملی است که هر نحوۀ هرگزاری و رقاهت نامزدها اثرگذار

هوده و در عرصههای مختل
توجه هه نوع انتخاها
نق

از حساسیتهای متفاوتی هر وردار است گروههای ذینفشوذ هشا

(ریاست جمموری ،پارلمانی ،شوراهای شمر و روستا و غیره) هه ایفشای

میپردازند در حوزۀ انتخاهیه ممسنی ،امکان ورود گروههای ذینفوذ هه فرآیند انتخاهشا

وجود دارد البته میشزان آن هشر اسشا

نشوع انتخاهشا

متفشاو

اسشت در انتخاهشا

ریاسشت

جمموری هه دلیل مطرح هودن جریانها و تشکلهای سیاسشی در سشطح کششور و ملشی هشودن
انتخاها  ،گروههای ذینفوذ در فضشای جغرافیشایی ممسشنی حضشور کمرنگشی دارنشد؛ امشا در
انتخاها

مجلس و شوراهای شمر و روستا نق

آنان هه دلیل منشافو محلشی و شخصشی هیششتر

نمایان میشود این گروهها از لحاظ اجتماعی و سیاسی هه صور

پایدار در انتخاها

مجلشس

نفوذ دارند در این حوزۀ انتخاهیه ،از منظر اجتماعی میتوان هشه گشروههشای ذینفشوذی 9نظیشر

 9این گروه فعالترین ،جریانسازترین و ُپرتحر ترین هازیگران سیاسی در فضای جغرافیایی ممسنی هه شمار میروند ،هه-
یوریکه پیوند و مناسباتشان ها قدر  ،سیاست و انتخاها

چنان درآمیخته شده است که گویی هرگز گُسستنی و پارهشدنی

نیست هیجمت نیست که نگارندگان ،سمم ویژهای هرای این هازیگران قائل شدهاند

نق
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«هزرگان و ری سفیدان یوای « ،»9متنفذان محلی »2و «گروههای ویشاوندی »9اشاره کشرد از
نظر تعارضا

درونی نیز هر ی

از گروههای ذینفوذ مبانی رفتاری متفاوتی دارند هدین معنشا

که مویسییدان و هزرگان را میتوان هر حسب «انسان اجتماعی ،»3متنفذان محلی را هشر اسشا
«انسان اقتصادی »1و گروههای ویشاوندی را هر هنیاد «انسان هویتی »9تعری

کشرد در واقشو،

گروه نخست هه دنبال کُن گری در اجتمشاع و تأثیرگشذاری هشر دیگشران هشه منظشور پیشروی از
دستورا

ود و دوستان

آنها هستند این در حالی است که گروه دو صرفاً منافو کوتاهمد

را پیجویی میکنند سرانجا  ،گروه سو حف ارزشها و هنجارهای عشیرهای را مورد توجشه
قرار میدهند این کن گران در ادوار مختل

(مجلس) هه صشور

انتخاها

ثاهشت حضشور و

نق آفرینی دارند و از یریق سازۀ ویشاوندی و گرای هشای یایفشهای هشه اعمشال نفشوذ هَشر
نامزدهای مورد نظر ود میپردازند (میرزاییتبار ،حسینی و صادقی ،9919 ،ص  )91فرآینشد
اثرگذاری این گروهها هه صور
دارد که ها افراد صاحب قدر

پایدار و ثاهت هستگی هه ماهیت آنها و راهطه هشا کشارگزارانی
ارتباط نزدیکی دارند هزرگان یوای

ههعنشوان سرششنا تشرین

گروه ذینفوذ در حوزۀ انتخاهیة ممسنی در مجموع در راستای "هویت" عمل میکنند (صادقی
و حسینی ،9913 ،ص  )91آنها در زمان انتخاها
صوصی ،جلسا

انگی و هرگزاری جلسا

از یریق سشخنرانی در محافشل عمشومی و

عمومی در مساجد ،تکایشا ،میشادین روسشتاها،

یراحی هرنامه هرای نامزدها و ترغیب مرد هه سوی کاندیدای مشخص اهراز وجشود مشیکننشد
این گروه ،پیگیری قدر

سیاسی و اقتصادی را هه صور

مستقیم در دستور کشار قشرار نمشی-

دهد؛ هلکه در پی تأثیرگذاری هر نامزدها و جلب توجه افکار عمومی هرای تحقق اهشداف شود
هستند از سوی دیگر ،یلایهداران یوای

(سران و ری سفیدان) در تلاش هستند تا نیروهشای

اجتماعی را ها ود همداستان کنند نیروهای اجتماعی نیز هی
واسط میان نمایندگان و مرد عمل کنند ،در زمان انتخاها

از آنکه هشه صشور

مسشتقل و

و هعد از آن ،هشا کُمنسشالان یوایش
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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همراه میشوند در این میان ،گاهی شونت ،تن

شمارۀ سی و یکم

و درگیریهای یاهانی نیز جایگزین رقاهت

و هماوردیهای مسالمتآمیز میشود در کنار مویسییدان یوای  ،متنفذان محلی ش که عمشدتاً
در راستای "منافو" عمل میکنندش هشهعنشوان مممتشرین و پویشاترین گشروه ذینفشوذ در حشوزۀ
انتخاهیة ممسنی در تأثیرگذاری هر نمایندگان و سامان تودهها در انتخاها

نقش

کلیشدی دارنشد

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

مکان و فضای جغرافیایی زادگاهی و یایفهای ود عمشل میکنشد ،در وهلشة اول در

پی غیریتسازی است تا مقبولیت لاز میان توده و اعمال نفوذ هر نامزدها و نماینده پیروز را هه
دست آورد متنفذان محلی معمولاً پس از کسب مقبولیت ،در صورتی که نامزد مطلشو

آنهشا

پیروز شود ،این توان را دارند تا در دوران نمایندگی آن حضور و نفوذ داشته هاشند البتشه نیشاز
نماینده هه متنفذان محلی هرای حصول هه کُرسی مجلشس در ادوار هعشدی انتخاهشا

نیشز زمینشة

حمایت و حف آنان میشود هر چند ممکن است هر ی متنفذان محلی هه دلیل عد یا ضع
تحقق مطالبا

ود در ادوار هعد ،از نمایندۀ مدنظر یرفشداری نکننشد ایشن موضشوع هارهشا در

حوزۀ انتخاهیة ممسنی اتفاق افتاده است از این رو ،میتوان هه یکی از عوامل ناکامی نمایندگان
در حوزۀ انتخاهیة ممسنی نیز پی هرد؛ زیرا این نمایندگان هه حمایت از متنفشذان محلشی قلمشرو
جغرافیایی ود (یایفه) پردا ته و سایر منایق (دیگر یوای ) را نادیده میگیرند که این منجر
هه شکاف درون گروههای ذینفوذ ،تضعی

سازماندهی مجشدد آنهشا ،نشاتوانی در اثشرگشذاری

هیشتر هر نیروهای اجتماعی و شکست در دورۀ هعد انتخاها

میشود

شکل  -2رابطة متنفذان محلی ،نیروهای اجتماعی و پیروزی نامزدها در حوزة انتخابیة ممسنی

شکل  -3رابطة متنفذان محلی ،نیروهای اجتماعی و شکست نمایندگان در حوزة انتخابیة ممسنی
مأ ذ :نگارندگان9919 ،

نق
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

سومین گروه ذینفوذ در حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،گروههشای ویششاوندی (اقشوا و فامیشل)
است این گروه که هه صور

پایدار حضشور دارنشد و در راسشتای "هویشت شش منشافو" عمشل

هی

هشرای

میکنند ،در زمان انتخاها
نامزد مطلو

از سایرین فعال و کن گر میشوند و از یریق تبلیغشا

ود ،زمینههای لاز هرای نفوذ هر وی در دورۀ نمایندگی احتمالیاش در مجلس

شورای اسلامی را فراهم مشیکننشد (صشادقی و حسشینی ،9913 ،ص  )91ایشن گشروه در دورۀ
نمایندگی شخص نزدی
آنها انتخا

هه ود یا هه عبارتی ،نمایندهای که از زیسشتگاه جغرافیشایی (یایفشه)

شده است ،تقاضاها و مطالبا

گروه ویشاوندی در مواقعی از قدر

ود و حتی توده را از نماینشده پیگیشری هسشتند

هر وردار میشود که تا تعیین سیاستهشا ،راهبردهشا و

تصمیمسازی نماینده مدا له میکند هناهراین ،میتوان گفت که این گروه در فضای جغرافیایی
ممسنی از یریق یایفه و واهستگیهای قومی ش ویشی ،اعمال نفوذ میکند و تمایل نامزدها و
نمایندگان هرای استفاده از آنها در جمت تبلیغ تصمیما

و سیاسشتهایششان زمینشة تتبیشت و

تقویت جایگاهشان میشود
 .3 .5نیروهای اجتماعی و انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزة انتخابیة ممسنی

نیروهای اجتماعی که حد واسط توده و کارگزاران هستند ،هشه صشور

مسشتمر و هشارز در

عرصة سیاسی ممسنی حضور ندارند ،چراکه هه دلیل سا ت اجتماعی موجود و هافشت سشنتی،
هنوز کاملاً از استقلال رأی هر ودار نیستند و تنما در زمان انتخاها

واستههای ود را مطرح

کرده و هه مسیر مورد نظر ود جمت مشیدهنشد (ضشرغامی ،حسشینی ،و صشادقی ،9919 ،ص
 )92این نیروها هرای هیان مطالبا  ،هی

از آنکه مستقل عمل کنند ،در هستر جغرافیشایِ سشنتی

ود و هر هنیاد سا ت محیطی ش یایفهای اقدا میکنند هدین معنا که یایفشه و محلشیگرایشی،
فرصتی مُغتنم هه شمار میرود تا در پرتشو آن در عرصشة سیاسشی اهشراز وجشود کننشد یکشی از
مصادیق آن ،صحنة انتخاها

مجلس است در دیگشر انتخاها هشا یعنشی ریاسشت جممشوری و

مجلس برگان ،رقاهت هرای این نیروها چندان موضشوعیت نشدارد؛ امشا در انتخاهشا

مجلشس

هر ی از این نیروها از توان هالایی هر ودارند ،هه نحویکه حتی قادر هه هسیج دیگر نیشروهشا و
توده هستند البته هر ی از این نیروها هشه دلیشل اینکشه هشا گشروههشای فششار همشراه میششوند،
کارآمدی و پویایی لاز را ندارند هر این پایه ،هه نظر میرسد در اجتمشاع ممسشنی کشه عناصشر
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مدرن هه صور

شمارۀ سی و یکم

تدریجی در حال شکلگیری و هازسا ت هسشتند ،نیروهشای اجتمشاعی رفتشه

رفته در میدان سیاسی حضور پیدا میکنند؛ اما سا ت یایفهای ،وجود کارگزاران و گشروههشای
ذینفوذ که تمایلا

سنتی و یایفهای دارند ،مانو از اثرگذاری واقعی آنها مشیششود از جملشه

نیروهای اجتماعیِ فعال در حوزۀ انتخاهیة ممسنی که در انتخاها

مجلس نق

فعال یشا منفعشل

دارند میتوان هه «نخبگان« ،»9روشنفکران« ،»2هازاریان« ،»9کشاورزان »3و «زنشان »1اششاره کشرد
این نیروها در ششرایطی کشه گشروههشای ذینفشوذ نظیشر هزرگشان یوایش

9

از سشازماندهی لشاز

هر وردار نیستند ،میتوانند منافو ود و دیگران را تأمین کنند؛ ولی هشا سشاماندهی گشروههشای
ذینفوذ هر ی از آنها عملاً منفعل و همراه ها ایشن گروههشا میششوند در یش

تقسشیمهنشدی،

نیروهای اجتماعی ،حامیان منفعل و فعال را شامل میشوند این مرزهندی ،زمانی نمایشان مشی-
شود که استقلال نیروهای اجتماعی توسط گروههشای فششار از هشین مشیرود در ایشن ششرایط،
حامیان فعال تحت رفتار هویتی از درون و منافو گروههای ذینفشوذ از هیشرون هشه پششتیبانی از
نامزد حوزۀ جغرافیای ود میپردازند و فعالانه تبلیغا
نمونة عملکرد این دسته را میتوان در ایا انتخاها

لاز را هرای کارگزاران انجا میدهند

مشاهده کرد کشه فعالانشه هشه سشاماندهی و

مدیریت نیروها و جموآوری رأی هیشتر هرای نامزدهای مطلو
است که حامیان و پیروان منفعل توان چندانی هرای حضور اثرهخ

اهتما میورزند این در حالی
ندارند و صرفاً هه حمایشت

از نامزدهای منتسب هه زادگاه و یایفة ود میپردازند نمونشة ایشن دسشته را مشیتشوان در روز
انتخاها

و در رفتار افرادی یافت که سرنوشت و حق رأی ود را هه دیگران واگذار میکننشد

در واقو این افراد حمایت منفعلانة ود را هه دلیل هویت جغرافیایی و یایفهای انجا میدهنشد
تا منافو آنها در هلندمد

حاصل شود

 9این تقسیمهندی از منظر شأن اجتماعی (نه یبقة اجتماعی) صور

1. Elite
2. Intellectuals
3. Marketers
4. Farmers
5. Women
گرفته است ،چراکه سا تار اجتماعی ممسنی هر هنیاد

شکاف اجتماعی و هه یور مشخص "شکاف یایفهای" است و اساساً "شکاف یبقاتی" نسبت هه شکاف یایفهای کمرنگتر
است

نق
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در میان نیروهای اجتماعی نیز میتوان از سه شا ص «نگرش اجتماعی»« ،پایگاه اجتماعی»
و «میزان سرمایة اقتصادی» سخن هه میان آورد هشر هنیشاد نگشرش اجتمشاعی ،معمولشاً نیروهشای
اجتماعی (هازاریان ،کشاورزان ،فرهنگیان و غیره) ود را در چشارچو
تعری

اجتمشاع (کشلگرایشی)

میکنند هدین معنا که گروه ود را از سایرین متمایز میسازند هشر یش

اجتماعی در تحولا

سیاسی نظیر انتخاها

میشوند؛ ولی در مناسبا

در چارچو

از نیروهشای

تیره و یایفه ود ها یکشدیگر متحشد

اجتماعی و اقتصادی صرفاً منافو مرهوط هه گروه ود را پی جشویی

می کنند از سوی دیگر ،پایگاه اجتماعی هه معنای منزلت و پرستیژ اجتماعی ،شخصیتی ،ششغلی
و غیره است که منجر هه تفاو

هنیادین میان نیروهشای اجتمشاعی در شمرسشتان ممسشنی ششده

است در این زمینه میتوان هه منزلت فرهنگیان در مقایسه ها کشاورزان اشاره کرد نق آفرینی
فرهنگیان در مسائل اجتماعی (جشن ازدواج ،مراسم عزاداری و غیشره) و سیاسشی (انتخاهشا )
نسبت هه گروههایی نظیر زنان ،مذهبیون و روشنفکران هیشتر است از نظشر سشرمایة اقتصشادی،
معمولاً پزشکان ،هازاریان و کشاورزان (عمدهمال
ههیوری که ثرو

و زمینداران هزرگ) در صشدر قشرار دارنشد،

و دارایی این نیروها در تکریم و پاسداشت آنها نق

هسزایی ایفاء میکند

 .3 .3 .5نخبگان

در حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،نخبگان در مقا ِ نیروی اجتمشاعی فعشال در عرصشههای مختلش
حضور دارند و ها تواناییهای فکری ود قادر هه هسیج تودهها هستند البته در هر ی ششرایط،
این نخبگان متأثر از گروههای فشار قرار میگیرند و استقلال عمل ود را از دسشت مشیدهنشد
نخبگانِ ممسنی هیشتر هه نخبگان سنتی نزدی

هستند؛ زیرا از نفوذی هر وردارند که هرآمده از

سا ت اجتماعی ،ایدهها و اعتقاداتی است که شالوده در گذشتهای دور دارند و مبتنی هشر راه و
رسم سنتی است هدین معنا که آنهشا علشیرغشم در ششرایط و ششنا ت تحولشا

موجشود،

همچنان هر ویژگیهای سنتی تأکید میکنند که در زندگی اجتماعی و سیاسشی نیشز نمشود پیشدا
میکند از جملة این عرصهها ،انتخاها

است که شناسههای سنتی مشورد نظشر نخبگشان هشه آن

سرایت پیدا میکند و هر میزان تعارضا

و رقاهتها میافزاید مؤلفة دیگر در راهطه ها نخبگشان

ممسنی هه پایگاه اجتماعی آنها مرهوط میشود ها توجشه هشه صوصشیا

نخبگشان مشیتشوان

افرادی نظیشر «کارمنشدان ادارا »« ،معلمشان آمشوزش و پشرورش» و «دانششگاهیان» را در زُمشرۀ
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نیروهای نخبة ممسنی در نظر گرفت که در مواقو حسا
ایفای نق

شمارۀ سی و یکم

ههویژه در زمان انتخاهشا

میکنند هه نظر میرسد پایگاه اول نخبگان ممسشنی ،کارمنشدان ادارا

(مجلشس)
هسشتند کشه

شاید مممترین دغدغة آنها در درجة نخست ،ارتقاء و ترفیو جایگشاه در مششاغل شود اسشت
این گروه از فرآیند انتخاها

و گشروههشای نزدیش

هیشتر در جمت تحقق مطالبشا

استفاده میکند مممترین مصداق این امر را میتوان در انتصاها
از پیروزی در انتخاها

هشه شود

مشاهده کرد که نماینشده پشس

میکوشد تا تمامی مسئولان اداری و اجرایی حوزۀ انتخاهیه را هشا شود

همراه کند و عموماً نیز ایرافیان و حامیان ود را در این ادارا

هه کار میگیشرد تشا هشم دِیشن

ود را هه حامیان (ترجیحاً مطرح ود) اَدا کرده هاشد و هم تحولشا

حشوزۀ انتخاهیشه را همتشر

جمتدهی کند (کاویانیراد ،9912 ،ص  )999و هدین ترتیب گروههای واجد صلاحیت ،کشارا
و متخصص از دایرۀ مدیریت اداری و اجرایی شارج مشیششوند دسشتیاهی نخبگشان اداری هشه
پستهای کلیدی و ریاستهای هخ های اداری ش اجرایشی شمرسشتان هشر هنیشاد گشزین هشای
محلی و یایفهای گواه آن است که از استقلال عمل آنها فروکاسته و گشاه در راسشتای اهشداف
گروه ذینفوذ و کارگزاران هه کار گرفته میشوند
پایگاه دو نخبگشان ممسشنی ،معلمشان آمشوزش و پشرورش یشا فرهنگیشان هسشتند کشه در
ساماندهی انتخاها

و راهاندازی ماشین تبلیغا

نامزدها تا حدودی هی

از دیگر نیروها نق -

آفرینی داشته و هه جمتدهی و تممید مشرد میپردازنشد (موسشوی ،9913 ،رسشتمی ،9913 ،و
حیاتی )9913 ،در واقو فرهنگیان حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،هی
انتخاها  ،کن

از دیگشر هشازیگران سیاسشی در

سیاسی معطوف هه دفاع از حوزۀ جغرافیایی ود را دارند سخنرانی در محافل

یایفة ود ،همراه کردن گروههای هییرف و اقلیتها ،اثرگذاری هر اذهان مرد و آمادهسشازی
و مدیریت دیگر نیروها از جمله فعالیتهای فرهنگیان در ایشا انتخاهشا

اسشت ماهیشت ایشن
و هر شی

کن گریها هه گونهای است که هخشی از آنها هه موازا

تحقق منشافو کوتشاهمشد

دیگر تحت کنترل گروههای ذینفوذ نظیر هزرگان یوایش

و متنفشذان محلشی انجشا مشیگیشرد

(حسینی ،9913 ،جعفری ،9913 ،و احمدی )9913 ،فرهنگیان نیروهای اجتماعی صاحب فکر
و ایده هستند و همراستا ها تمایلا
هعد از انتخاها

گُوهری و هویتی گروههای فشار اقدا میکنند این گشروه

در عرصة سیاسی حضور داششته و هر شی از آنهشا از نماینشدۀ پیشروز اعطشای

نق
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پستهای مدیریتی و اجرایی هه ود را انتظار دارند این جماعت که در روزهای انتخاهشا

هشا

مرد در ارتباط هوده و دیگران را نیز ها ود همقد کردهاند ،پس از انتخاها  ،پایبند گروههای
محلی ،ویشاوندی و یایفهای نیز میشوند
پایگاه سو نخبگان ممسنی ،دانشگاه است که نق

قاهل توجمی در انتخاها

دارد میتوان

ادعا کرد که هخشی از ساماندهی هرنامههای انتخاهشاتی نامزدهشا هشر محوریشت دانششگاه اسشتوار
است دانشگاه هه دلیل پویشایی و نششاط و هر شورداری از نیروهشای جشوان و فعشال در زمشان
انتخاها

هی

از پی

اهمیت راهبردی پیدا میکند و ها وجود کارکرد مستقل ،هخشی از آن در
مشدیریت و

ا تیار گروههای ذینفوذ قرار میگیرد از یرفی در هدنة دانشگاه میتوان هه هخش

گروههای اقلیتی اشاره کرد که قادر هه شکلدهی و سا ت اذهان نخبگان هسشتند هشه عبشارتی،
این هخ

هرای حف جایگاه ود و گروههای اقلیشت هشه صشور

ودآگشاه و نا ودآگشاه در

ترغیب ،هرنامهریزی ،یراحی و سشاماندهی نخبگشان عمشل مشیکننشد (نشدری 9913 ،و دششتی،
)9913
 .2 .3 .5روشنفکران

در حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،استفادۀ نامزدهای انتخاهاتی از تفکرا

و تشداهیر روششنفکران در

پیروزی آنها اثرگذار است گروه روشنفکران در ممسنی که اغلب افراد تحصشیلکشرده و آگشاه
هه شرایط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هستند ،هه عنوان نیروی اجتماعی در تصمیمسشازیهای
سیاسی در زمان انتخاها

جریانساز میشوند این گروه را میتوان هه سشه هخش

«اُرگانیگ» و «انزوایلب» تقسیم کرد روشنفکران مکانی
تحصیلا

«مکانیش »،

افرادی هستند که هشا وجشود داششتن

و آشنایی ها اندیشههای نوین ،هر حف نظا سنتی و یایفهگرایی در انتخاها

تأکیشد

میکنند ماهیت این رویکرد مُنبعث از مؤلفههای هویت و منافو است و هویت محلی ش یایفه-
ای و احسا

و تعلق مکانی و واهستگی هه گروه ویشاوندی در روشنفکران مکانی

شده است آنها انتخاها

نمادینشه

و یرفداری از نامزدهای زیستگاه جغرافیایی ود (یایفشة شود) را

شرایط مطلوهی میدانند که در صور

پیروزی وی ،میتواند تنگناها و مشکلا

آنهشا را همتشر

در کند و حتی فرصت ارتقای جایگاه را هرایشان ممیا سازد در این چارچو  ،تشأثیرپشذیری
از گروههای فشار میتواند زمینة تبدیل این گشروه هشه اهشزار فعالیشتهشای اجرایشی و تبلیغشاتی
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نامزدها و رقاهتهای سیاسی و فرهنگی یوای

شمارۀ سی و یکم

گردد از جمله مممترین روششنفکران مکانیش

هر ی دانشجویان و اساتید دانشگاههشا هسشتند کشه در حفش سشا تار دودمشانی و یایفشهای و
تعارضا

هویتی نق

دارند از سوی دیگر ،روشنفکران اُرگانی

ممسنی جدیتشرین رسشالت

ود را ایجاد آگاهی در مرد هرای پایان دادن هه گرای های هویتی ش گُوهری مشیداننشد ایشن
دسته که در اقلیت هستند ،ضمن اهتما هرای شناسشاندن موقعیشت فرهنگشی و توسشعهنیشافتگی
فضای جغرافیایی ممسنی و مقایسة آن ها دیگر فضاهایی که در زمینههای فرهنگشی ،اجتمشاعی،
اقتصادی و سیاسی توسعه داشتهاند ،نمیتوانند چندان تغییری در مسیر یایفهگرایی ایجاد کنند
البته این تلاشهای تدریجی میتواند هستر حرکت مرد هه سوی انتخاهاتی هشدون نگشرشهشای
محلی ش جغرافیایی هاشد هنیادیترین اقداما

این دسته انجشا کارهشای پژوهششی ،اسشتفاده از

شبکههای اجتماعی ،معرفت دادن هه مرد  ،نامطلو

انگاشتن یایفهگرایشی و قلمرومحشوری و

تأکید هر جایگزین شمردن ارزشهای ملی هه جای ارزشهای یایفهای ش ناحیشهای ،تأکیشد هشر
هراهری تما شمروندان و توسعة متوازن در فضای جغرافیایی شمرستان و نمایتاً مقاهله ها گشروه-
های ذینفوذ و اشخاصی است که در حف هافت سنتی موجشود (یایفشهگرایشی) و تعارضشا
محلی نق

دارند

سومین گروه روشنفکران نیز انزوایلبها هستند آنها هه دلیشل یشأ

از وضشعیت موجشود

هرگونه اهتما هرای کمرنگ کردن یایفهگرایی را نامقشدور مشیداننشد و تشرجیح مشیدهنشد در
اوضاع مدا له نکنند آنها در زمان انتخاها

مجلس مبنایِ کار ود را هر عشد ورود هشه ایشن

کارزار قرار میدهند و هه دلیل اهراز ناامیدی از همبشود وضشعیت از انتقشاد هشم دوری مشیکننشد
(موسوی ،9913 ،و دشتی )9913 ،در واقو آنهشا اعتقشاد چنشدانی هشه حشذف یایفشهگرایشی و
پیشرفت فضای جغرافیایی ممسنی در آینده را ندارند نمونة رفتشار ایشن گشروه را مشیتشوان در
زمان انتخاها

یافت که هیشتر ترجیح میدهند در حوزههای انتخاهیة دیگر هه پای صندوق رأی

هروند و یا در روز انتخاها
انتخاهاتی را میتوان هه صور

هه اوقا

فراغت هیردازند (مطالعا

منفعل و هه سمت کاه

میدانی نگارندگان) این رفتشار

گرای های یایفهای تصور کرد؛ زیشرا

این تمایل ،درونی است ولی در پیشامدهای سیاسی نمایان نمیشوند این جمتگیری هعضاً هشه
اندازهای است که حتی هه هدهینی مطلق هر ی از آنها نسبت هه اشخاص منجر میشود

نق

سال شانزدهم

گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

921

 .3 .3 .5بازاریان

هازار یکی از هنیانهای ممم اقتصاد ممسنی است در این حوزۀ انتخاهیه ،هازاریان در زنشدگی
سیاسی هه صور

از آنکشه هشه صشور

پایدار حضور دارند و در اکتر مواقشو هشی

مسشتقل و

نیروی اجتماعی فعال عمل کنند در جمت عقاید و منافو دیگران اقدا میکنند البته آنها آیندۀ
هازار و تحول در آن را نیز مبنای انتخا
در صحنة انتخاها

حضور دارند را گزین

قرار میدهند و هر هنیاد سرنوشت هازار ،نامزدهایی که
میکنند درهارۀ ویژگی و شناسشههشای هازاریشان در

هماورد انتخاهاتی هاید گفت که آنها تلاش جدی هرای مقاهله ها رسو و سنتهشا انجشا نمشی-
دهند و تقاهل ها گرای های یایفهای هرای آنها موضوعیت ندارد این قشر در عرصة انتخاها
ضمن مشارکت و فعالیت هرای نامزد حوزۀ جغرافیایی ود ،هه نظشر میرسشد ،هیششتر اجاهشت-
کنندۀ فرامین گروههای ذینفشوذی نظیشر هزرگشان یوایش

هسشتند (نشدری 9913 ،و حسشینی،

 )9913اگرچه آنها در عرصة اقتصادی یکشی از پایشههشای هنیشادی شمرسشتان ممسشنی و هشه
عبارتی ،شریان حیاتی اقتصاد آن هستند ،لکن در زندگی سیاسی کمتر میتوانند هر دیگر گروه-
ها اثرگذار هاشند نکتة دیگر هه پیوند سنتی هازار و گروههای یایفهای مرهوط مشیششود کشه هشر
پایة آن هازاریان ممسنی عمدتاً در زمان انتخاها

در چارچو

تقاضاهای اقوا و ویششاوندان

عمل میکنند در واقو آنها معتقدند که از این یریق میتوانند تحصشیل درآمشد کننشد و پیونشد
عایفی ش ویشاوندی و ارتباط ها نمایندگان منتخب میتواند راهگشای مشکلا

آنهشا هاششد

روی هم رفته ،هازار ممسنی نسبت هه نخبگان و روشنفکران کمتر میتوانشد در عرصشة سیاسشی
تأثیرگذار هاشد و در اکتر موارد نیرویی در دمت گروهها است
 .4 .3 5کشاورزان

پایة اقتصادی ممم دیگر ممسنی ،کشاورزی است کشاورزان یکی از نیروهای اجتمشاعی هشا
اهمیت در حوزۀ انتخاهیه ممسنی هستند؛ زیرا هخ

اصلی اقتصاد آن عمدتاً هر هنیاد کششاورزی

است و شماری از مرد شمرستان از این یریق امرار معاش میکنند جمعیت زیشاد کششاورزان
همواره در زندگی سیاسی ممسنی مورد توجه سایر نیروها و گروههای ذینفوذ هوده اسشت در
حقیقت کشاورزان هی

از آنکه در تحولا

سیاسی ش اجتماعی نقش آفشرین هاششند ،از سشوی

دیگر نیروها هسیج میشوند (صادقی و حسینی ،9913 ،ص  )27نمود عینی آن را میتشوان در
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ادوار مختل
از ی

شمارۀ سی و یکم

انتخاها

مجلس مشاهده کرد علت این موضوع را هیشتر هاید در مسائل هشویتی

یرف و ضع

موجود دانست در زمینة هویت می-

آگاهی دقیق کشاورزان از تحولا

توان هه هرسا تگی و شکل دادن ذهنیت آنها توسط نخبگان و گروههای ذینفوذی اشاره کرد
که در جمت علایق ود و استفاده از کشاورزان عمل میکنند افزون هشر ایشن ،ششکلگیشری و
سا ت تفکر مبتنی هر محق هودن ود نسبت هه غیر ،در تشدید تمایلا
کشاورزان نق

محیطشی ش یایفشهای

اساسی دارد و آنها پیروزی نامزد زادگشاهِ شود در انتخاهشا

را عشاملی هشرای

اهراز وجود نسبت هه دیگر منایق قلمداد میکنند هه عبارتی ،کشاورزان ممسنی در انتخاهشا
ههویژه انتخاها
گرایی گرای

مجلس و حتی انتخاها

شوراهای شمر و روستا مُنفعل هستند؛ اما هشه یایفشه-

دارند که آن را هایشد هرآمشده از احساسشا

درونشی و ترغیشب هیرونشی دانسشت

شا ص دیگر در زمینة واهستگیهای محلی ش یایفهای کشاورزان ،ضع
تعارضاتی است که هه دلیل نامأنو

و

آگاهی از رقاهتها و

هودن ها شناسههای زندگی مدرن و توسشعه صشور

مشی-

گیرد در واقو تسلط یولانی زندگی سنتی و عشیرهای در حوزۀ انتخاهییشة ممسشنی آنهشا را در
حف و حمایت از این شیوۀ زندگی مُصمم کرده و هر تغییری را مبشارزه هشا سشنتهشای شود
مشارکت

قلمداد کرده و در مقاهل آن مقاومت میکنند هناهراین ،کشاورزان ممسنی در انتخاها

وافر؛ اما مُنفعل دارند و پیروزی صرف زیستگاه ود هرایشان کفایت میکند؛ زیشرا گشروههشای
ذینفوذ و نیروهای اجتماعی محدودۀ جغرافیایی ود را هرتر دانسشته و سشخنان و کشن هشای
آنها را کاملاً هر حق میپندارند
 .5 .3 .5زنان

در حوزۀ انتخاهییة ممسنی ،مشارکت زنان در ادوار انتخاها
ملمو

و هشهویشژه انتخاهشا

مجلشس

هوده است آنها فرصت تکاپو در عرصة سیاسی را داشتهاند؛ امشا در اکتشر مشوارد ایشن

فعالیتها تحت تأثیر شا صهای سنتی ،مردسالاری و پدرسالاری هوده است دادهها و دیدههشا
نشان میدهد فضای جغرافیایی ممسشنی ،رُ سشارهای «مردانشه» دارد در ایشن ششرایط زنشان در
انتخاها

مجلس از انوادۀ ود تبعیت کرده و استقلال رأی هرای حمایت از ی

نامزد اص

نداشتهاند (حسنی 9913 ،و احمدی )9913 ،در هیشتر ادوار انتخاها  ،زنان هشا وجشود حضشور
چشمگیر ،در جمت تصمیما

مردان و سنتهای موجود عمل میکنند و سخت میتواننشد هشر

نق
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دیگر نیروهای اجتمشاعی اثرگشذار هاششند (حسشینی ،9913 ،ص  )10در حقیقشت آنشان نظیشر
قشرار مشیگیرنشد و از ایفشای نقش

واقعشی در عرصشة

هازاریان و کشاورزان موضوع تحولشا

اجتماعی و سیاسی هاز میمانند (صادقی و حسینی ،9913 ،ص  )27کن

سیاسی این نیشروی

اجتماعی همانند هازاریان و کشاورزان هه صور

منفعل است ،ها این تفاو

که آنها تمایلشا

کمتری هه هویتهای محلی ش یایفهای نشان میدهند هه عبشارتی ،در حشالی کشه یایفشهگرایشی
هرای هازاریان و کشاورزان مؤلفهای هنیادی است؛ اما زنان توجه کمتری هه آن نشان میدهنشد و
هیشتر منفعلانه از سوی دیگر گروههای ذینفشوذ و نیشروهشای اجتمشاعی هسشیج مشیششوند در
مجموع ،زنان در فضای جغرافیایی ممسنی هه دلایل قشرار گشرفتن در یش
شنا ت کافی از تحولا

ضع

جامعشة مردسشالار و

اجتماعی و سیاسی چندان در تشدید یایفهگرایی نق

ندارند

و همراستای اهداف دیگران عمل مشیکننشد مصشداق ایشن امشر را مشیتشوان در روز انتخاهشا
مشاهده کرد که زنان مشارکت دارند؛ اما رأی آنها همسو ها عقاید همسران و یا توسط هزرگان
یوای  ،گروههای ویشاوندی و متنفذین محلی جمتدهی میشود
 .3 .3 .5اقشار مذهبی

روحانیت شیعه در ایران از دورۀ صفویه هه هعد یکی از گروههای تأثیرگذار هه ششمار مشی-
رفته و در مقایسه ها دیگر گروههای اجتماعی از جایگاه اجتماعی هالاتری هر وردار هودهاند هشا
وجود این ،هه نظر میرسد نق

مذهبیون در زندگی سیاسی ممسنی نسبت هه نیروهشای دیگشر

کمرنگتر است؛ زیرا آنها در چارچو
ود مخال
دعو

سا ت یایفهای عمل نمیکنند و در جمتگیریهشای

یایفهگرایی هستند آنها در روزهای انتخاهشا  ،نخبگشان و مشرد را هشه آرامش

کرده و یایفهگرایی را مذمو و در مقاهل ،همگرایی و اتحاد را محتر و مغتنم میداننشد

و هر هرادری افراد تأکید میکنند استوارترین پایگاه این نیروی اجتماعی در تریبونهشای "ائمشه
جمعه" مشاهده میشود که مرد را هه کاه

تمایلا

منفی یایفهای توصیه میکنند از لحشاظ

جامعهشنا تی ،این نیروها منفعل هستند؛ زیرا در زمان انتخاها
آراء ندارند و مسیر حرکت آنها هه سمت ایجاد آرام

حضور فعشالی در جمشتدهی

و کاستن و مذمو شمردن گرای های

منفی یایفهای است علاوه هر ائمة جمعه میتوان هه شخصیتهای مذهبی دیگر نیز اشاره کشرد
که وحد

در میان مرد را اصل هنیادین تلقی میکنند و ها تأکید هر آیا

و روایشا

مبنشی هشر
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هرادری انسانها هه نکوه
انتخاها

شمارۀ سی و یکم

اهعاد تفرقهافکن یایفهگرایی اشاره دارند این نیشروی اجتمشاعی در
کند و ها اشاره هه هرونشداد ناهمنجشار یایفشهگرایشی،

تلاش میکند تا هییرفانه قضاو

ذهن افراد را هه سوی همگرایی و انسجا در جامعه سوق دهشد اصشلیترین مکشان و تریبشون
مذهبیون در مساجد و مناهر است که آگاهسازی مرد را فریضة شرعی میداننشد؛ امشا هشه دلیشل
اینکه این امر هه صور

مستمر در جامعة ممسنی تداو ندارد؛ نمیتوان نق

آنها در نظر گرفت روی هم رفته نق
کلان که در عرصة انتخاها

کاملاَ فعالی هرای

مذهبیون در سا ت سیاسشی ممسشنی هماننشد سشطح

حضور دارند ،نیست هلکه آنها در سطح شرد و در یش

مبتنی هر پیوندهای ویشاوندی هه این ممم هسنده میکنند که در انتخاها

جامعشة

رویکرد هییرفانه و

مبتنی هر استقلال رأی را دنبال کنند هناهراین ،در حوزۀ انتخاهیة ممسنی هه دلیل یایفشهگرایشی و
از آنکشه مشذهب افشراد ممشم هاششد،

کارکرد گروههشای ذینفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی ،هشی
واهستگیهای یایفهای ش ویشاوندی تأثیرگذار است
فعال

نخبگان
روشنفکران مکانی
افزای

یایفهگرایی در انتخاها

مجلس

روشنفکران اُرگانی
کاه

هازاریان

یایفهگرایی در انتخاها
زنان

کشاورزان

اقشار مذهبی
روشنفکران انزوا یلب

مٌنفعل

شکل  -4ویژگی نیروهای اجتماعی در حوزه انتخابیه ممسنی
مأخذ :نگارندگان9919 ،

مجلس

نق
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در صوص نحوه و چگونگی تأثیرگذاری هازیگران سیاسی در فضای جغرافیشایی ممسشنی
ثاهت و پایدار و نیروهای اجتماعی هه صشور

هاید اشاره کرد که گروههای ذینفوذ هه صور

فعال و مُنفعل از یریق هویت و تعلق مکشانی و سشا ت یایفشهای و تمشا
فرآیند انتخاها

هشا کشارگزاران در

مجلس و جمتدهی هشه آراء مشرد در حشوزه انتخاهیشة ممسشنی ایفشای نقش

میکنند که در این میان نق
تأثیرگذاری هر ی

گروههای ذینفوذ پُررنگتر است از یرفی ،هرای سنج

از گروههای ذینفشوذ و نیروهشای اجتمشاعی در انتخاهشا

ممسنی ،مطالعا

میشزان

حشوزۀ انتخاهیشه

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

ممسنی در دو سطح فضای جغرافیایی شمری و روستایی انجا شد جامعة آماری هرای منشایق
شمری  971نفر و هرای منایق روستایی  999نفر هود که هر اسا
تأثیرگذاری این گروهها و نیروها مورد سنج

نظرا

قرار گرفت مشخصا

پاسخدهندگان ،میزان
جامعشة آمشاری پاسشخ-

دهندگان هه پرس نامه در منایق شمری در جدول شمارۀ  1قاهل مشاهده است:
جدول  -5مشخصات پاسخدهندگان به پرسشنامه در مناطق شهری
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919 ،
جنسیت

عنوان
مرد

زن

یک تا پنج نفر

شش تا ده نفر

خواندن و نوشتن

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

ارشد و بالاتر

971

971

شاغل

22

بیکار

10

1

3

1

92

93

31

29

19

22

بازنشسته

971

خانوار

خانهدار

مجموع

91

میزان تحصیلات

1 3

کارشناس

تعداد

33

اعضای

شغل

29

971

تحلیل آماری نتایج حاصل از پاسخ شمروندان منایق شمری حوزۀ انتخاهیة ممسشنی نیشز در
جدول شمارۀ  9هیان شده است:
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جدول  -3سهم تأثیرگذاری هر یک از گروهها و نیروهای در انتخابات در مناطق شهری
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919 ،
گروههای

جامعة

حد

آماری

متوسط

971

9

3.97

971

9

3.91

11

971

9

9.19

11

93.91

971

9

9.12

9.7

1.37

971

971

9

9.91

9.97

91.99

971

777

کارمندان دانشگاهی

971

9

9.99

9.29

3.29

971

777

دانشجویان

971

9

9.19

9.97

3.19

971

777

هازاریان

971

9

9.30

9.9

1.20

971

777

کشاورزان

971

9

9.31

9.92

9.01

971

777

اساتید دانشگاه

971

9

9.39

9.23

9.31

971

777

زنان

971

9

9.29

9.29

9.91

971

777

اقشار مذهبی

971

9

2.31

9.97

-3.20

971

777

ذینفوذ/نیروهای
اجتماعی

مُتنفذین محلی
گروههای ذینفوذ

گروههای
ویشاوندی
هزرگان و ری -
سفیدان یوای
معلمان
کارمندان ادارا

نیروهای اجتماعی

هر اسا
انتخاها

میانگین

درجة

سطح

انحراف

آزادی

معناداری

11

99.73

971

777

91.99

971

777

971

777
777

معیار

آماره T

نتایج هدست آمده و ارائهشده در جدول شمارۀ  ،9هیشترین میزان تأثیرگشذاری هشر

در حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،در میان گروههای ذینفوذ هه ترتیشب مرهشوط هشه متنفشذان

محلی ها  3.97درصد ،گروههای ویشاوندی ها  3.91درصد و هزرگان و ری سفیدان یوایش
ها  9.19درصد است در میان نیروهای اجتماعی نیز هیشترین اثرگذاری مرهشوط هشه معلمشان هشا
میانگین  9.12درصد و کمترین میزان تأثیرگذاری مرهوط هه اقشار مذهبی ها  2.31درصد است
در منایق روستایی نیز مشخصا
جدول شمارۀ  0است:

جامعة آماری پاسخ دهندگان هشه پرسش نامشه هشه ششرح

نق

سال شانزدهم
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جدول  -7مشخصات پاسخدهندگان به پرسشنامه در مناطق روستایی
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919 ،
اعضای

جنسیت

میزان تحصیلات

خانوار

شغل

عنوان

999

17

تعداد

مرد

زن

یک تا پنج نفر

999

9

1

0

11

شش تا ده نفر

خواندن و نوشتن

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

90

91

99

97

91

27

39

99

کاردانی

کارشناسی

ارشد و بالاتر

شاغل

بیکار

بازنشسته

خانهدار

کارشناس

97

مجموع

999

999

999

999

نتایج تحلیل آماری پاسخ شمروندان منایق روستایی حوزۀ انتخاهیة ممسنی نیشز در جشدول
شمارۀ  1هیان شده است:
جدول  -8سهم تأثیرگذاری هر یک از گروهها و نیروهای در انتخابات در مناطق روستایی
مأ ذ :یافتههای پژوه 9919 ،
گروههای

جامعه

حد

آماری

متوسط

مُتنفذین محلی

999

9

3.71

گروههای ویشاوندی

999

9

3.91

9.79

999

9

3.21

9.71

99.99

999

9

3.79

9.93

99.91

999

999

9

9.09

9.21

0.91

999

777

کارمندان دانشگاهی

999

9

9.19

9.21

1.70

999

777

دانشجویان

999

9

9.01

9.91

3.10

999

777

هازاریان

999

9

9.03

9.29

9.11

999

777

کشاورزان

999

9

9.11

9.32

1.19

999

777

اساتید دانشگاه

999

9

9.09

9.31

9.97

999

777

زنان

999

9

9.91

9.91

9.71

999

777

اقشار مذهبی

999

9

2.31

9.39

-3.99

991

777

ذینفوذ/نیروهای
اجتماعی

گروههای ذینفوذ

هزرگان و ری
سفیدان یوای
معلمان
کارمندان ادارا

میانگین

درجه

سطح

انحراف

آزادی

معناداری

9.21

97.09
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777

99.19

999

777

991

777
777

معیار
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نیروهای اجتماعی
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هر اسا
انتخاها

شمارۀ سی و یکم

این نتایج ،در منایق روستایی ،هیشترین میزان تأثیرگذاری گروههشای ذینفشوذ در
حوزۀ انتخاهیة ممسنی ،هه ترتیب مرهوط هه هزرگان و ری سشفیدان یوایش

هشا 3.21

درصد ،گروههای ویشاوندی هشا  3.91درصشد و متنفشذان محلشی هشا  3.71درصشد اسشت در
تشریح این نتیجه و ترتیب گروههای تأثیرگذار در منایق روستایی هاید عنوان کرد؛ ها توجه هشه
سا تار سنتی فضای روستاها ،هه تبو حرفششنوی افشراد از هزرگشان و ریش سشفیدان یوایش
نسبت هه دیگر گروهها هیشتر است در میان نیروهای اجتماعی نیز هیشترین میشزان تأثیرگشذاری
هر انتخاها

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

ها  2.31درصد است
 .3نتیجهگیری

هررسیهای علمی انجا شده نشان میدهد که گروههای ذینفوذ در حوزۀ انتخاهیة ممسشنی
از توان هیشتری نسبت هه نیروهای اجتمشاعی در تأثیرگشذاری هشر انتخاهشا
گروهها هه صور
در ایا انتخاها

هر وردارنشد ایشن

غیررسمی و هر هنیاد گروههای ویشاوندی و یایفهای شکل گرفتهاند آنها
هیشترین نقش آفرینشی را دارنشد و ضشمن کنششگری هشرای نامزدهشای حشوزۀ

جغرافیایی ود ،نیروهای اجتماعی را ها ود همراه میکنند در واقو این گشروههشا در اَششکال
مختل ِ هزرگان یوای  ،متنفذان محلی و گروههای ویشاوندی هه گونهای عمل میکننشد کشه
اضافه هر ایجاد مقبولیت هرای ود در میان اعضای یایفه ،منافو و علایق وی
میکنند نکتة قاهل توجه این است که گروههای ذینفوذ هه صور

را نیشز تشأمین

مُستمر در تحولا

سیاسی

ممسنی حضور دارند و ها استفاده از سا ت یایفهای هر نفوذ شود مشیافزاینشد در ارتبشاط هشا
نق
مختل

نیروهای اجتماعی ،یافتههای پژوه
هه صور

مجلس ایفای نق

نشان میدهد که در حوزۀ انتخاهیشة ممسشنی اقششار

فعال و یا منفعل از یریق کارگزاران و سا ت یایفهای حاکم در انتخاهشا
مشیکننشد از گشروههشای فعشال در میشان نیشروهشای اجتمشاعی ،نخبگشان و

روشنفکران هستند که در هافت سنتی ممسنی قادرند هر دیگر نیروهای اجتماعی اثرگذار هاشند
گروه نخبگان علاوه هر ترغیب هرای مشارکت در انتخاها

هه سود نامزد اص ،اهداف ود را

نیز پیگیری میکنند این گروه در اَشکال فرهنگی ،اداری و دانشگاهها تلاش ود را در جمشت

سال شانزدهم

نق
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

هسیج سایر نیروهای اجتماعی و توده هه کار میگیرد از مممترین اهزارهای آنها نیز اسشتفاده از
تریبونهای مختل

در محافل عمومی و صوصی و تبلیغا

است که در هلندمد

مشیتوانشد

زمینة ارتقای آنها را فراهم کند نیروی اجتماعی دیگر ،روشنفکرانی هستند که فعالانه در مسیر
یایفهگرایی عمل میکنند و ها گروههای ذینفوذ در صحنة انتخاها
اقداما

و تعصبا

همشراه مشیششوند گشاهی

یایفهگرایانشه ایشن نیشروی اجتمشاعی در روز انتخاهشا

هشه ششونتهای

یاهانی کشیده میشود البته در میان روشنفکران ،گشروه اقلیتشی حضشور دارنشد کشه در جمشت
آگاهسازی مرد و مقاهله ها هافت سنتی موجود (یایفهگرایی) تلاش مشیکننشد کشه مشیتوانشد در
هلندمد

مؤثر واقو شود یافتههای دیگر پشژوه

گویشای آن اسشت کشه نیروهشای اجتمشاعی

دیگری نظیر کشاورزان ،هازاریان و زنشان در جامعشة ممسشنی حضشور دارنشد کشه در انتخاهشا
مجلس هه صور

منفعل و در دمت دیگر گروهها عمل میکنند؛ ها این تفاو

که گشروه اول

و دو تمایل هه یایفهگرایی دارند و حضور آنها در صحنة سیاسی از یریق سشا ت یایفشهای
گروههایی هستند که ها وجود مخالفشت هشا اهعشاد

و کارگزاران است اقشار مذهبی نیز در یی

منفی یایفهگرایی و تأکید هر رعایت اصل هرادری در فضای انتخاها  ،هشه دلیشل عشد اسشتمرار
فعالیتها هرای مقاهله ها یایفهگرایی در یی

فعالان قرار نمیگیرند هرآینشد مطالعشا

گرفته نشان داد که گروههای ذینفوذ هه صور

ثاهت و پایدار و نیروهای اجتماعی هه صور

فعال و منفعل از یریق هویت و تعلق مکانی و سا ت یایفهای و تما
انتخاها

صشور

ها کارگزاران ،فرآینشد

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

تلاش میکنند از یرفی ،میزان نق آفرینی هازیگران سیاسی متفاو

است در هین گشروههشای

ذینفوذ در منایق شمری و روستایی هه ترتیب متنفذان محلشی و ریش سشفیدان از هیششترین و
ری سفیدان و متنفذان محلی از کمترین میزان تأثیرگذاری هر وردار هستند در میان نیروهشای
اجتماعی در منایق شمری و روستایی هشه ترتیشب هیششترین اثرگشذاری مرهشوط هشه معلمشان و
کمترین میزان تأثیرگذاری مرهوط هه اقشار مذهبی است
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کتابنامه
( )9913کارشنا

 9احمدی،

انجمن و اولیشاء و مرهیشان آمشوزش و پشرورش شمرسشتان ممسشنی

مصاحبة نگارندگان ها ایشان 9913/9/23
( )9912آسیبشناسشی انتخاهشا

 2احمدیپور ،ز؛ کریمی،

مجلس شورای اسلامی مجموعه مقالا همای

در ایشران؛ مطالعشة مشوردی :انتخاهشا

ملی جغرافیای انتخاها

تمران انتشارا

دانشگاه

وارزمی  97اردیبمشت صص 211-200
 9هشیریه ،ح ( )9919در های دموکراسی هرای همه تمران :نشر نگاه معاصر
 3هشیریه ،ح ( )9917جامعهشناسی سیاسی تمران :نشر نی
 1پیکری ،ر ( )9913فرماندار ساهق شمرستان ممسنی مصاحبة نگارندگان ها ایشان 9913/9/91
 9جعفری نژاد ،؛ هاهانسب ،ح؛ رهیعی ،ش ( )9917تحلیل رفتار انتخاهاتی (مطالعة مشوردی :دهمشین

دورۀ ریاست جمموری حوزۀ انتخاهیه هریس) فصلنامة تحقیقشا

سیاسشی و هشینالمللشی،)9( 0 ،

911-271
 0جعفری ،ح ( )9913کارشنا

ساهق تعاون و رفشاه اداره آمشوزش و پشرورش شمرسشتان ممسشنی

مصاحبة نگارندگان ها ایشان 9913/9/23
( )9919مقدمهای هر جغرافیای سیاسی (ترجمه ،ز پیشگاهی فشرد؛ ر

 1جونز ،؛ جونز ،ر؛ وودز،
اکبری) تمران :انتشارا
 1حاف نیا،
مطالعا

دانشگاه تمران

ر؛ کاویانیراد،

( )9919فلسشفة جغرافیشای سیاسشی تمشران :انتششارا

پژوهششکدۀ

راهبردی

 97حسنی ،ر ( )9919حراست ساهق فرمانداری شمرسشتان ممسشنی مصشاحبة نگارنشدگان هشا ایششان
9919/9/0
 99حسینی ،ز ا ( )9913جایگاه زنان در سا تار سیاسی امروز فصلنامة فرهنگی  -اجتماعی فراسشو،
20-21 ،1
 92حسینی،

؛ همرامی لایق ،ل؛ قشمی

ح ( )9919راهطة هین توسعهیافتگی اقتصادی استان-

ها ها رفتار انتخاهاتی مرد در دهمین دورۀ انتخاها مجلس ششورای اسشلامی پشژوه نامشة علشو
سیاسی970-929 ،)92( 9 ،
 99حسینی،

ع ( )9919رئیس وقت سازمان ثبت احوال شمرستان ممسنی ،مصاحبة نگارندگان هشا

ایشان 9913/9/27

نق

سال شانزدهم
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گروه های ذینفوذ و نیروهای اجتماعی در

 93حیاتی ،ن ( )9913رئیس ساهق ادارۀ آموزش و پرورش شمرستان ممسنی ،مصاحبة نگارنشدگان هشا
ایشان 9913/9/97
 91دُسوان ،ر ( )9912درآمدی هه جامعهشناسی انسانی (ترجمه ،ج نجفیزند) تمران :نشر دوران
 99دشششتی ،ع ( )9913رئششیس ادارۀ مخششاهرا

شمرسششتان ممسششنی مصششاحبة نگارنششدگان هششا ایشششان

9913/0/9
( )9909جامعهشناسی سیاسی (ترجمه ،ا قاضی) تمشران :مؤسسشة چشا

 90دوورژه،

و انتششارا

دانشگاه تمران
ر ( )9913کارشنا

 91رستمی،

و مسئول سشاهق آمشوزش متوسشطة ادارۀ شمرسشتان ممسشنی،

مصاحبة نگارندگان ها ایشان 9913/97/9
 91رومینا ،ا ؛ صادقی ،و ( )9913هررسی تأثیر یایفشهگرایشی هشر الگشوی رأیدهشی (مطالعشة مشوردی:
شمرستان ممسنی) فصلنامة ژئوپلیتی 13-999 ،)99( 9 ،

 27رهنورد ،ف ا؛ ممدویراد ،ن ا ( )9911مدیریت انتخاها

تمران :انتشارا

ایلاعا

 29ساعی ،ا ( )9911توسعه در مکاتب متعارض تمران :نشر قومس
 22سالنامة آماری استان فار

( )9917آمار مرهوط هه جمعیت شمرستانهای استان فار

 29صادقی ،و ( )9919هررسی تأثیر یایفشهگرایی هشر الگشوی رأیدهشی (مطالعشة مشوردی :شمرسشتان
ممسنی پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد رشتة جغرافیشای سیاسشی دانششگاه ترهیشت مشدر ،
تمران ،ایران
 23صادقی ،و؛ حسینی،

ح ( )9913سرچشمههای تولیشد یایفشهگرایشی در شمرسشتان ممسشنی

(استراتژی مقاهله ها آن) فصلنامة فرهنگی ش اجتماعی فراسو20-21 ،1 ،
 21ضششرغامی،

؛ حسششینی،

ح؛ صششادقی ،و ( )9919تحلیششل راهطششة یایفششهگرایششی و حقششوق

شمروندی (مطالعة موردی :شمرستان ممسنی)» همای
و رستم شمرستان ممسنی :انتشارا

منطقهای چال ها و توسعة پایدار ممسشنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی  97اردیبمشت ماه صشص

97-20
 29عالم ،ع ا ر ( )9917هنیادهای علم سیاست تمران :نشر نی
 20قوا ،

ع ا ع ( )9912سیاستهای مقایسهای تمران :سمت

 21کاویانیراد،
انتشارا

( )9912جغرافیشای انتخاهشا ؛ هشا تأکیشد هشر انتخاهشا
وارزمی

ریاسشت جممشوری تمشران:

999

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 21کاویانیراد ،؛ قرههیگشی،
انتشارا
 99کوئن،

( )9919جغرافیشای انتخاهشا ؛ هنیادهشا ،مفشاهیم و رویکردهشا تمشران:

پژوهشکدۀ مطالعا

 97کاویانیراد،

شمارۀ سی و یکم

راهبردی

( )9919جغرافیای انتخاها

فصلنامة مطالعا

راهبردی319-171 )97( 90 ،

( )9919درآمدی هه جامعهشناسی چا جدید ها اصلاحا

(ترجمه،

ثلاثی) تمشران:

نشر توتیا

 92موسوی ،سیداهوالقاسم ( )9913معاون اسبق فرمانداری شمرستان ممسشنی (دور شششم) مصشاحبة
نگارندگان ها ایشان 9913/0/3
 99میرزائششی تبششار ،؛ حسششینی،

ح؛ صششادقی ،و ( )9919تبیششین راهطششة یایفششهگرایششی و حقششوق

شمروندی؛ (نمونهپژوهی :انتخاها مجلشس ششورای اسشلامی در حشوزۀ انتخاهییشة ممسشنی) مجلشة
پژوه های جغرافیای سیاسی21-13 ،)2( 2 ،
 93میرزائشی تبشار ،؛ صششادقی؛ حسشینی،

ح ( )9913تبیششین راهطشة فرهنششگ سیاسشی و توسششعة

اقتصادی؛ مطالعة موردی :شمرستان ممسنی دوفصلنامة دان

سیاسی991-271 ،)99( 22 ،

 91ندری ،عبدالحمید ( )9913رئیس ساهق ادارۀ کار و تعاون شمرستان ممسنی مصاحبة نگارندگان ها
ایشان 9913/0/93
 99نقیبزاده ،ا ( )9911درآمدی هر جامعهشناسی سیاسی تمران :سمت
 90هیوود ،ا ( )9911سیاست (ترجمه ،ع عالم) تمران :نشر نی
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