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  سيد محمدحسين حسيني

 چکيده

شود. این فرآیند میجدید منتقل  ۀتوسعه فرآیندی است که در آن، جامعه از یک دوره به دور
اقتصادی به معنای رشد اقتصادی و تغییر  ۀتواند ابعاد مختلف زندگی انسان را متحول کند. توسعمی

های ها و نهادها و مستلزمِ انجام رفتارهای خاص اجتماعی است که به فرهنگ و ویژگیارزش
ی موجود که مبتنی بر فرهنگی ملت، وابستگی دارد. در شهرستان ممسنی بر بنیاد ساختار اجتماع

اقتصادی با فرهنگ سیاسی که ریشه در هویت  ۀای است، توسعهای سنتی و طایفهشناسه
های اقتصاد ممسنی االذهانی کارگزاران دارد، ارتباط معناداری دارد. پایههای بینجغرافیایی و انگاره

گی موجود رابطۀ مستقیمی اقتصادی با شرایط فرهن ۀبر بازار و کشاورزی است و در گُذار به توسع
گیری شرایط تارعنکبوتی، بر مبنای فرهنگ های اقتصادی آن نظیر شکلدارد. هرگونه نوسان در پایه

سیاسی موجود قابل تحلیل است. پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و پرسش اصلی این است 
وجود دارد؟ فرضیه ای میان فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی که چه رابطه

اقتصادی ارتباط معناداری وجود  ۀپژوهش نیز این است که بین دو متغیر فرهنگ سیاسی و توسع
 ؛نیافتگی اقتصادی شهرستان ممسنی داردای نقش کلیدی در توسعهداشته و فرهنگ سیاسی طایفه

شارکتی و م -دلیل وجود فرهنگ سیاسی محدودعبارتی نتایج پژوهش گویای این است که بهبه
اقتصادی  نیافتگیپذیری اقتصاد و عملکرد نامطلوب کارگزاران در ممسنی، توسعهای، ریسکطایفـه

تحلیلی و با  -به فرهنگ سیاسی مرتبط است. روش تحقیق در این پژوهش از نوعِ توصیفی
 ای است.گیری از منابع کتابخانهبهره
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 مقدمه 

پیشرفت در  تبعبهدر افزایش سطح رفاه مردم و  یرگذارتأثتوسعه اقتصادی از عوامل مهم و 
ها باشد. در ساز تحول در سایر عرصهتواند زمینهسطوح مختلف اجتماعی است و می

شهرستان ممسنی که همواره با مشکالت اقتصادی نظیر بیکاری، توسعه نامتوازن و 
عدالتی جغرافیایی و ... مواجه بوده است، جُستار توسعه اقتصادی اهمیت وافری دارد و یب

های مختلف منجر شود. در همین ارتباط، برای تواند به پیشرفت این منطقه در زمینهمی
ایجاد تحول اقتصادی در شهرستان ممسنی باید موانع توسعه اقتصادی را بررسی کرده و بر 

ها و موانع توسعه اقتصادی در رسد ریشهه راهکار پرداخت. به نظر میمبنای آن به ارائ
ارتباط نیست؛ زیرا عناصر فرهنگی و هویتی های فرهنگی بیشهرستان ممسنی با شناسه

دهند و بدون توجه به آن، تحول اقتصادی و سیاسی بنیاد این جامعه را تشکیل می ینترمهم
فرهنگی صورت  نیازهاییشپ، توسعه )اقتصادی( بدون پذیر است. به عبارتیامکان یسختبه

گیرد و حرکت جامعه به سمت توسعه زمانی میسر است که منظومه فرهنگی آن جامعه نمی
توسعه اقتصادی در این  روینازا(. 12، ص2831، هماهنگ و همسو باشد )متوسلی

ای ـ شیرهاز ساخت ع گرفتهنشئتشهرستان و فرهنگ سیاسی موجود در جامعه آن که 
ای بوده با یکدیگر رابطه معناداری دارند. این همبستگی موقت نبوده و در گذار تاریخ طایفه

ممسنی، هویت جغرافیایی و فرهنگ سیاسی بر اقتصاد اثرگذار ظاهر شده است. به عبارتی 
اصول فرهنگی این شهرستان بستر فرهنگی مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم نساخته 

های اقتصادی این شهرستان از متغیر فرهنگ سیاسی متأثر است و ها و پایهلفهاست و مؤ
دهد. در واقع کارگزاران گرایانه سوق میهای اقتصادی هویتکارگزاران را به اتخاذ سیاست

های هدف، عناصر هویتی و فرهنگی را معیار قرار در تشریح اقتصاد شهرستان و بخش
اقتصادی بر این اساس تعریف  -هر طرح و پروژه عمرانی که انجام یاگونهبهدهند، می
های اقتصاد ممسنی که شاملِ بازار و شود. همچنین برای ایجاد تحول و تحرک در پایهمی

های های اقتصادی، فرهنگ سیاسی و برداشتسازوکاربخش کشاورزی است، عالوه بر 
از مواقع با بحران مواجه  های اقتصاد ممسنی که در برخیهویتی نقش مهمی دارند. پایه

شوند، با توجه به فرهنگ سیاسی و بافت سنتی موجود ممکن است برای مدتی نتواند به می
شود. این امر پیوند  روروبهمسیر عادی خود بازگردد و فرآیند توسعه اقتصادی با چالش 
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دهد یمیان فرهنگ سیاسی، توسعه اقتصادی و پیامدهای آن را در شهرستان ممسنی نشان م
به واکاوی و تحلیل آن پرداخته خواهد  -که ماهیتی کاربردی دارد- که در پژوهش حاضر

ای میان فرهنگ سیاسی و شد. بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که چه رابطه
توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟ مقاله حاضر به بررسی رابطـۀ دو متغیر 

عنوان متغیر وابسته پرداخته است. متغیر مستقل و توسعه اقتصادی به ابهمثبهفرهنگ سیاسی 
پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که بین دو متغیر فرهنگ 

ای نقش سیاسی و توسعه اقتصادی ارتباط معناداری وجود داشته و فرهنگ سیاسی طایفه
نیل به توسعه اقتصادی با  روینازارستان ممسنی دارد. اقتصادی شه یافتگینتوسعهکلیدی در 

خواهد  یرپذامکانفرهنگی،  یافتگینتوسعهرفع برخی از موانع فرهنگی و یا به عبارتی رفع 
تحلیلی  -ها از روش تحقیقِ توصیفیبود. برای ارزیابی و آزمونِ فرضیه تحقیق و تحلیل داده

ها، اسناد، ها، مقالهای اعم از کتابمنابع کتابخانه استفاده شده است. ابزار گردآوری اطالعات
 ها و ... است.مطبوعات، آمارنامه

 چارچوب مفهومي و نظری .4

 فرهنگ سياسي .4-4

 ها،بینش همۀ بر یکدیگر و به جامعه اعضای پیوند جامعه سبب هر فرهنگی عناصر
های شاخص ه،جامع هر در. است تأثیرگذار جامعه آن اعضای کردارهای و رفتارها

در  خرد سطح در را که ایکرداری و شخصیتی هایروش و هاارزش اصول، فرهنگی،
است،  مؤثر دولت رفتار در کالن سطح در و جامعه آن اعضای رفتار به دهیشکل

زاده و موسویکند )می تحمیل جامعه آن اعضای به ناخودآگاه، یا خودآگاه صورتبه
در علم  1بار گابریل آلموندرا نخستین 2سیاسی رهنگف (.233، ص2831مقدم، جاودانی

الگوی »وی فرهنگ سیاسی را  (Almond & Powell, 1978, p.50).کار برد ه سیاست ب
تعریف « های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظامگیریایستارها و سمت

ی یک جامعه ( و معتقد است که وقتی درباره فرهنگ سیاس228، ص2811 کند )عالم،می
ها، گوییم، در واقع به نظام سیاسی به همان وجهی که در قالب شناختسخن می

های اعضای آن و در ذهن و روح آن جاگیر شده است، نظر داریم یابیاحساسات و ارزش
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(. آلموند همراه با پاول، فرهنگ سیاسی را توزیع خاصی از 843، ص2813 )چیلکوت،
 دانند )آلموند و پاول،های سیاسی میاطالعات و مهارت ها، احساسات،ها، ارزشنگرش
بر این نظر است که فرهنگ سیاسی از نظام اعتقادی تجربی،  8(. سیدنی وربا11، ص2813

شود اند، تشکیل میهایی که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسیدار و ارزشنمادهای معنی
(Davarpanah, 2009, p.17) .ها، هنجارها و ی را ارزشآمستونز نیز فرهنگ سیاس

کلی  طوربه. (Amstutz, 1982, p.163)داند های بنیادی دربارۀ نظام سیاسی میگیریجهت
که نزد شهروندان را هایی ها و آگاهیها، ایستارها، نگرشای از باورها، ارزشمجموعه

نگ فره ،کندرا نظام سیاسی تعیین می هاآنگیری و ارزیابی شود و جهتدرونی می
های زیرین فرهنگ سیاسی بنابراین سنگ؛ (23، ص2811 راد،)کاویانی گویندسیاسی می

ها، عالیق و رفتارهای یک ملت در فرضها، پیشباورها، بینش از مجموعه اندعبارت
(. در چارچوب 122، ص2811 نیا،)حافظ کنندنسبتی که با سیاست و حکومت پیدا می

باحث فرهنگ سیاسی، گابریل آلموند و سیدنی وربا سه سیاسی و م یشناختجامعهمکتب 
را مطرح  «مشارکتی -محدود»و  «مشارکتی -تبعی»، «تبعی -محدود»نوع فرهنگ سیاسیِ 

های سیاسی ناب محلی و تبعی، افراد از وابستگی -در فرهنگ سیاسی محدود .کنندمی
نهادهای حکومتی و  شوند و اقدام به تعمیم وفاداری بهفرهنگ سیاسی محدود خارج می

کنند. افراد یک نیروی سیاسی نسبتاً ضعیف هستند و احزاب سیاسی و تر میشدهتخصصی
ها به سیاست برخوردار نیستند. نفوذ از کارآیی چندانی برای تبدیل خواستههای ذیگروه

 های آگاه و فعال و مُنفعلمشارکتی افراد از نظر سیاسی به گروه -در فرهنگ سیاسی تبعی
تواند در شوند. گروه فعال نسبت به کلیه اهداف سیاسی حساس است و میتقسیم می

قرار دهد.  یرتأثها تحت بسیاری از موارد رفتار نخبگان را در مورد تصمیمات و سیاست
های که در قسمت نهاده شرکت دارند، نظاممشارکتی، خرده -در فرهنگ سیاسی محدود

هایی که در قسمت داده نهاده کهیدرحالمحلی هستند؛  ای ودارای خصلت طبقاتی، طایفه
کنند، از توسعه نسبتاً مناسبی برخوردارند. در این فرهنگ سیاسی، افراد برای عمل می

نهادی، ناسیونالیستی، انتخابات محلی ای و غیرمشارکت سیاسی به شکل اجتماعات توده
د و وربا میان نوع نظام سیاسی (. آلمون14-18، صص2831 شوند )قوام،و غیره ترغیب می

ای مستقیم قائل هستند؛ به این معنا که در جوامع دموکراتیک و نوع فرهنگ سیاسی رابطه
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، فرهنگ سیاسی تبعی یا محدود ساالرمردمفرهنگ سیاسی مشارکتی و در جوامع غیر
 اساس بربر پایه آگاهی بوده و شهروندان آگاه  ساالرمردموجود دارد. مشارکت در جوامع 

زنند. در نقطه ها و عرصه عمومی دست به انتخاب میهای صورت گرفته در رسانهبحث
عمدتاً حالت تبعیت از گروه، دولت،  ساالرمردممقابل، مشارکت سیاسی در جوامع غیر

خانواده، قبیله و طایفه داشته و فاقد عنصر آگاهی است به این دلیل که فرهنگ سیاسی 
فرهنگ سیاسی (. Almond and Verba, 1989, p.235)نشده است  هنوز دموکراتیک و فعال

های است که ریشه ساالرردمعنصری مهم برای گذار به دموکراسی در کشورهای غیرم
شود. توسعه اقتصادی، رویکردهای مذهبی، طبقه متفاوتی دارد و تقویت یا تضعیف می

عنوان مبنای تغییر در دان بهاقتصادی از جمله عواملی هستند که توسط اندیشمن -اجتماعی
گیری فرهنگ به عبارتی، در شکل ؛(182، ص2831 اند )احمدی،فرهنگ سیاسی ذکر شده

 -سیاسی جامعه عوامل زیادی نظیر شرایط تاریخی، جغرافیایی، ساختار اقتصادی
پذیری سیاسی دخالت دارند که های سیاسی، آداب و رسوم و جامعهاجتماعی، سنت

پور، یک از عوامل در جوامع گوناگون، متغیر است )مسعودنیا و مهدی هر یرگذاریتأث
از عوامل مؤثر  3در جوامع چندقومی یژهوبهو مباحث مرتبط با آن  4(. طایفه53، ص2831

توان ، میروینازاهای فرهنگ سیاسی شهروندان تشخیص داده شده است. بر گونه
مشارکتی  -ار فرهنگ سیاسی محدودی را در قالب ساختاطایفه -فرهنگ سیاسی محلی

نوعی فرهنگ سیاسی است که خویشاوندی  5ایدانست. در واقع، فرهنگ سیاسی طایفه
گیرنده نهایی نه فرد، بلکه رئیس زادگاه یا طایفه هسته اصلی آن را تشکیل داده و تصمیم

ودی عم مراتبسلسلهگیری در کلیت واحد جغرافیایی به نام طایفه و یک است و تصمیم
افتد. افراد در این فرهنگ سیاسی، هویتی فراتر از طایفه ندارند و ناپذیر اتفاق میو انعطاف

میزان آگاهی صرفاً در چارچوب منطقه جغرافیایی خاص و مناسبات از پیش تعریف شده 
است که اطاعت از رئیس طایفه و پیوند سَبَبی و نَسَبی با اعضای آن ارزشی مقدس 

، میان فرهنگ سیاسی و توسعه روینازا(. 53، ص2818 دقی،شود )صامحسوب می
 اقتصادی همبستگی برقرار است.
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 توسعه اقتصادی .4-2

فرآیندی پیچیده است که طی آن جامعه از یک دوره به دوره جدید منتقل  1توسعه
های توسعه عالوه بر بهبود تولید و درآمد باعث دگرگونی اساسی در ساختشود. می

شود اداری و در بسیاری موارد حتی عادت، رسوم و عقاید مردم می -عینهادی، اجتما
(Lehman, 1979, p.9 .) فرآیند عمومی در این زمینه این است که توسعه را بر حسب

اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم  یسوبهپیشرفت 
(Long, 1977, p.10.) منطقی و کارآمد  هاییمشخطهای توسعه نیز به معنای سیاست

، 2833ای، برای رسیدن به توسعه است و نقش زیادی در فرآیند توسعه دارد )هزاوه
است. توسعه  3است که یکی از ابعاد آن، توسعه اقتصادی یچندبعدتوسعه  (.251ص

مکانیکی، بلکه  صورتبهاقتصادی ابعاد کمّی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه 
(. توسعه اقتصادی 21، ص2831 )متوسلی، گیردیبرمارگانیکی و زیستی در  رتصوبه
ضمنی به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها اشاره دارد و به معنای رشد اقتصادی  طوربه

، دربرگیرندۀ افزایش درآمد سرانه 1. رشد اقتصادیاستها و نهادهو تغییر ارزش
 مرحلهبهمرحلهگرگونی جامعه از یک سالیانه است و توسعه اقتصادی به د صورتبه

دیگر اشاره دارد که عمدتاً تغییر از بخش سنتی یا کشاورزی به مدرن یا صنعتی است. 
تی، یشبه عبارتی، توسعه اقتصادی به دگرگونی اقتصادی از یک مرحله سنتی، مع

د ای به مرحلۀ اقتصاد عقالنی، تجاری، شهری و ملی، همراه با ایجاروستایی و منطقه
(. توسعه 81، ص2812 نهادهای مناسب برای تحرک کارآمد عوامل تولید است )نراقی،

شود بلکه مسائل مربوط به فقر، نابرابری، اقتصادی تنها به رشد اقتصادی محدود نمی
های اجتماعی را نیز در شهرنشینی، مهاجرت، بیکاری، توزیع درآمد و شاخص

اقتصادی هم روش تولید و توزیع  (. در توسعه3، ص2833 )لشکری، گیردیبرم
ها محصوالت و حجم تولید و هم تغییرات سطح زندگی، نهادهای جامعه و سیاست

 چندگانه ابعاد دارای اقتصادی در واقع توسعه (Myrdal, 1975, p.182).مورد نظر است 
 ممکن ریزیبرنامه بدون اقتصادی توسعه. است سیاسی و تاریخی فرهنگی، اجتماعی،

 در بنابراین؛ است نشده طی دولت دخالت بدون توسعه فرآیند کشوری هیچ در. نیست
 و پویا فعال، مشارکت باید دولت. است الزامی دولت حضور توسعه طوالنی مسیر طی
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 توسعه (.284، ص2812دوست، ایمان بافنده و باشد )لشکری داشتهکننده هدایت
های فرهنگی رهنگ و شناسهاقتصادی مستلزم رفتارهای خاص اجتماعی است و به ف

به عبارتی، توسعۀ اقتصادی نیازمند باورهای فرهنگی مناسب و  ؛ملت وابستگی دارد
(. برخی شواهد تاریخی نیز بیانگر آن 238، ص2812 سازگار با توسعه است )عظیمی،

است که باید تحوالت اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد تا روند توسعه اقتصادی در 
(. وجه اشتراک 33، ص2831 شده، شتاب پیدا کند )متوسلی،یک کشور تسهیل 

های فرهنگی مناسب برای توسعه، در اهمیت نقش های گوناگون درباره ویژگیدیدگاه
بنابراین توجه به دنیا، آزادی ؛ انسان و محوریت آن در رسیدن به توسعه اقتصادی است

یت، باور به برابری پذیری جمعی، حاکمیت عقالنسیاسی، آرامش سیاسی، لزوم نظم
ها، مشارکت مردم در انجام امور، احساس توانایی مسئوالن و مردم در رسیدن به انسان

گرایی، مشارکت زنان و گرایی، علمگرایی، تجربهاهداف توسعه، وحدت فرهنگی، قانون
، 2812 های مؤثر بر توسعه اقتصادی دانست )نظرپور،توان مؤلفهفرهنگ سیاسی را می

هایی است که در سرنوشت یک نکته دیگر در رابطه با توسعه اقتصادی مؤلفه (.233ص
مانند ساختار حاکم بر یک جامعه، کارگزاران، شیوه مدیریت ؛ جامعه نقش کلیدی دارند

های اقتصادی و کار انسان در تاریخ آن های اقتصادی، زیرساختاقتصادی جامعه، پایه
های کلی شاخص طوربهشود. س شناخته میجامعه اشاره کرد که با عنوان پراکسی

از: افزایش درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، توزیع  اندعبارتتوسعه اقتصادی 
ها و امکانات، افزایش امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری، رفع عادالنه فرصت

 های اجتماعی و اقتصادی، صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی.نابرابری
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 اقتصادی بر توسعههای مؤثر مؤلفه .4ه جدول شمار

 
 

 شناسي پژوهشيطمح .4-9

شهرستان  11 آخرین تغییرات در سازمان سیاسی فضا در ایران، استان فارس بر اساس
ممسنـی از لُری دارند.  گویش استانباختر و  باختری نواحی شمالعُمده ساکنان دارد. 

بر ناحیه و شامل دو گروه زبانی لُری و تُرکی قشقایی است.  های مهم اینشهرستان
، این 2812آمارهای آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  اساس

نفر جمعیت دارد که  225835درصد از مساحت استان،  4/3شهرستان با اختصاص 
فر ن 581نفر در نقاط روستایی سکونت دارند و  38125نفر در نقاط شهری و  52382

-238، صص2818، ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامههم غیرساکن هستند )
نیز تعداد  2812و  2833های های سالنرخ رشد جمعیت در سرشماری بر اساس(. 234

به ترتیب  2813و  2814، 2818، 2811، 2812های جمعیت ممسنی برای سال

 گراییدنیا و مادی به توجه
تقسیم درآمد ملی )تولید ناخالص داخلی( 

 به جمعیت آن

های صنفی، احزاب سیاسی، اتحادیه
 کارگری هایاتحادیه

 آزادی سیاسی و ایجاد نهادهای مدنی

 اجتماعی -آرامش و ثبات سیاسی
ی پذیری جمعی و جامعهپذیرلزوم نظم

 سیاسی

حاکمیت عقالنیت و نوسازی و ورود به جرگه 
 انتقال

 مشارکت مردم در اداره امور

ها، تخصیص متوازن منابع باور به برابری انسان
های اقتصادی و و امکانات، تمرکز بر پایه

 هاآنتقویت 

احساس توانایی مسئوالن و مردم در رسیدن 
ش های توسعه، تغییر ساختار و نگربه هدف

 کارگزاران

 گرایی، مشارکت زنانعلم گراییوحدت فرهنگی قانون

 های مؤثر بر توسعه اقتصادیشاخص
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 آورد شده است )سازماننفر بر 218833و  212182، 212312، 221215، 221143
اطالعات((. ممسنی طبق تقسیمات  و آمار فارس )معاونت استان ریزیبرنامه و مدیریت

های ممسنی، ، با عنوان دهستان2825سیاسی ـ کشوری مصوب حکومت وقت در سال 
زیاری و جاوید ممسنی جزء شهرستان کازرون بوده است ماهور میالتی، دشمن

از کازرون جدا و تبدیل به شهرستانی مستقل  2842سال  ( و در11، ص2851 )مسلمی،
کیلومتر مربع در شمال غربی استان فارس  5583این شهرستان با مساحت تقریبی  شد.

 (.32، ص2812 فهلیانی، زاگرس قرار دارد )حبیبی کوهرشتهو غرب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (34ص ،2818)صادقی،  . موقعيت جغرافيایي شهرستان ممسنـي4شماره نقشه 

، 22، رُستم22شهرستان ممسنی با یک حوزه انتخابیه )مَمَسَنی( از چهار بخشِ مَرکزی
ها، گهوارۀ از این بخش هرکدامتشکیل شده است.  28و ماهور مِیالتی 21زیاریدُشمَن

که از دیرباز در حُکم زیستگاه و ی طوربههای موجود در ممسنی هستند. زیست طایفه
زیاری و ماهور انِ طوایفِ بَکِش، رُستم، جاوید، دُشمَنبستر حیات و فعالیت ساکن

قلمرو سیاسی و حوزه نفوذ تحت کنترل  هاآنهای گاهکنند و سکونتمِیالتی عمل می
 -بوده است. طایفه در ممسنی موجودیت قانونی ندارد لکن یک واقعیت اجتماعی هاآن
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فه در ممسنی شاملِ مکانی است که بر فضای جغرافیای ممسنی مسلط است. هر طای
به  که هر طایفه طوریو زیستگاه جغرافیایی مشخص است، به فرهنگخردهچند تیره با 

ای را به زیرکی و مثالً طایفه ؛یک خصیصه مشخص معروف و متمایز است
ای دیگر را به زحمتکش بودن و اقتصادی شناسند و طایفهسیاستمداری )بَکِش( می

، 2814 دیگر طوایف واجد صفاتی مشخص است )صادقی، )جاوید( و به همین ترتیب
از این طوایف، کارکردهای هویتی خاصی برای  هرکدام. بستر جغرافیایی (12ص

نحوی که ساکنان به مکان و فضای جغرافیایی ساکنان هر بخش پدید آورده است، به
پدید  های روانی و عاطفی خاصی بین ساکنان با زادگاه خودخود دلبسته شده و علقه

، مکان واجد ارزش سیاسی شده و کُنش سیاسی ساکنان معطوف به روینازا ؛آمده است
 دفاع از نامزدهای قلمرو جغرافیایی خود )زیستگاهِ خود( است )رومینا و صادقی،

ای گویایِ سطح توسعه اقتصادی (. ساختار سیاسی و فرهنگی هر جامعه11، ص2814
ن ساخت در ممسنی است. در این شهرستان با توجه تریای دیرینهآن است. نظام طایفه

که  طوریبه ؛محور داردبه بافت سنتی موجود، فرهنگ سیاسی سرشتی ایلیاتی و طایفه
، از جمله امور یزچهمهای از ریشۀ ژرفی برخوردار است و فرهنگ سیاسی طایفه

یرساخت همۀ گیرند. طایفه زسیاسی و نظامات اجتماعی مشروعیت خود را از طایفه می
لذا اصالت همواره با طایفه و زادگاه  ؛مقوالت فرهنگی و مؤسسات اجتماعی است

 ؛کندهای فردی و اجتماعی را تعیین میای اساس پیوستگیاست. فرهنگ سیاسی طایفه
های سنتی و معیشتی بر این اساس، اقتصاد ممسنی طی سالیان متمادی بر بنیاد شناسه

بافی و کشاورزی بنا شده که با رتع برای دام، گلیم و فرشنظیر دامداری، نیاز به م
بافی فاصله گرفته و بر بازار استوار شده است. البته گذشت زمان از دامداری و گلیم

های کشاورزی همچنان نقش مهمی در اقتصاد ممسنی دارد و در کنار بازار، پایه
وجود کارخانه قند و  دهد. در زمینه صنعت نیز بااقتصادی شهرستان را تشکیل می

ها هنوز در مرحله جنینی هستند و اندازی پتروشیمی، این بخشهای اولیه برای راهطرح
 در اقتصاد ممسنی ندارند.  یریتأث

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 473    : شهرستان ممسنيتبيين رابطة فرهنگ سياسي و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی

 

  ممسنـي شهرستان اقتصادی وضعيت یحتشر .4-1

 هایفرصت اقتصادی، غیرفعال و فعال جمعیت هایبا شاخص ممسنی تشریح اقتصاد
 در هاآن شدن گُماشته کار به و سن برحسب شده نامثبت کار متقاضیان شغلی،
 زراعی و باغی، محصوالت ساالنه برداشت و تولید سطح های جغرافیایی،حوزه

 و هاشرکت فعال، صنعتی تعاونی معدنی، تعاونی کشاورزی، هایشرکت مشخصات
 اعتبارات ملکردع و پروژه تعداد شهری، خدمات ها،بانک روستایی، تعاونی هایاتحادیه

سرشماری  بر اساس. پذیر استتورم امکان و بیکاری نرخ شاغل، جمعیت عمرانی،
 اقتصادی شهرستان، برابر با فعال ، جمعیت2833 سال عمومی نفوس و مسکن در

نفر  85212 به 2812 سال آخرین آمارهای سرشماری در بر اساسکه  نفر بوده 45412
 و شاغل نفر 81383 ،2833 سال در شهرستان فعال جمعیت از. است یافته کاهش
 3313 با بیکاری و کاهش 11128 به شاغالن ،2812 سال در کهاند بوده بیکار نفر 3335

فارس )سالنامه آماری  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه )معاونت است یافته افزایش نفر
 نفر و 14311 ،2833 سال نیز در اقتصادی غیرفعال یت. جمع(12، ص2818ممسنی(، 

 نفر 83328 ،2833 سال این جمعیت در از. است نفر بوده 58285 ،2812 سال در
 نفر 24332 نیز افراد سایر و کار بدون دارای درآمد 8331دار، خانه نفر 81532 مُحصل،

دارای  نفر 8844 دار،خانه نفر 11233 مُحصل، نفر 21512 ،2812 سال در. اندبوده
 141 و 8542 ترتیب به هااین سال در. اندنفر بوده 22338 افراد رسای و کار بدون درآمد

فارس  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونتاند )وضعیت خود را اعالم نکرده نفر
 215 ،2812 سال های شغلی، درارتباط با فرصت در (.2818)سالنامه آماری ممسنی(، 

 نسبی بهبود دهندهنشان که تهداش مورد وجود 821 ،2812 سال در و شغلی فرصت
داد  قرار مبنا را آن تواننمی مطلق طوربهاما  است شهرستان در اشتغال وضعیت

 فارس )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از اداره استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)
 بر اساساین میزان . (12، ص2818 فارس، استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل
ریزی سازمان مدیریت و برنامه)بوده است  مورد 333 ،2811 سال در آمارها رینآخ

، 2818 فارس، استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره از نقل به استان فارس
 382 و مرد 318 ،2812 سال در است؛ شهرستان کار متقاضیان دیگر،شاخص  .(184ص
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نفر  33 ،2812 آمار طبق. اندی کار بودهمتقاض زن 812 و مرد 128 ،2812 سال در و زن
 معاونت)اند شاغل شده( مرد و زن)نفر  111 ،2812 آمار بر اساس و( مرد و زن)

 کل فارس )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از اداره استانداری اشتغال و ریزیبرنامه
 ا، درآماره آخرین بر اساس. (12، ص2818 فارس، استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 و مرد) 218اند که از این تعداد بوده کار متقاضی زن 841 و مرد 2242نیز  2811 سال
 کل اداره از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)اند شده شاغل( زن

 کل به نسبت تعداد . این(184، ص2818 فارس، استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،
 شده نامثبت کار متقاضیاندرباره  است. افراد سایر اشتغال عدمنشانه  و پایین متقاضیان،
. اندشده نامثبت نفر 2138 و 2218 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال سن، در برحسب

 و 381 ترتیب به 84-13 سنی گروه نفر، 824 و 833 ترتیب به 14-23 سنی گروه در
 84 ترتیب به 34-43 سنی وهگر نفر، 211 و 252 ترتیب به 44-83 سنی گروه نفر، 142

 و ریزیبرنامه معاونت)اند بوده نفر 15 و 5 ترتیب به بیشتر و 33سنی  گروه نفر و 42 و
 رفاه و کار تعاون، کل فارس )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از اداره استانداری اشتغال

ال آخرین آمارها در س بر اساسین میزان، . ا(11، ص2818 فارس، استان اجتماعی
 سنی نفر در گروه 343 ،14-23سنی گروه نفر در 828نفر بوده است که  2412، 2811

نفر در  15 و 34-43 سنی نفر در گروه 32 ،44-83 سنی نفر در گروه 115 ،13-84
به  ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)اند قرار داشته بیشتر و 33سنی  گروه

 بر اساس. (183، ص2818 فارس، استان اجتماعی اهرف و کار تعاون، کل اداره از نقل
 اند.بوده جوانان متقاضیان بیشترین آمارها، این

 در آن بر اساس که دولتی و غیردولتی است هایبخش در شاغل افراد دیگر، مؤلفه
 این از اند.مشغول به کار شده 2812 سال در نفر 111 و 2812 سال در نفر 33 مجموع،

 در نفر 2 و خصوصی بخش در نفر 51 دولتی، بخش در نفر 13 ،2812 سال در تعداد،
 بخش در نفر 213 دولتی، بخش در نفر 22 ،2812 سال در اما بوده است، تعاونی بخش

 استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)اند بوده تعاونی بخش در نفر 42 و خصوصی
 استان اجتماعی رفاه و کار ن،تعاو کل فارس )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از اداره

نفر در بخش دولتی،  22، 2811و طبق آخرین آمارها در سال  (11، ص2818 فارس،
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سازمان )اند نفر در بخش تعاونی مشغول به کار شده 82نفر در بخش خصوصی و  232
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره از نقل به ریزی استان فارسمدیریت و برنامه

 بخش از 2812 سال شاغل افراد تعداد از ،روینازا. (183، ص2818 رس،فا استان
 12، 2811ولی در سال  شده اضافه تعاونی و خصوصی بخش به و شده کاسته دولتی

 نفر از بخش تعاونی کاسته شده است. 22نفر از بخش خصوصی و 
سطح  زمینه، این در مهم مؤلفه است. کشاورزی ممسنی، اقتصاد دیگر مهم بخش

 در شهرستان سطح زیر کشت جمع آن بر اساس که است ساالنه زیر کشت محصوالت
 چهار میان، این در. است بوده هکتار 33183 و 43811 ترتیب به 2812 و 2812 سال

 بیشترین ایدانه ذرت و برنج جو، گندم، یعنی غالت شامل شهرستان عُمده محصول
 ترتیب به هاآنسطح زیر کشت  2812 الس در که یطوربه ؛اندداشته را برداشت میزان

 در میزان این. است بوده هکتار 44534و در مجموع  1185 و 882 ،22218 ،82324
 ،88122 ترتیب به ،محصول چهاراین و سطح زیر کشت  یافته افزایش 2812 سال

سطح زیر کشت . بوده است هکتار 32118و در مجموع  8332 و 1228 ،22832
 222 و 32 ،112 ترتیب به 2812 سال نیز در شبدر و یونجه وانه،هند نظیر محصوالتی

اند داده اختصاص خود به را هکتار 3 و 12 ،1421 به ترتیب 2812 سال در و هکتار
آخرین آمارها در سال  بر اساس. (18، ص2818 فارس، استان کشاورزی جهاد سازمان)

تن  222815تولید،  هکتار و میزان 31318مجموع سطح زیر کشت محصوالت،  2811
 جهاد سازمان از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)بوده است 

 محصول ، چهار2818-2811 . در سال زراعی(132، ص2818 فارس، استان کشاورزی
 میزان بیشترین ایدانه ذرت و برنج جو، گندم، یعنی غالت شامل ،شهرستان عُمده

، 28422، 81822ترتیب  به هاآنسطح زیر کشت  که یرطوبه اند،داشته را برداشت
 هکتار بوده است. سطح زیر کشت محصوالتی 35112و در مجموع  4322و  1112

هکتار را  3و  12، 8322این سال زراعی به ترتیب  نیز در شبدر و یونجه هندوانه، نظیر
 . این(5، ص2814فارس،  استان کشاورزی جهاد سازمان)به خود اختصاص داده است 

 نخست محصول چهار در باید گذاریسرمایه میزان بیشترین که دهدنشان می آمارها
 دقیقی ریزیبرنامه الزم است نیز شبدر و یونجه هندوانه، نظیر محصوالتی برای و باشد
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 گندم، تولید، در. متضرر نشوند کشاورزان رفتن، کشت زیر صورت در تا گیرد صورت
 از که یطوربه اند.شده تولید محصوالت سایر از بیشتر ایدانه ذرت و برنج جو،

 از و تن 11212 و 2331 ،8431 ،38111 ترتیب به 2812 سال در تن 238232 مجموع
 به را 13542 ،1112 ،21332 ،14312 ترتیب به 2812 سال در تن 818813 مجموع

 ترتیب به 2812 سال نیز در شبدر و یونجه هندوانه، تولید. اندداده اختصاص خود
است  بوده تن 43 و 342 ،212222 ترتیب به 2812 سال در و تن 422 و 125 ،82132

نیز، از مجموع  2811در سال  .(18، ص2818 فارس، استان کشاورزی جهاد سازمان)
و  2254، 23832، 52122ای به ترتیب دانه ذرت و برنج جو، تن، گندم، 841133

اند تن تولید داشته 43و  342، 213222به ترتیب شبدر  و یونجه تن و هندوانه، 83422
 .(2814 فارس، استان کشاورزی جهاد سازمان)

 هایسال در که دهندنشان می آمارها ممسنی، شهرستان باغی محصوالت زمینه در
 و تولید سطح این محصوالت هکتار 12224 و 12221 ترتیب به 2812 و 2812

 دار،دانه هایمیوه میان از که است بوده تن 215431 و 215812ترتیب  به باغداری
 از و هکتار 823 با پرتقال مرکبات، میان از هکتار، 353 و 23213ترتیب  به انار و انگور
 جهاد سازمان)اند بوده هکتار 322 و 512 ترتیب به گردو و بادام خشک، هایمیوه میان

نیز سطح  2818و  2811های در سال (.13-18، صص2818فارس،  استان کشاورزی
هکتار و میزان تولید به ترتیب  12224و  12221زیر محصوالت باغی به ترتیب 

، 2814 فارس، استان کشاورزی جهاد سازمان)تن بوده است  215431و  215812
 باید و بوده وهواآب نوع به توجه با شهرستان های باغیتجمع فرآورده رو،ازاین ؛(1ص

گویای  آمار. گیرد انجام باغداران درآمد افزایش برای محصوالت این بهتر یدهسازمان
 . است مذکور محصوالت بر تمرکز تولیدات منطقه میزان که آن است

 هایسال پایان در. است تعاونی هایشرکت مربوط به اقتصادی دیگر مؤلفه
 و تعاون، کار کل اداره پوشش زیر فعال کشاورزی تعاونی شرکت 51 ،2812-2812

 سال در و نفر 111 ،2812 سال در. است داشته وجود ممسنی شهرستان یاجتماع رفاه
 شاغل هاسال این در نفر 848 و اندداشته عضویت هاشرکت این در نفر 358 ،2812

 5118 و 1241 ترتیب به 2812-2812 سال در هاشرکت این سرمایه میزان. اندبوده

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 429    : شهرستان ممسنيتبيين رابطة فرهنگ سياسي و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی

 

سالنامه آماری فارس ) استانداری الاشتغ و ریزیبرنامه است )معاونت بوده ریال میلیون
 51 نیز همچنان 2811آخرین آمارها، در سال  بر اساس .(11، ص2818ممسنی(، 

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره پوشش زیر فعال کشاورزی تعاونی شرکت
 هاآننفر در  853بوده و  هاآنعضو  نفر 311است که  داشته وجود ممسنی شهرستان

 بوده ریال میلیون 1218این سال،  نیز در هاشرکت این سرمایه د. میزانانشاغل بوده
 رفاه و کار تعاون، کل اداره از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)است 

 در اشتغال سطح که دهدنشان می آمارها . این(151، ص2818 فارس، استان اجتماعی
. گیردنمی قرار آنان اختیار در الزم سرمایه و است پایین شهرستان کشاورزی هایتعاونی

 تولید در چندانی سودمندی از تواندنمی شهرستان کشاورزی بخش شرایط، این در
  .شود برخوردار درآمد کسب و محصوالت
 است روستایی تعاونی سازمان پوشش تحت کشاورزی تعاونی شرکت دیگر، بخش

 ترتیب به هاسال این در. اندمورد بوده 8 و 4 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال در که
 در سرمایه میزان. اندبوده کار به مشغول نفر 22 و هاشرکت این عضو نفر 2311 و 2131

فارس  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)است  بوده ریال میلیون 155 سال، دو این
 .(11، ص2818 فارس، اناست روستایی تعاون )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از سازمان

نفر مشغول کار  4عضو داشته،  2123تعاونی بوده که  4تعداد  2811این میزان در سال 
 به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)اند میلیون ریال سرمایه داشته 123بوده و 

 .(153، ص2818 فارس، سازمان تعاون روستایی استان از نقل
 است، نبوده فعال شهرستان در معدنی تعاونی هیچ شرکت 2812 سال در

 2 و اندبوده آن عضو نفر 24 که داشته وجود فعال شرکت 1 ،2812 سال در کهیدرحال
 معاونت)است  بوده ریال میلیون 12 بخش این سرمایه میزان. است بوده شاغل نیز نفر

 کل از اداره فارس )سالنامه آماری ممسنی( به نقل استانداری اشتغال و ریزیبرنامه
 آخرین آمارها در بر اساس. (11، ص2818فارس،  استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 نیز سرمایه میزان هیچ عضو هم نداشته و نبوده، فعال تعاونی شرکت هیچ 2811 سال
تعاون،  کل اداره از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)است  بوده صفر
 صنعتی تعاونی هایشرکت زمینه در(. 113، ص2818 فارس، استان عیاجتما رفاه و کار
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 عضو، 323 و 321 ترتیب به که داشته وجود شرکت 33 ،2812-2812 سال در فعال،
 45121 و 5188 ترتیب به نیز بخش این سرمایه. اندداشته حضور شاغل 424 و 482

فارس )سالنامه آماری  داریاستان اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)است  بوده ریال میلیون
بر  .(11، ص2818فارس،  استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ممسنی( به نقل از اداره

 31های تعاونی فعال صنعتی، نیز تعداد شرکت 2811آخرین آمارها در سال  اساس
 32542نیز  هاآناند. میزان سرمایه نفر شاغل داشته 832نفر عضو و  322مورد بوده که 

 کل اداره از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)یلیون ریال بوده است م
 روستایی تعاونی هایاتحادیه (.832، ص2818 فارس، استان اجتماعی رفاه و تعاون، کار

 و شاغل 22 عضو، تعاونی شرکت 21 که بوده یک مورد فقط ،2812-2812 سال در
 5222 و 3142 ترتیب به نیز آن قانونی ذخیره. ستا داشته سرمایه ریال میلیون 2511
فارس )سالنامه آماری  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)است  بوده ریال میلیون

 بر اساس. (83، ص2818فارس،  استان روستایی تعاون ممسنی( به نقل از سازمان
 81نفر عضو،  13242شرکت تعاونی فعال بوده که  21نیز  2811آخرین آمارها در سال 

سازمان مدیریت و )میلیون ریال بوده است  5451 هاآننفر شاغل و میزان سرمایه 
، 2818 فارس، استان روستایی تعاون سازمان از نقل به ریزی استان فارسبرنامه

 از اما اند،کرده رشد شهرستان فعال تعاونی هایشرکت تا حدودی هرچند (.411ص
 . گیرد قرار هاآن اختیار در بیشتری سرمایه باید و اندهنبود برخوردار الزم سرمایه

 به 2812و  2812 سال در شهرستان بانکی واحدهای تعداد خدمات، بخش در
 و 22324821ترتیب  به نیز هاآن نزد سپرده مبلغ میزان مورد و 25 و 21 ترتیب

فارس  ریاستاندا اشتغال و ریزیبرنامه است )معاونت بوده ریال میلیون 2322441
 .(83، ص2818 فارس، استان روستایی تعاون )سالنامه آماری ممسنی( به نقل از سازمان

مورد و میزان مبلغ سپرده  21تعداد  2811آخرین آمارها در سال  بر اساساین میزان، 
ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه)است  بوده ریال میلیون 1432142نیز  هاآننزد 

 (.411، ص2818 فارس، استان هایانکب از نقل به فارس
 شهرستان در 2812-12 هایسال در ایستگاه یک نشانی، تنهادرباره ایستگاه آتش

 زارخومه و بابامنیر مناطق و واقع شده نورآباد شهر مرکز در ایستگاه این و داشته وجود
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 نورآباد شهر مرکز در که بوده یک مورد بارتره و میوه میادین ند. تعدادامحروم آن از
 نورآباد مرکز در همه که ذکر شده پنج مورد شهرستان عمومی هایپارک است. تعداد

 وجود عمومی پارک هیچ 2812 سال پایان تا زارخومه و بابامنیر مناطق در و دارند قرار
فارس )سالنامه آماری ممسنی(  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه است )معاونت نداشته

آخرین آمارهای سال  .(32، ص2818فارس،  استان روستایی تعاون مانبه نقل از ساز
 12و  12وضعیت سال  بارتره و میوه نشانی و میادیندر زمینه تعداد ایستگاه آتش 2811

مورد  1های عمومی به دهد و تغییری ایجاد نشده است اما تعداد پارکرا نشان می
ار همچنان با محرومیت در این زمینه زرسیده است که البته مناطق بابامنیر و خومه

 هایشهرداری از نقل به ریزی استان فارسسازمان مدیریت و برنامه)هستند  روروبه
 (.132، ص2818 فارس، استان شهرهای

 شهرستان در امور برحسب عمومی، درآمد محل از عمرانی هایپروژه تعداد 
 میزان بیشترین که مورد بوده 241 و 255 ترتیب به 2812و  2812 هایسال در ممسنی

 عملکرد در مجموع،. است مورد بوده 215 و 222 ترتیب به اقتصادی امور در آن
 میلیون 211443و  234822 ترتیب به 2812و  2812 هایسال طی در عمرانی اعتبارات

فارس )سالنامه آماری  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه است )معاونت بوده ریال
 در .(32، ص2818فارس،  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه ل از معاونتممسنی( به نق

 را اجرایی یهادستگاه طبق عمومی درآمد محل از پروژه تعداد بیشترین 2812 سال
 ترتیب به درمانی و بهداشتی شبکه و اسالمی انقالب مسکن بنیاد شهرسازی، و راه اداره

. اندداده اختصاص خود مورد به 22 و 12 ،11 با 2812 سال در و 24 و 18 ،15 با
 به 2812 سال در نیز هابخش این عمومی درآمد محل از عمرانی اعتبارات عملکرد

 5433 ،12824 ترتیب به 2812 سال در و ریال میلیون 3533 و 11428 ،83311 ترتیب
فارس  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه است )معاونت بوده ریال میلیون 4414 و

فارس،  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه مه آماری ممسنی( به نقل از معاونت)سالنا
 اما است یافته کاهش عمرانی هایپروژه آمارها، تعداد این بر اساس .(31، ص2818
  .نمایدمی فراهم شهرستان اقتصادی توسعه برای را زمینه اقتصاد، بخش بر آن تمرکز
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 از که اندبوده شاغل نفر 11128 ،2812 سال در شهرستان، شاغل جمعیت زمینه در
 که نفر بوده 3313 بیکار جمعیت اند. کلبوده مرد نفر 18113 و زن نفر 8113 تعداد این

از  درصد 15 که درصد بوده 4/14 بیکاری نرخ. اندبوده مرد نفر 5553 و زن نفر 1128
درصد  2/15 دیاقتصا مشارکت نرخ .است بوده مردان به متعلق درصد 1/11 و زنان آنِ

 مطالعۀ .است بوده مردان متعلق به درصد 52 و زنان درصد مربوط به 2/21 که بوده
 از پس که است گویای آن فارس استان هایشهرستان سایر با ممسنی شهرستان تطبیقی

 درصد 3/14 با ترتیب به ممسنی شهرستان بیکاری، درصد 3/82 با خرامه شهرستان
 .(55، ص2811اجتماعی،  رفاه و کار تعاون، دارد )وزارت ار بیکاری میزان بیشترین

 های پژوهشیافته .2

 ایهای اقتصادی و فرهنگ سياسي طایفـهزیرساخت .2-4

ای شهرستان ممسنی و رسد همبستگی معناداری میان بافت سنتی و طایفهبه نظر می
ر پایه های اقتصادی ممسنی بساختهای اقتصادی آن وجود دارد. زیرزیرساخت

ای کشاورزی و بازار استوار است که در یک محیط جغرافیایی با بافت سنتی ـ طایفه
ساز مؤلفه زمینه 5های گذار به توسعه اقتصادی، تاکید بر قرار دارد. با توجه به دشواری

مسئله، ضعف  ینترمهماست که  24تحول است. اولین مؤلفه مربوط به بخش کشاورزی
 یتارعنکبوتپذیری و حاکمیت اقتصاد است که منجر به ریسک مکانیزه بودن کشاورزی

بر توان با ترسیم نمودار فرضی زیر تشریح کرد. را می یتارعنکبوتگردیده است. اقتصاد 
 وضعیت، این در شود.می 1P قیمت تقاضا، این نمودار، با تغییر دینامیک اساس
دهد. با افزایش تولید و می افزایش 1X اندازهبهرا  تولید زمانی دوره در یک کنندهتولید

 1X است میزان حاضر کنندهمصرف یابد ومی کاهش قیمت ، افزایش کاال در بازار،تبعبه
چرخه،  با ادامه این فروشد.می قیمت این نیز با کنندهتولید کند. خرید 2P قیمت با را

 یتارعنکبوت یهچارچوب نظر در .شودمی دور یجتدربه تعادل از نقطه زیاد و نوسانات
 رسد.می 1P به 0P از قیمت کرده و پیدا تغییر 1D به 0D از تسلسل، تقاضا دور شرایط در
افزایش  1X اندازهبه را تولید میزان زمانی وقفه با کنندگانتولید 1Pقیمت  سطح در
 سطح در باشد. داشته 0P قیمت با را 1X میزان است حاضر کنندهمصرف باردهند. اینمی
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، 2811 دهند )طاهری،می کاهش را تولید زمانی وقفه یک با تولیدکنندگان باز 0P قیمت
دهد که اگر در بازار عرضه اولیه برابر با مقدار تعادل تقاضا . این مسئله نشان می(1ص

و تقاضای محصول نیز  0pباشد، آنگاه قیمت محصول برابر  0qنباشد و مقدار این عرضه 
کند که در را ترغیب می کنندگانعرضه 0pاین شرایط قیمت  خواهد بود. در 0X0Pبرابر 

کاهش  1Pخواهد رسید. در این حالت قیمت بالفاصله به  1X0Pدوره بعدی به میزان 
 2Pخواهد رسید. در دوره بعد قیمت  1X1Pخواهد یافت و مقدار تقاضا به 

د. این روند تا تولید کنن 2S1Pدارد که در دوره بعد به میزان را وامی کنندگانعرضه
کند. بر این اساس، ایجاد می یتارعنکبوتکند و یک چرخه نهایت ادامه پیدا میبی

رسد )بیدآباد و قیمت به تعادل نمی وقتیچهشود و نوسانات قیمت به مرور بیشتر می
توان در تولید هندوانه در ممسنی . نمونه این وضعیت را می(12، ص2835 پیکارجو،

کشاورزان با اُفت قیمت مواجه شدند. مدل اقتصاد  18و  12های یافت که در سال
 زیر قابل ترسیم است.  صورتبه یتارعنکبوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2812 پهلوانی،) يتارعنکبوتاقتصاد  .4شماره مدل 

است که به همراه بخش کشاورزی با نظام  23مؤلفه دوم، فعال شدن بخش صنعت
محور( و کارگزار ساختار )بافت اجتماعی طایفهزیرا  ؛کارگزار در ارتباط است -ساختار

داران شهرستان( بازیگران اصلی در ساخت اقتصاد ن محلی و سرمایها)نمایندگان، متنفذ
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ممسنی هستند. کارگزار در به حرکت درآوردن سرمایه در بخش کشاورزی و تالش 
کم بر شهرستان ای حاطایفه -کردن آن، نقش بنیادین دارد. ساختار مکانی برای مکانیزه
تواند تغییر یابد و زمینه برای پویایی اقتصاد فراهم دهی کارگزار به آن مینیز با شکل

گردد. تحرک در بخش صنعت و پتروشیمی، ضمن افزایش اشتغال و تولیدات بومی، 
سیمای مطلوب اقتصادی از شهرستان به نمایش خواهد گذاشت. مؤلفه سوم، جذب 

ری در شهرستان الزمۀ فعالیت بخش کارگزار و تغییر ساختار گذااست. سرمایه 25سرمایه
کارگزار درونی و بیرونی از یک  داران از طریق تعاملزیرا ورود سرمایه؛ موجود است

طرف و تغییر در ساختار و ایجاد چهرۀ مطلوب و امنیت الزم از سوی دیگر است. 
مهم  نوان یکی از ارکانعاست. در شهرستان ممسنی، بازار به 21مؤلفه چهارم، بازار

؛ گذار است و در برخی ایام با رکود مواجه استفصلی و مقطعی اثر صورتبهاقتصادی 
بنابراین توسعه بازار از نظر کمّی و کیفی و حمایت الزم از سوی مسئوالن و متنفذین 

دهد. کند و سطح درآمد شهرستان را افزایش میربط، به تقویت این بخش کمک میذی
های طبیعی است. در این بخش، جاذبه 23پنجم، گردشگری و ژئوتوریسم مؤلفه

شهرستان و آثار تاریخی پیشینیان، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و زمینه الزم برای 
جذب گردشگر فراهم شود. البته این مؤلفه با امنیت و ساختار در ارتباط است. به این 

ساز کی برای ایجاد امنیت در شهرستان، زمینهسازی ژئوپلیتیمعنا که تبلیغات و تصویر
جذب گردشگر و اثرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد مقبولیت بین گردشگران است. از 

 یژهوبهموقت در زمان انتخابات  صورتبهکه غالباً و  -ثباتیسوی دیگر، ناامنی و بی
یاسی ریشه در فرهنگ س -دهدمجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی رخ می

بنابراین جذب گردشگر متضمنِ حل مسئله امنیت و ساختار و پیشگیری ؛ ای داردطایفه
است. حرکت به  21ای است. مؤلفه ششم توسعه متوازناز رفتارهای نابهنجار و عشیره
های جغرافیایی مختلف شهرستان، بسیاری از ها و حوزهسمت توسعه متوازن در بخش

عدالتی جغرافیایی و گزینشی که زیرا بی؛ کندف میمشکالت اقتصادی منطقه را برطر
 یافتگینتوسعهو  یماندگعقبمحور کارگزاران دارد، باعث ریشه در نگاه طایفه

 هایی از شهرستان شده است.بخش
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 اقتصادی  يافتگينتوسعهای و رابطه پراکسيس، فرهنگ سياسي طایفه .2-2

 «prattein»در  آن ریشه. است هدف متوجه کُنش عمل و معنی به و یونانی «praxis» واژه
 معادل پراکسیس. هست بردن عمل پیش در را کاری و دادن انجام معنی به «prassein»و 

 عملی استفاده و کردن تمرین و دادن انجام معنی به «pragma» .است «pragma»واژه 
زه حرکت است. این حوزه )پراکسیس( یا نیروهای تولید، حو یا چیزی امری از بردن

ای نظیر هستند، به این معنا که در بستر جامعه نقش هدایت امور را دارند که در جامعه
ای دارد، نقش نیروهای اجتماعی را ایفا کرده و ای و طایفهممسنی که ساختار عشیره

هستند، فعالیت نمایند  12ضمن تعیین مسیر تاریخ، در مقابل روبناها که حوزه مقاومت
 میان خالق و فعال رابطه یعنی انسان کار مارکس، عقیده . به(82ص، 2812 )بشیریه،

 هاماتریالیست آنچه خالف بر تاریخ. است تاریخی تحول زیربنای مادی، محیط و انسان
 هایستایدئال آنچه خالف بر نیز و نیست مرده و مُنجمد عقاید از یامجموعه گویند،می
 فلسفی تأمل که جایی در. است انسان کار عرصه تاریخ. نیست تخیلی فعالیت گویند،می

 شود )بشیریه،می آغاز اثباتی علم واقعی زندگی در یعنی ،جاهمان در یابدمی پایان
. در تبیین رابطۀ پراکسیس، فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در (18، ص2812

جر به کرد که کار انسان در تاریخ، ادراک و محیط روانی من یدتأکشهرستان ممسنی باید 
برساختگی هویت و فرهنگ سیاسی شده است. این وابستگی از دو مسیر مورد تحلیل 

شود: بخش اول به کارگزاران )نخبگان و است. مسیر اول به دو بخش تقسیم می
دهی و در درجه نخست، جهت هاآنمتنفذین محلی( مربوط است که برآیند کُنش و کار 

عنا که خلق هویت یکی از مبانی است که تقویت ادراک ذهنی توده است. به این م
کند. ساخت ادراک در مرحله بعد به فرآیند توسعه اقتصادی را با چالش مواجه می

سازد. در این پذیر میها را امکانپردازد و از این طریق بسیج تودهبندی توده میتقسیم
گذاری همرحله فرآیند پراکسیس که فرهنگ سیاسی و هویت را برساخته است، سرمای

که هر تحرک و تحول اقتصادی  یاگونهبهکند، اقتصادی را نیز بر مبنای هویتی بازگو می
منوط به تقویت خود و دفع غیر است. مؤلفه دوم در مسیر اول، رابطه کُنش کارگزاران 

 ؛و وابستگی هویتی است که در ضعف یا عدم توسعه اقتصادی نقش پُراهمیتی دارند
کنند. های اقتصادی طایفه حاکم عمل میان در جهت پیشبرد سیاست، کارگزارروینازا
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ها که بر مبنای کسب منافع بیشترِ خود است، تمرکز هر چه بیشتر اجرای این سیاست
سرمایه در طایفه حاکم را در پی دارد که پیامد آن چالش در مسیر توسعه اقتصادی 

 منبعث از این عوامل است.  هایی از شهرستاناست. فساد اداری و اقتصادی در بخش
مسیر دوم پراکسیس، فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی در شهرستان ممسنی، به 

های موجود در ها مربوط است. با این رهیافت، در مرحله اول هنجارها و ارزشتوده
شهرستان که ماحصل کار انسان در تاریخ انجام گرفته است، مورد قبول و مطلوب توده 

ترین پیامد آن حفظ ساختار است. در مرحله دوم، هنجارها و که اساسی گرددواقع می
، رفتار انتخاباتی هاآن ینترمهمیابند که یکی از ها بازتاب عینی در جامعه میارزش
گرایانه است. در مرحله سوم، سرایت رفتار به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هویت

؛ ه گزینشی توده به بخش اقتصاد خواهد بوداست، که در مرحله چهارم برآیند آن، نگا
پیشرفت و رشد اقتصادی باید برای  هرگونهرسد که یعنی توده به این اعتقاد می

انجام گیرد. سرانجام در مرحله  هاآنیا در منطقه جغرافیایی  هاآنهای طایفه شخصیت
متوازن و ساز توسعه ناای زمینهپنجم، کار انسان در تاریخ و فرهنگ سیاسی طایفه

گردد که خروج از این مسیر آسان نخواهد بود. در عدالتی جغرافیایی در شهرستان میبی
گیری تصورات و ساخت مجموع، بر بُنیاد پراکسیس، کار انسان در تاریخ مبنای شکل

 گردد.یک تفکر یا نظام اجتماعی می
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 جُرگه انتقال و توسعه اقتصادی  .2-9

مطرح شد. کشورهایی که از نظر  12بار توسط ساموئل هانتینگتوناولین «جُرگه انتقال»
شوند و در این روند، حفظ نهادهای یابند، وارد جرگه انتقال میاقتصادی توسعه می

شود. بر این اساس، کشورهایی که در این حوزه انتقال قرار سنتی سیاسی دشوار می
های گوناگون هر یک از بدیلگرایش به دموکراسی غربی، قدرت انتخاب  یجابهدارند 

 هاآنهای تاریخی و نخبگان سیاسی را دارند و تحوالت آتی کشورها، بستگی به انتخاب
تئوری انتقال، در شهرستان ممسنی توسعه  بر اساس(. 225، ص2831 دارد )قوام،

سیاسی، مستلزم پیشرفت اقتصادی است تا از این طریق ضمن ایجاد آگاهی در نخبگان، 
ای فراهم شود. البته توسعه سیاسی در این رای گذار از فرهنگ سیاسی طایفهشرایط ب

شود بلکه باید عالوه بر تحول فکری در نخبگان و شهرستان صرفاً به اقتصاد مربوط نمی
تغییرات ایجاد شود. از سوی دیگر، در بیان رابطۀ ورود ممسنی به  هاآنتوده، در نگرش 

زیرا هر ؛ صادی باید به فرهنگ سیاسی توجه ویژه کردجرگه انتقال و تحقق توسعه اقت
و محیطی است. در فضای جغرافیاییِ  یادراکتحول اقتصادی مستلزمِ تغییر باورهای 

ممکن نبوده و تحرک اقتصادی و صنعتی چندان  یسادگبههای سنتی ممسنی تغییر رویه
نیز تحول در شده کارگزاران مورد توجه نیست. هویت جغرافیایی و ذهنیت ساخته

کرده  روروبههای الزم در این بخش را با چالش های اقتصادی و ایجاد فرصتشناسه
، گذار از بافت سنتی فرهنگی و نوسازی سیاسی ـ اقتصادی در روینازا ؛است
مُحتمل نیست و ورود به جرگه انتقال دشوار است. در ممسنی هرچند در  مدتکوتاه

، آموزش، ارتباطات و اینترنت نوسازی صورت گرفته، ها نظیر شهری شدنبرخی زمینه
های مهم اقتصاد )بازار و ها سنتی است و بازده بخشاما در زمینه اقتصادی هنوز شیوه

مندی تدوین نشده است. عدم پیشرفت پذیر بوده و برنامه قاعدهکشاورزی( ریسک
زان، یأس شهروندان دهد و ضرر کشاورالشعاع قرار میها را تحتاقتصادی سایر زمینه

آورد. نکته دیگر، نگاه گذاری در این بخش و بیکاری و فساد را به بار میبه سرمایه
کارگزاران و تالش برای تحول در ساخت است. کارگزاران شهرستان نظیر نمایندگان، 

کردن کشاورزی گام بردارند و ضمن  اشینیها باید برای مرؤسای ادارات و بخش
ها اختصاص دهند تا زمینه بازاریان، بودجه الزم را به این بخش آموزش کشاورزان و
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های اقتصاد برای ورود به جرگه انتقال فراهم گردد. موضوع دیگر، تمرکز است. پایه
ها باید مقطعی و برای ورود به ممسنی بر کشاورزی و بازار است. تمرکز بر این بخش

های زن اقتصادی شهرستان در زمینهجرگه انتقال باشد و نباید باعث نادیده گرفتن و
که در  استهها، گردشگری، پتروشیمی و کارخانهجمله این توانمندیاز  ؛دیگر شود

کلی، عبور از بافت سنتی و  طوربهرفع بیکاری و افزایش تولید شهرستان مؤثر است. 
جرگه  ساز ورود بههای نخبگان، زمینهناکارآمدی اقتصادی، استفاده از منابع و ظرفیت

 انتقال و تحقق توسعه اقتصادی است.

 یسه وضعيت اقتصادی شهرستان ممسني، کازرون و شيرازمقا .2-1

 است استان هایشهرستان دیگر آن با مقایسه متضمنِ ممسنی وضعیت اقتصادی تحلیل
 در این راستا،. مشخص شود اقتصاد یافتگینتوسعه در ایطایفه سیاسی فرهنگ نقش تا

 قرار کار مبنای پیرامون و پیراموننیمه مرکز، به مناطق بندیتقسیم و نوالرشتای مدل
 مرکز، در شود که شیرازبخش تقسیم می سه به فارس استان بر این اساس، ؛گیردمی

 . گیرنددر پیرامون قرار می ممسنی و پیراموننیمه در کازرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استان فارس بر اساس نظریه نظام جهاني  جایگاه پيراموني شهرستان ممسني در .9مدل شماره 

 (منبع: نگارندگان) ایمانوئل والرشتاین
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 و سیاسی اقتصادی، هایزمینه در فارس استان مرکز عنوانبه شیراز اول، بخش در
رسد به نظر می است. داشته چشمگیری هایپیشرفت مناطق سایر به نسبت فرهنگی

مسئوالن به  بیشتر توجه و اینتی ـ عشیرهس فرهنگنبود این پیشرفت را باید در  دلیل
 نظیر اقتصادی هایبنیاد شناسه بر توانمی را شهر این پیشرفت دانست. شهر این

 شیراز شاغل جمعیت. داد نشان اقتصادی مشارکت نرخ و بیکاری نرخ شاغل، جمعیت
. ندابوده مرد نفر 838144 و زن نفر 582123 که است بوده نفر 445531 ،2812 سال در

از  درصد 5/24 و زنان سهم درصد 3/11 که بوده درصد 1/21 این سال، در بیکاری نرخ
 1/21 که بوده درصد 11 نیز شهر ینا 11اقتصادی نرخ مشارکت. است بوده مردان آن

 میانی، یا دوم بخش در .است بوده مردان به مربوط درصد 1/52 و زنان به متعلق درصد
 باالتر اقتصادی، هایشاخص بر اساس که دارد قرار ینهدیر تاریخی با کازرون شهرستان

 شناخته پیراموننیمه بخش عنوانبه لذا گیردمی قرار شیراز از ترپایین و ممسنی از
 به 2812 سال در که بوده نفر 12181 ،2833 سال در کازرون شاغل جمعیت .شودمی

 این از .دارد قرار ممسنی از باالتر هنوز ،همهاینبا اما ؛است یافته کاهش نفر 51131
 سال در بیکاری نرخ .اندبوده مرد نفر 35414 و زن نفر 5113 ،2812 سال در تعداد
 خود به را درصد 5/23 مردان و درصد 3/15 زنان که بوده درصد 1/12 ،2812

 سهم که بوده درصد 5/85 نیز ستانشهر این اقتصادی مشارکت میزان .اندداده تصاصخا
 ،پیرامون یا سوم بخش در نهایتاً ؛است بوده درصد 3/54 مردان و درصد 2/1 زنان

 زمان گذر در ولی ،ددار تاریخی و کُهن ایپیشینه فرهنگی نظر از که دارد قرار ممسنی
 آمارهای بر اساس .است هشد روروبه مشکالتی با سیاسی فرهنگ و اقتصادی نظر از

 در و دارد قرار تریپایین سطح در شیراز و کازرون به نسبت شهرستان این اقتصادی،
 کم جمعیت وجود با .است نبوده موفق چندان اقتصادی مشارکت و بیکاری اشتغال،
 این ،2812 سال در .است ایینپ اشتغال میزان کازرون، و شیراز به نسبت ممسنی

 ترتیب به که -کازرون و شیراز با مقایسه در درصد 5/14 بیکاری نرخ با شهرستان
 )وزارت است داشتهن مساعدی شرایط -است بوده درصد 1/12 و 1/21 هانآ بیکاری
 سال در ،شغلی هایفرصت با ارتباط در .(55، ص2811 اجتماعی، رفاه و کار تعاون،
 .است داشته وجود شغلی فرصت 132 و 18331 ترتیب به کازرون و شیراز در 2812
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 )معاونت است بوده 215 ممسنی شهرستان شغلی هایفرصت سال، همین در
 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره از نقل به فارس استانداری اشتغال و ریزیبرنامه
 که است زراعی محصوالت برداشت میزان ،دیگر همؤلف .(12، ص2818 فارس، استان

 و هکتار 34331 و 11341 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال در شیراز ،آن پایه بر
 برداشت هکتار 44548 و 81452 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال در کازرون

 این در است، آن اقتصاد هایپایه از ،کشاورزی که ممسنی شهرستان در ولی ؛اندداشته
 در ممسنی واقع در .است بوده هکتار 33183 و 43811 ترتیب به برداشت میزان هاسال
 در زراعی محصوالت ترداشب میزان البته .گیردمی قرار کازرون از باالتر بخش این

 استانداری اشتغال و ریزیبرنامه )معاونت است تریپایین سطح در شیراز با مقایسه
 سطح زمینه در .(18، ص2818 فارس، استان کشاورزی جهاد سازمان از نقل به فارس

 و 83484 با شیراز ترتیب به ،2812 و 2812 سال در باغی محصوالت کشت زیر
 هکتار 12224 و 12221 با ممسنی و هکتار 18413 و 18521 با کازرون هکتار، 85422

 و ریزیبرنامه معاونت) است ترتیب و نسبت همین به نیز تولید میزان که دندار قرار
، 2818فارس،  فارس به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان استانداری اشتغال

 آمار بر اساس .تاسهشهرستان این در فعال تعاونی هایشرکت ،دیگر همؤلف (.11ص
 تعاون، کل اداره نظر زیر فعال کشاورزی تعاونی هایشرکت ،2812 و 2812 هایسال
 مورد 11 و 12 ترتیب به کازرون ،مورد 238 و 55 ترتیب به شیراز اجتماعی رفاه و کار

 و ریزیبرنامه )معاونت است نکرده تغییری و بوده مورد 51 سال دو هر طی ممسنی و
 فارس، استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره از نقل به فارس اریاستاند اشتغال
 به 2812 و 2812 هایسال در شیراز فعال معدنی تعاونی هایشرکت .(11، ص2818
 است بوده مورد 1 و 2 ممسنی ،مورد 1 و 3 ترتیب به کازرون ،مورد 1 و 5 ترتیب

نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه فارس به  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت)
 فعال معدنی تعاونی هایشرکت تعداد هرچند (.13ص، 2818فارس،  اجتماعی استان

 ترپایین پیراموننیمه و مرکز مناطق به نسبت اما ،داشته رشد 2812 سال در ممسنی
 183 و 215 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال در شیراز فعال صنعتی هایشرکت .است

 شاغالن .است نیافته افزایش و بوده مورد 33 ممسنی و مورد 31 و 13 کازرون ،وردم
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 و نفر 311 و 413 ترتیب به کازرون ،نفر 1318 و 2233 ترتیب به شیراز در بخش این
 استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت) است بوده نفر 424 و 482 ترتیب به ممسنی

 این (.11ص، 2818فارس،  کار و رفاه اجتماعی استان فارس به نقل از اداره کل تعاون،
 و بوده کم گذاریسرمایه صنعتی هایشرکت زمینه در ممسنی در که دهدمی نشان آمار

 تعداد دیگر شاخص .است گردیده مناسب شغلی فرصت ایجاد عدم به منجر ینا
 و 825 ترتیب به 2812 و 2812 هایسال در شیراز برای که است عمرانی هایپروژه
 )معاونت است بوده مورد 241 و 255 ممسنی و مورد 285 و 211 کازرون ،مورد 121

  .(32، ص2818 فارس، استانداری اشتغال و ریزیبرنامه
 از اقتصادی هایبخش ای،طایفه و ایعشیره بافت دلیل به ممسنی در ،مجموع در
 هایشهرستان سایر وسعهت وجود با زیرا؛ نیستند برخوردار ورخ در مطلوبیت و کارایی
 یجابه و است ایطایفه -قومی مسائل گریبانِ به دست همچنان شهرستان این استان،

 افزایش بیکاری، و تورم نرخ کاهش اشتغال، ایجاد و اقتصادی هایسازه بر یدتأک
 شهری خدمات ارائه فعال، تعاونی هایشرکت گسترش برای تالش عمرانی، هایبودجه
 مسائل صرف را خود انرژی بیشتر کشاورزی، بخش در مطلوب گذاریایهسرم و متوازن
 را فرهنگی اقتصادی، و سیاسی ساختار این .کندمی ایطایفه هایگرایش از ناشی سیاسیِ

 خالقیت معنای به فردی تعقل و هاارزش که است این آن هوج ینترمهم که دارد دنبال به
 دشومی تعطیل تقریباً شهروندی حقوق و پایمال عقلی و ایسلیقه وجود ابراز و

نبود  استان، مرکز در گرفتن قرار دلیل به شیراز کهیدرحال .(12، ص2818 القلم،)سریع
 .است مناسبی جایگاه در اقتصادی نظر از آن به مسئوالن بیشتر توجه و ایطایفه مسائل

 هایویژگی برخی حفظ رغمبه پیراموننیمه بخش عنوانبه شیراز از بعد کازرون همچنین
 ممسنی به نسبت بهتری بازده بیکاری نرخ کاهش و زاییاشتغال در است توانسته سنتی
 سودآوری ،محوریفهطای ضعف یا عدم چون مسائلی در کارکرد این علت .باشد داشته

  .است آن اقتصاد به شهرستان این مسئوالن ویژه توجه و بازار و صنعت
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 ممسني شهرستان در اقتصادی توسعه موانع .2-1

 سنتی، اختارس همچون مسائلی ممسنی شهرستان در اقتصادی توسعه موانع ینترمهم
 فرهنگ و یتارعنکبوت مدل و اقتصاد پذیریریسک اقتصادی، هایپایه ضعف کارگزاران،

 ضعف و زندگی سبک سنتی، ساختار مبنای رب هستند. ایطایفه سیاسی
 بخش در زمال تحرک عدم ساززمینه شهروندان یسو از اقتصادی هایگذاریسرمایه
 نیازهای رفع سطح در درآمد سبک و معاش ممسنی در واقع، در اند.گردیده اقتصاد

 صورتبه دهندمی ترجیح مردم و شهرستان پایدار توسعه تا دارد اولویت شخصی
 بیشتر آمددر گذاری،سرمایه بنابراین؛ بپردازند معشیتی -اقتصادی مسائل حل به انفرادی

 برای تالشی نیز نمسئوال و نیست توجه مورد چندان ایرینس اشتغال برای سازیزمینه و
 ای،طایفه قومی، منافع بودن ارجح ند.کننمی سرمایه جذب و گذارانسرمایه دهیسامان
 هایفعالیت و فردی هایانگیزه تقلیل باعث ملی، و اجتماعی منافع بر ایدسته و فردی

 تفاوت .(15، ص2831 )متوسلی، شودمی جامعه سطح در اقتصادی و اسیسی اجتماعی،
 فرهنگ و فردگراست سنتی فرهنگ که است این در نیز صنعتی فرهنگ و سنتی فرهنگ
 .(38، ص2818 القلم،)سریع نهادگرا صنعتی

 دارای و کارگزار افراد ،شهرستان این در .است مربوط کارگزاران به دوم همؤلف
 و الزم امنیت نفقدا آن، دلیل ینترمهم که آورندنمی روی اقتصاد به ،سبمنا مالی توان
 بودجه، تخصیص مبنای است. منطقه در گذاریسرمایه با رابطه در کافی اطالعات نبود
 به مربوط هایبخش در تنها اقتصادی پیشرفت و است مکانی -فضایی هایبندیمرز

 گیریجهت این .(21، ص2818 همکاران، و )رومینا گیردمی انجام حاکم کارگزاران
 نامتوازن توسعه و یتیهو ادراک تقویت ،هاآن جمله از که داشت خواهد مهم پیامد چند

 و شودمی اقتصاد در ایطایفه احساسات تشدید به منجر هویتی ادراک تقویت .است
 یهاریگذاسرمایه و بودجه گزینشی تخصیص ،این بر عالوه .دارد همراه به اداری فساد

 مناطق در نامتوازن توسعه تشدید به کارگزاران هویتی احساسات از گرفتهنشئت
 گردد.می مواجه بنیادین چالش با اقتصادی توسعه و انجامدمی شهرستان جغرافیایی
 از .است آن اقتصادی هایپایه در ضعف ممسنی، اقتصاد ناکارآمدی در دیگر همؤلف

 به ،هاآن ضعف ،هستند ممسنی اقتصاد هایبنیان ینترمهم کشاورزی و بازار کهآنجایی
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 و بازار بودن فصلی به توانمی زمینه این در شود.می منجر شهرستان درآمد میزان کاهش
 یکیف و یکمّ لحاظ از ممسنی بازارِ کهاین به توجه با کرد. اشاره کشاورزی پذیریریسک

 تمام آن مبنای بر و کرد تمرکز آن رب تنها تواننمی ،ندارد مطلوب کارآمدی
 ،کافی آموزش و آگاهی ضعف دلیل به نیز کشاورزی در داد. انجام را هاگذاریسرمایه

 و شده اشباع کشور در یا که آورندمی روی محصوالتی کشت به مواقعبیشتر  کشاورزان
 کشاورزان واقع در ندارد. وجود هاآن مصرف به چندانی میل مرزها ماورای در یا
 هاآن برای هاسال از برخی در که پردازندمی محصول تولید به پذیرریسک تصوربه

 هندوانه کشت در توانمی را مورد این نمونه .است زیان با همراه برخی در و سودآور
 قیمت اُفت با هندوانه بازار 2812سال  در کرد. مشاهده 2818 تا 2812 هایسال در

 سال در مجدداً و یافت افزایش هاقیمت 2812 و 2812 هایسال در اما ،بود همراه
 ینبنابرا؛ نگارندگان( میدانی )مطالعات رسید تومان 222 سرحد تا و کاهش 2818

 توسعه مدهعُ انعم یک ممسنی کشاورزی یپذیرریسک و یتارعنکبوت مدل حاکمیت
 کافی شناخت و آموزش ضعف عاملِ دو در آن ریشه که است شهرستان اقتصادی

 ریشه ،موانعاین  واقع در .است کارگزاران ایطایفه گرایش و هویتی کادرا و کشاورزان
 کارگزاران، سوی از شهروندان ادراک تقویت با که دارد ایطایفه سیاسی فرهنگ در

 .گیردمی انجام نامطلوب صورتبه منابع خصیصت و اقتصادی توسعه

 ممسني شهرستان در اقتصادی توسعه کارهایراه .2-9

 و اقتصاد زمینه در کارگزاران نامطلوب ملکردع سنتی، ساختار پراکسیس، نظیر موانعی
 به دستیابی کنند.می سخت را «انتقال جرگه» به ودور ممسنی، اقتصادی هایپایه ضعف
 خواهد کارگزاران نگرش شیوه تغییر مستلزم نخست درجه در پایدار و مطلوب راهکار

 هویت تثبیت ساززمینه ممسنی اجتماعی یطمح و تاریخ در انسان کار زیرا؛ بود
 برای لذا ؛است شده ترسیم مبنا این بر اقتصادی توسعه و گردیده افراد جغرافیایی

 گیرد. قرار کار دستور در باید بلندمدت و مدتکوتاه راهکار دو مسنیم اقتصادی توسعه
 نظیر ربطذی نهادهای یعنی؛ است کشاورزی کردن مکانیزه مدت،کوتاه در همؤلف اولین
 و اقتصادی وضعیت اندازچشم و پردازندب کشاورزان آموزش به باید کشاورزی جهاد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 433    : شهرستان ممسنيتبيين رابطة فرهنگ سياسي و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی

 

 ارتقاء به باید نهادها این همچنین .کنند ترسیم هاآن برای را محصوالت فروش و خرید
 و پردازندب منطقه رزیکشاو امکانات سطح و اجتماعی -تصادیاق هایزیرساخت

 یعنی مهم هدف دو کلی، طوربه ؛کنند سنتی آالتماشین گزینجای را نوین هاییفنّاور
 جذابیت و کار سهولت برای مزرعه شکل تغییر و کشاورزی کارگران وریبهره افزایش

 است بازار تقویت دت،مکوتاه در همؤلف دومین گیرد. قرار کار دستور در کشاورزان برای
 نظر از ربازا ممسنی، شهرستان در کهییآنجا از یابد. ارتقاء کیفی و یکمّ نظر از باید که
 کارگزاران بنابراین ؛ندارد وجود کافی مقدار به کاال تنوع کیفی نظر از و محدود ی،کمّ

 و نایعص بر تمرکز مدت،کوتاه در همؤلف سومین .کنند توجه بیشتر بخش این به باید
 بخش در تنها دتواننمی شهرستان اقتصادی توسعه است. اشتغال ایجاد برای پتروشیمی
 ایجاد به منجر این زیرا؛ باشد توجه مورد باید نیز صنعت بلکه گیرد صورت کشاورزی

 ورود و سرمایه جذب برای الزم تبلیغات همچنین و شهروندان برای شغلی فرصت
 هایجاذبه به توجه ،مدتکوتاه در چهارم همؤلف شد. دخواه خارج از گذارانرمایهس

 افزایش ،قدرت زمینه تنهانه که است تاریخی -فرهنگی آثار و توریسمژئو و گردشگری
 و مکان از مطلوب تصویری یالقا به بلکه ،کندمی فراهم را یژئوپلیتیک وزن و درآمد
 در دوم راهکار اما؛ شد خواهد منجر گردشگران اذهان در شهرستان جغرافیایی فضای

 از یکی همؤلف این .است مهم ربسیا آن در متوازن توسعه که است مدتبلند زمانی بازه
 و منابع تخصیص و جغرافیایی هویت بنیاد زیرا؛ است اقتصادی توسعه هایشالوده

 خواهد پی در را تحرک عدم یا ضعف جغرافیایی، هایبندیتقسیم بر اساس امکانات
 و شد خواهد شهرستان اقتصادی توسعه به منتج امکانات عادالنه تخصیص و داشت
 ،مدتبلند راهکار در دیگر همؤلف آمد. خواهد وجود به نیز شهرستان از مثبت ایچهره
 ،ایعشیره ساختار و سیاسی فرهنگ است. ایطایفه سیاسی فرهنگ تدریجی حذف
 و دهدمی نشان واکنش شکنیسنت و انحراف عنوانبه تغییر هرگونه به و است باثبات

، 2831 القلم،)سریع بود خواهد پذیرامکان مردم توده فکارا تدریجی تغییر طریق از تنها
 و هاسنت باید مطلوب، اقتصادی توسعه الگوی یک انتخاب برای کلی، طوربه ؛(32ص

 شهرستان اقتصادی توسعه مسیر آنکه تا گردند تعدیل و تصحیح دائماً فرهنگی آداب
 .(12، ص2831 )متوسلی، ددگر هموار
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 بندیجمع

 و ایطایفه سیاسی فرهنگ میان یمعنادار رابطه که است آن گویای پژوهش هاییافته

 و ایعشیره ،ممسنی شهرستان در سیاسی فرهنگ .دارد وجود اقتصادی یافتگینتوسعه
 .رودمی شمار به یاقتصاد توسعه مسیر در مهمی بازدارنده عامل این و است ایطایفه
 در ،-است کشاورزی و بازار پایه بر که -ممسنی اقتصادی هایزیرساخت ،این بر عالوه
 دو این پویایی امکان که است گرفته شکل ایعشیره -ایلی بافت با جغرافیایی فضای
 کشاورزی بر مبتنی ایعشیره اقتصادی بافت واقع در .ندکنمی فراهم را اقتصادی بخش

 ذهنیت گیریشکل ساززمینه و است تضاد در اقتصادی جدید عقالنیت با دامداری و
 در اقتصادی رشد سمت به رکتح گونههر که ودشمی ایطایفه سیاسی فرهنگ

 د.نگرمی هویتی و جغرافیایی مسائل چارچوب در را کشاورزی و بازار هایبخش
 اقتصادی هایهپای در توسعه عبارتی، به ؛است کارگزاران گیریجهت ،دیگر موضوع

 در بازار ست.هاآن به کارگزاران ویژه توجه متضمنِ کشاورزی و بازار یعنی مسنیم
 و گردد مکانیزه نیز کشاورزی و یابد رشتگس کیفی و یکمّ لحاظ از باید ممسنی

 اقتصاد شوند. گرفته کار به مرغوب و داربَرند محصول فرآوری برای نوین هاییفنّاور
 راهِ که بوده کشاورزان زیان به ایام برخی در محصوالت قیمت نوسان و یتارعنکبوت

 فرهنگ با رابطه در دیگر مسئله .است کشاورزان صحیح آموزش رد آن از رفتبرون
بر  که دارد اختصاص پراکسیس مفهوم واکاوی به اقتصادی، یافتگینتوسعه و سیاسی
 به منجر هاآن هایکارکرد و ممسنی جغرافیای و تاریخ در انسان کار آن، اساس
 دهیجهت آن هایامدپی جمله از که گردید ایطایفه -مکانی سیاسی فرهنگ یگیرشکل

 نهایتاً و هاتوده بسیج و بندیتقسیم ،کارگزاران سوی از ذهنی ادراک تقویت و
 غیر اقتصادی بخش به توجه ضعف یا عدم و خودی بخش در اقتصادی گذاریسرمایه

 آن هایسیاست اجرای حاکم، طایفه به کارگزاران وابستگی ،عملکرد این است. بوده
 همراه به را اقتصادی و یادار فساد و حاکمه زادگاه و طایفه رد سرمایه تمرکز طایفه،
 که طوریبه دارند نقش هویتی ساختگیبر متن در هاتوده ،دیگر سوی از داشت. خواهد
 در آنان هنجارهای و انجامید ساختار حفظ به هاآن در هنجارها و هاارزش شدن نهادینه
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 و گرایانههویت انتخاباتی رفتار در ازتابب این نمونه .دارد عینی بازتاب یممسن جامعه
 صاد،اقت بخش به گزینشی نگاه بنابراین؛ است اقتصادی و اجتماعی ساختار به آن سرایت

 در اندازیسنگ و عدالتیبی و نامتوازن توسعه و گیردمی صورت رفتارها یرتأث تحت
  .دارد همراه به را اقتصادی توسعه مسیر

 ورود و اقتصادی توسعه به حصول که است آن ویایگ همچنین پژوهش هاییافته
 اقتصادی، هایپایه ضعف ن،کارگزارا سنتی، ساختار جمله از موانعی با انتقال رگهجُ به

 نهایتاً و خارجی گذاریسرمایه عدم یا ضعف ،یتارعنکبوت مدل و اقتصاد پذیریریسک
 گردی و ممسنی دیاقتصا وضعیت دیگر، نکته .ستروروبه ایطایفه سیاسی فرهنگ
 ،2812 سال در ممسنی شهرستان در بیکاری نرخ کهیدرحال .است فارس استان مناطق

 و 1/12 ترتیب به بیکاری نرخ سال همین در کازرون و شیراز در بوده، درصد 5/14
 هایهمؤلف سایر در .(2812مسکن، و نفوس )سرشمار است شده ذکر درصد 1/21

 گرفته قرار هاشهر این به نسبت تریپایین جایگاه رد ممسنی شهرستان زنی اقتصادی
 دلیل به ینبنابرا ؛است ساختار در آن پیرامونی موقعیت انگرنمای وضعیت این که است

 عملکرد و اقتصاد یپذیرریسک ای،طایفـه و مشارکتی -محدود یسیاس فرهنگ وجود
 توسعـه و سیاسی فرهنگ بین معناداری رابطه ممسنی شهرستان در کارگزاران نامطلوب

 زا تنها ،شهرستان در موانع این وجود به توجه با کلی طوربه ؛دارد وجود اقتصـادی
 امکان ،اندازچشم سند تدوین چارچوب در شدهیزیربرنامه و بهینه راهکارهای طریق

 ادایج نظیر مدتکوتاه هایحلراه با یعنی؛ دش خواهد فراهم یاقتصاد توسعه به حصول
 بازار، کیفی و یکمّ تقویت محصوالت، کیفیت ارتقای جهت در کانیزهم کشاورزی

 و گردشگری ایهجاذبه زمینه در زمال تبلیغات و پتروشیمی و صنایع بخش بر تمرکز
 جمله از یافت. دست اقتصادی توسعه به توانمی فرهنگی و تاریخی ،ژئوتوریسم
 مختلف جغرافیایی اطقمن میان در متوازن سعهتو ایجاد نیز مدتبلند راهکارهای

 یا حذف که است بدیهی است. ایطایفه سیاسی فرهنگ تدریجی حذف و شهرستان
 عدالت بنیاد بر منابع تخصیص و جامعه از ایطایفه سیاسی فرهنگ کردن رنگکم

 و سیاسی ساختار تحول قیطر از تنها و بود نخواهد ممکن سهولت به جغرافیایی
  یافت. دست مهم این به توانمی توده و رانکارگزا اذهان تغییر و اجتماعی
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 هایادداشت
                                                           

1. political culture 
2. Gabriel Almond 
3. S. Verba 
4. tribe 
5. multiethnic society 
6. tribal political culture. 
7. development 
8. economical development 
9. economic growth 

 (.335، ص2812 امیری،است )« شهر نورآباد» مرکزیتبه  مرکزی . بخش22

 (.2233، ص2832 است )طاهری،« شهر مصیری» مرکزیت. بخش رستم به 22

 (.335، ص2812 است )امیری،« حَسَنی» مرکزیتزیاری به . بخش دشمن21

 1به بخش ارتقاء یافت و  2841در سال « بابامنیر». بخش ماهور مِیالتی با مرکزیت 28
 (.15، ص2814صادقی،  و دارد )رومینا یتنفر جمع 1111دهستان )ماهور و میشان( و 

14. agriculture 
15. industry 
16. capital 
17. market 
18. geotourism 
19. balanced development 

عنوان مانعی در . منظور از روبناها و حوزه مقاومت، نهادها و ساختارهایی هستند که به12
ذکر این نکته ضروری است که ممسنی قرار دارند. البته  شهرستانمسیر توسعه اقتصادی 

در پراکسیس مارکسیسم، گرچه زیربنا )نیروی اجتماعی( حوزه حرکت اما روبنا )دولت( 
 گرایی، زیربنا و روبنا مکمل یکدیگر هستندحوزه مقاومت است، ولی در پراکسیس طایفه

با شود، مکمل شدن و همراهی آن زمانی که روبنا به ابزار دست طایفه حاکمه تبدیل می)
در تحلیل  چراکهشود(. به عبارتی، حوزه مقاومت وجود ندارد زیربنا بیشتر نمایان می

نهایی، کار انسان در تاریخ )زیربنا( به کمک کارگزاران )روبنا( حرکت تاریخ را پیش 
محوری را بر جامعه حاکم کرده است. نکته دیگر این است که حوزه بُرده و طایفه

کند. به این معنا که نوان یک مانع در مسیر توسعه عمل میعمقاومت در صورت وجود به
آورد. افزون بر این، تفاوت اقدام مثبت در جهت توسعه جلوگیری به عمل می هرگونهاز 

بینانه و فرجام آن حاکمیت پرولتاریا و نهایتاً دیگر این است که پراکسیس مارکسیم خوش
ی و در حال گذار نظیر شهرستان طبقه است، ولی پراکسیس در جوامع سنتجامعه بی
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آمیز را به ممسنی، به دلیل ایجاد ساختار توسط انسان در تاریخ، پایانی واگرایانه و تبعیض
 همراه دارد.

21. Samuel P. Huntington 

 و کشاورزی، باغداری بازار، مثل شهرستان اقتصادی هایعرصه در افراد فعالیت . منظور11
 غیره است.

 کتابنامه

شناسی فرهنگ سیاسی؛ مطالعـۀ مـوردی: شـهر    رویکردهای قومی و گونه»(، 2831یعقوب )احمدی، 
 .  4، دوره چهارم، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، «سنندج

؛ جلـد سـوم، شـیراز:    پارسه )تاریخ فارس، شهرها و روستاهای آن((، 2812امیری، سید رزاق )
 نوید شیراز.

، تهـران:  های اجتماعی در زنـدگی سیاسـی  اسی، نقش نیروشناسی سیجامعه(، 2812بشیریه، حسین )
 نشر نی.

 ، تهران، نشر نی.  های مارکسیستیتاریخ اندیشه(، 2812) همو

مجله پژوهشـنامه  ، «بینی قیمت نفت خامسازی و پیششبیه»(، 2835بیدآباد، بیژن و پیکارجو، کامبیز )
 .، شماره بیست و هفتماقتصادی

   :اقتصادی یتساوب، «یتارعنکبوتمدل »(، 2812 )اهللپهلوانی، عزیز

http://www.azizpahlevani.ir 
 اضافی، تهران: سمت. یدنظرتجد، ویرایش با جغرافیای سیاسی ایران(، 2811نیا، محمدرضا )حافظ

 ، شیراز: نوید شیراز.ممسنـی در گذرگاه تاریـخ(، 2812فهلیانی، حسن ) حبیبی

دهـی )مطالعـه   گرایـی بـر الگـوی ر ی   طایفـه  یرتأثبررسی »(، 2814) رومینا، ابراهیم و صادقی، وحید
 ، سال یازدهم، شماره سوم.  فصلنامه ژئوپلیتیک، «موردی: شهرستان نورآباد ممسنی(

موانـع  »(، 2818رومینا، ابراهیم، ضرغامی، برزین، حسینی، سـید محمدحسـین و وحیـد صـادقی )    
ای همـایش منطقـه  ، «بر فرهنگ سیاسـی(  یدأکتتوسعه سیاسی در شهرستان نورآباد ممسنی )با 

، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد نورآبـاد     ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رسـتم چالش
 .21-3، صصممسنی
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 ،بـاغی زراعـی و  محصـوالت  و آمارنامـه کشـاورزی    (،2818کشاورزی استان فارس ) سازمان جهاد
 http://www.fars-agrijahad.irقابل دسترسی در آدرس زیر: 

 .باغیزراعی و محصوالت و آمارنامه کشاورزی  (،2814کشاورزی استان فارس ) سازمان جهاد

 جمعیـت  گـزارش بـرآورد  »اطالعـات(،   و آمار فارس )معاونت استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
، شـیراز: سـازمان   «2813 تـا  2812 سـال  از تانشهرسـ  تفکیـک  بـه  فـارس  اسـتان  هایشهرستان

 ریزی استان فارس.مدیریت و برنامه

، 2811سـال   -سـالنامه آمـاری اسـتان فـارس    (، 2818ریزی استان فـارس ) سازمان مدیریت و برنامه
 ریزی استان فارس.شیراز: سازمان مدیریت و برنامه

، اقتصـادی  -مجلـه سیاسـی  ، «ایـران  ای فرهنـگ سیاسـی  مبانی عشـیره »(، 2832القلم، محمود )سریع
   .285شماره 

 ، تهران: فرزان روز.فرهنگ سیاسی ایران(، 2818) همو

دهـی )مطالعـه مـوردی: شهرسـتان     گرایی بر الگـوی ر ی طایفه یرتأثبررسی »(، 2818صادقی، وحید )
رضـا  بـه راهنمـایی دکتـر محمد    ،«نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسـی نورآباد ممسنی(، پایان

 نیا، گروه جغرافیای سیاسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.حافظ

نشـریه مسـتقل دانشـجویی    ، «بنیادهای جغرافیایی کُنش سیاسی در شهرستان ممسـنی »(، 2814) همو
 .12 ،، سال ششم، دوره جدید، نشر هفتماندیشه نو دانشگاه آزاد ممسنی

 http://professor.iaut.ac.ir: روفسور، سایت تحلیلی پ1اقتصاد خرد (، 2811طاهری، حسن )

، جلـد دوم،  فارسنامه دوّم )شناختی تـاریخی، فرهنگـی، اقتصـادی(   (، 2832طاهری، عبدالمحّمد )
 شیراز: امیدواران.

 ، تهران: نشر نی.بنیادهای علم سیاست(، 2811عالم، عبدالرحمان )

 ، تهران: سمت.ایهای مقایسهسیاست(، 2831قوام، عبدالعلی )

، تهـران:  بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری     یـد تأکجغرافیای انتخابـات، بـا   (، 2811راد، مراد )یانیکاو
 دانشگاه خوارزمی.

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه(؛ 2833) لشکری، محمد

 ،«اقتصـادی  توسـعه  در اسـالمی  دولت نقش» ،(2812) صادق دوست،ایمان بافنده و محمد لشکری،
 .تابستان و بهار دوم، شماره سوم، سال ،اسالمی اقتصاد مطالعات دوفصلنامه
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، شناسـی توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش(، 2831متوسلی، محمود )
 سمت. :تهران

ای و مشارکت سیاسـی در اسـتان   فرهنگ سیاسی قبیله»(، 2831پور )نیا، حسین و آسیه مهدیمسعود
 .15، شماره المللیهای سیاسی و بینمجله رهیافت، «یالما

 شیراز: انتشارات شیراز. ممسنی و بهشت گمشده،(، 2851مسلمی، اعظم )

 ممسـنی در  شهرسـتان  آمـاری  سـالنامه  ،(2818)فـارس   اسـتانداری  اشـتغال  و ریـزی برنامه معاونت
 .  12 شماره اطالعات، و آمار ، دفتر2812 و 2812 هایسال

 هـای سال رستم در شهرستان آماری سالنامه ،(2818)فارس  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه تمعاون
 .12 شماره اطالعات، و آمار دفتر ،2812 و 2812

 هـای سال شیراز در شهرستان آماری سالنامه ،(2818)فارس  استانداری اشتغال و ریزیبرنامه معاونت
 .12 هشمار اطالعات، و آمار دفتر ،2812 و 2812

 کـازرون در  شهرسـتان  آمـاری  سـالنامه  ،(2818)فـارس   اسـتانداری  اشـتغال  و ریـزی برنامه معاونت
 .12 شماره اطالعات، و آمار دفتر ،2812 و 2812 هایسال

 خـارجی  سیاسـت  در ملـی  فرهنـگ  نقـش » ،(2831)مهـدی   مقدم،جاودانی و علیرضا زاده،موسوی
 .زمستان و پاییز دوم، شماره چهارم، سال اسی،سی دانش فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.نیافتهتوسعه و کشورهای توسعه(، 2812نراقی، یوسف )

فصـلنامه اقتصـاد   ، «گستره اثرگذاری فرهنگ اسالمی بر توسعه اقتصادی»(، 2812نقی )نظرپور، محمد
 .83، سال دهم، شماره اسالمی

نامـه و پیوسـت اداری جمعیـت و نماگرهـای منتخـب      (، 2811ه اجتماعی )وزارت تعاون، کار و رفا
بـه اداره   شـده ارسالها نیروی انسانی )نرخ بیکاری و مشارکت( استان فارس به تفکیک شهرستان

 ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ممسنی.تعاون

 ،«غربـی  مسـلط  وهایالگ از ایران در توسعه هایسیاست ثیرپذیریأت» ،(2833)سیدمرتضی  ای،هزاوه
 .زمستان و پاییز ،4 شماره ،سیاسی دانش دوفصلنامه
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