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 مجالس انتخابات روند بر تأکید با گراییطایفه و انتخابات
   ممسنی انتخابیه حوزه در اسالمی شوراي هشتم تا پنجم

  
  

  *الدینیشمس علی
  

  چکیده
 به دستیابی منظور به رهیافتی و دموکراسی بستر سنگ اولین عنوان به عمومی گیريرأي بر تکیه و انتخابات

 اعضاي گزینش بر تأثیرگذاري براي شهروندان سیاسی مشارکت اساسی اشکال ملهج از انسانی؛ پایدار توسعه
 گیريتصمیم و مشارکت این اما. باشدمی کشور اداره جهت دولتمداران به ملت اراده انتقال و هابرنامه حکومت،

 اي،قبیله/ یقوم هايعصبیت وجود کهبطوري باشد،نمی فردي انتخابِ و درایت روي از مکانی هر در و همیشه
 اما کلی، بطور نه جهانی جوامع از بسیاري در ایدئولوژیک خاص اعتقادات و خانوادگی - ایلی هاينظام به وفاداري

 بر جمعی انتخابِ یک به رسیدن سمت به را آن و بگذارد تأثیر انتخاباتی هايگیريتصمیم بر توانسته حدودي تا
  . دهد سوق» خاص فرهنگی هویت« پایه
 دو به اطالعات گردآوري روش بر تکیه با و تحلیلی -  توصیفی رویکردي با است بنیادي تحقیقی که ژوهشپ این

 نقش و سیاسی فرهنگ انتخابات، پیرامونِ نظري؛ مبانی بررسی ضمن تا است آن بر میدانی و ايکتابخانه صورت
 پنجم هايدوره در ممسنی انتخابیه حوزه مردم انتخاباتی رفتار مطالعه به روند، این در ايطایفه/ قومی هویتهاي

 چرایی پرسشگري شیوه از استفاده و میدانی هايبررسی با همچنین. بپردازد اسالمی شوراي مجلس هشتم تا
 آفرینینقش از حاکی تحقیق نتایج. نماید تحلیل منطقه در را گراییطایفه اساس بر دهیرأي و گیريتصمیم این

 این که. دارد بررسی مورد گیريرأي هايدوره کلیه در نماینده گزینش به دهیجهت در ايطایفه هویت پررنگ
 از برخورداري راستاي در ایلی نانوشتۀ سنن و اصول به پایداري مبناي بر افراد سیاسی مشارکت دلیل به عموماً
 ساکنین میان عمناف و منابع توزیع در منتخب نمایندة گراییخاص همچنین. باشدمی عمومی و شخصی منافع

 سزا به تأثیري غیرمستقیم طور به ممسنی ارشد مدیران و مسئولین انتصاب روند و شهرستان مختلف طوایف
  .است داشته ناحیه در روند این تداوم و گراییطایفه در

  ها واژه کلید
  ممسنی گرایی،طایفه سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت انتخابات،

                                                             
  Email: A_shamsoddini@miau.ac.ir   مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه ي انسانیجغرافیا استادیار .  *
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  مقدمه
 اصلی نمادهاي از عمومی گیريرأي بر تکیه و انتخابات مختلف؛ حکومتی و سیاسی هاينظام در

 دموکراسیِ دیگر عبارت به. شودمی محسوب قانونمداري راستاي در ملت یک 1خواهیتوسعه
 در ملت آشکار دخالت و حضور از بارزي نمونه مشارکتی دموکراسی آن؛ تبع به و پارلمانی

 هر و ملت هر رواین از. باشدمی خویش اقتصادي – سیاسی سرنوشت و زندگی مسیر تعیین
 هر سیاسی – اجتماعی تاریخ طی در خویش سرنوشت تعیین حق راستاي در 2»قومی«

 راستا این در. است کردهمی استفاده خود مکان و زمان با سازگار هايحربه و ابزار از سرزمینی
 سیاسی مشارکت تجلیات بارزترین از یکی رأي هايصندوق بر تکیه با گیريرأي و انتخابات

 و تعصبات همراه به اقتدارگرایی راه این در هرچند. باشدمی امروزي متمدن دنیاي در انسان
 تحقق از مانع) سوم جهان جوامع در عموماً( مذهبی - ایدئولوژیک و ايقبیله/ قومی تبعیضات

 هم باز اما. شودمی ناسیم،شمی دموکراسی نام به که آنچه به دستیابی و انتخاب آزاديِ اصل
 انتخابات و سیاسی مشارکت پایه بر خویش حاکمیت مسیر تعیین در مردم اراده از تواننمی

  .نمود جلوگیري
 اجتماعی – اقتصادي روابط و اطالعات فناوري، سریع رشد که زمان از برهه این در منوال؛ بدین
 راستاي در یکدیگر به جوامع تنیدگیمدره نوعی سبب المللبین عرصه در ملتها و دولت مابین
 جهت توسعه گوناگون ابعاد بین همانگی. است گشته جانبههمه توسعه هايزمینه آوردنفراهم

 – اقتصادي توسعه بنابراین. است ضروري و الزم 3همگانی رفاهمندي این اثرات پایداري
 سیاسی، توسعۀ با یگر،د بعبارت. باشدنمی پذیرامکان عمالً سیاسی توسعه بدون اجتماعی
 ترتیببدین و یابدمی افزایش بالنسبه جامعه اجتماعی و سیاسی امور در مردم نسبی مشارکت

 رفاهی هايمشیخط اجراي و تدوین و پاسخگو دولت دهیشکل براي را نهادي هايزمینه
 نابرابري وير کاهنده اثر تواندمی سیاسی توسعۀ که است طریق این از و. کندمی فراهم جامعه

 یکی و نیازپیش ساالرمردم سیستم تقویت و پیشبرد پس، )1(. باشد داشته اقتصادي - اجتماعی
 بعنوان سیاسی مشارکت راستا این در. باشدمی ملّی توسعه فرایند اساسی اجزاي ترینمهم از

 در تقیم،غیرمس یا مستقیم طور به حکام انتخاب براي جامعه یک اعضاي که داوطلبانه فعالیتی
 توسعه اساسی هايپایه و بارز نمادهاي از )2( دهندمی انجام عمومی هايسیاست گیريشکل

  .رودمی شمار به جهانی جوامع در سیاسی
                                                             
1 . Expansionist (Development) 
2 . Race / Ethnic / Tribal 
3 . General Welfare  
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 و کاندیدا گزینش نوع و انتخاب چرایی و انگیزه است مهم سیاسی مشارکت این در که آنچه
 کما. جویندمی شرکت انتخابات این در که است افرادي بر حاکم سیاسی فرهنگ همه از ترمهم

 بین مثبت معناداري سطح باالبودن بیانگر هریک مختلف فرهنگهاي و جوامع در تحقیقات اینکه
 و مدنی هايانجمن در مشارکت ،)دینداري( سیاست از دینی درك اجتماعی، – اقتصادي پایگاه
 انتخابات جریان در بنابراین ) 3( .است مردم تفکر بر حاکم سیاسی فرهنگ با افراد پذیريجامعه

 سرزمین، یک هايعرصه بر حاکم اقتصادي – اجتماعی ساختارهاي چارچوب در و مختلف
 ثابت، سیاسی گرایشات داشتن همچون متفاوتی هايمؤلفه پایه بر است ممکن دهندگانرأي

 ،گیانوادهخ –حزبی هايوابستگی اهداف، و هابرنامه به توجه شخصیتی، و فردي ویژگیهاي
 هویت بر تعصب و قومی گروههاي در عضویت همچنین و جمعی ارتباط وسایل نقش و تبلیغات

  . کنند استفاده نظر مورد نامزدهاي به دهیرأي و گیريتصمیم براي خاص فرهنگی/ مکانی
 تفکرات و ايطایفه/ قومی هویت و تعصب مبناي بر دهیرأي و سیاسی مشارکت ترتیب بدین

 به توجه که ايگونه به. است انتخابات در شرکت براي افراد هايانگیزه از یکی ژیکایدئولو
 که هاییکانون ویژه به سومجهان کشورهاي از بسیاري بر حاکم اجتماعی – سیاسی روندهاي

 بر گیريتصمیم و گزینش برخورد، از گواه اند،داشته نفوذ و نقش آنجا در استعمار عامل زمانی
 و سیاسی مشارکت بین این در ) 4(. دارد خویشاوندي/ قومی هايعلقه و نژادگرایی ،تعصبات پایه
 اولین برگزاري و مشروطیت انقالب از ما کشور در مکانی/ ايطایفه هویت از بستري بر دادنرأي
 ایلیاتی خاستگاه که شهرهایی و روستاها در ویژه به مردم اکثریت بین در تاکنون انتخابات دوره

 و مهم عاملی اند،گرفته شکل ايطایفه -قومی همگرایانه هايهویت پایه بر و داشته ايرهعشی –
  . باشدمی انتخابات جریان در تأثیرگذار
 و لُر قومی خاستگاه داراي که کشور جغرافیایی منطقه چندین از یکی بعنوان ممسنی شهرستان

 به. باشدنمی مستثنی مورد این از است، خانوادگی/ ايطایفه هايبنديدستبه و ایلیاتی هویت با
 هویتی فاکتور ناحیه سطح در اجتماعی –سیاسی هايرقابت و هامشارکت اکثر در کهطوري

 در. است داشته روند این از حاصل مناسبات و هاگیريتصمیم در سزا به نقشی» طایفه تعلق«
 حوزه شهري و روستایی نینساک انتخاباتی رفتار و سیاسی مشارکت که است تالش پژوهش این

 شوراي مجلس هشتم تا پنجم هايدوره گیريرأي آمارهاي بر تکیه با را ممسنی انتخابیه
) هامکان ايطایفه هویت تفکیک با( شهري محله سه و روستا 50 آماري نمونه حجم با اسالمی

 ملکردع بررسی ضمن میدانی مطالعات راه از همچنین. دهیم قرار تحلیل و بررسی مورد
 هویت« به توجه با ممسنی ارشد مدیران انتصاب در شهرستان منتخبِ نمایندگان مدیریتی

 مختلف طوایف تحصیلکردگانِ و معتمدین از تعدادي با مصاحبه نیز و مسئولین، این» ايِطایفه
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 آن تداوم علل و گراییطایفه اساس بر افراد دهیرأي الگوي و سیاسی رفتار این چرایی ممسنی
  . نمائیم تحلیل و تجزیه ناحیه در را

  :نظري گفتمان
  : ایران در سیاسی فرهنگ و انتخابات -)الف

توجه به تمامی ابعاد توسعه و هماهنگی میان  ؛1در راستاي دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار
ک اي و محلی یهاي ملی، ناحیهخواه در کلیه عرصهاجزا، عناصر و کارکردهاي این فرایند تحول

اي به هم اجتماعی و سیاسی مجموعه - رو توسعه اقتصادياز این. سرزمین الزم و ضروري است
از تغییرات از جمله رشد تولید، بهبود سطح بهداشت، افزایش امید به زندگی، رفاه مادي  پیوسته

. آورداقتصادي را در یک جامعه به وجود می –تر و پیچیدگی اجتماعیطات گستردهبیشتر، ارتبا
شدن جامعه و که این روند در گذر زمان و با ایجاد بسترهاي مناسب سیاسی به دموکراتیک )5(

در این بین توجه به مشارکت سیاسی . انجامدبهبود وضعیت معیشتی همه افراد آن جامعه می
هاي هاي رأي یکی از ابزارها و زمینهو سالم با تکیه بر صندوق 2مردم و برگزاري انتخابات آزاد

به عبارت دیگر؛ مشارکت مردم در انتخابات . باشداي میسیاسی در هر جامعهرسیدن به توسعه
کنندگان امور گذاران و ادارهانتخابِ سیاست: پایدار جامعه دارد اثرات بسیار زیادي روي توسعه

ها و چگونگی ادارة امور جامعه، گردش قدرت و در نتیجه ها، برنامهجامعه، انتخاب سیاست
نمایی به خارج، پیوند عالیق نمودن نظام، قدرتاعمال فشار روي قدرتمندان و همچنین مشروع
شدن حکومت، احساس مسئولیت  ؛ پاسخگوتر)٦(و ایجاد همبستگی و بیان مخالفت و نارضایتی 

کننده براي حل مسائل جامعه، کاهش نابرابري و تأکید نخبگان بر بیشتر شهروندان مشارکت
. ان از جمله پیامدهاي حاصل از برگزاري و شرکت در انتخابات در یک کشور استهایشخواسته

)٧(   
آنچه در این مشارکت و به تبع آن توسعه سیاسی یک جامعه مهم و تأثیرگذار است؛ توجه به 

اگر ما : به بیانی. باشدکنندگان آن سرزمین میها و فرهنگ سیاسی حاکم بر مردم و ادارهارزش
هاي تحت حاکمیت قانونِ نمادین، مورد توافق همگانی، قابل اي از فعالیتجموعهرا م» فرهنگ«

 4کننده کنش اجتماعیو اصل تنظیم 3که واضح ساختار اجتماعی ؛)٨(اکتساب، یادگیري و انتقال 
 5»فرهنگ سیاسی«. روانی یک جامعه است، بدانیم - قالب روحِ حاکم بر فضاي اجتماعی در

                                                             
1 . Sustainable Development 
2 . General election  
3 . Social Structural  
4 . Action Social 
5 . Political Culture 
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یع خاص از مواضع سیاسی، ارزشها، احساسات، اطالعات و مهارتهاي یک توز«عبارت است از 
بنابراین شناخت و درك الگوها و هنجارهاي  )٩(. »تمامی اعضا، شهروندان و مدیران یک جامعه

سمت  تر بهها به ویژه در کشورهاي درحال توسعه ما را آگاهانهشدة فرهنگ سیاسی ملتدرونی
 هاقتصادي، توسعه سیاسی و بالطبع توسعه ملی این سرزمینا –تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی

  . سازدرهنمون می
از نقطه نظر سیاسی و تاریخی در دوران باستان پس از حملۀ اسکندر مقدونی مقداري از آداب و 

و در دوران جدید . رسوم یونانیان از جمله تشکیل مجلس نمایندگان وارد زندگی ایرانیان شد
رکت در انتخابات بعنوان نمادي از مشارکت سیاسی مردم با الهام از دادن و شالگوي رأي

که این  )10(. کشورهاي اروپایی منجمله فرانسه در ایران با تأسیس مجلس شوراي ملی پیاده شد
داري و سیاسی حاصل از رشد نظام سرمایه –هاي اقتصادي روند با تأثیرپذیري از دگرگونی
خواهی و به تبعیت از آن پیروزي انقالب اسالمی با تکیه تحول تقابل سنت با مدرنیته در کشور،

مدنی؛ منجر تر از همه تالش براي آزادي، دموکراسی و جامعههاي ایدئولوژیک و مهمبر اندیشه
تر از همه فرهنگ سیاسی حاکم بر مردم و به ایجاد تغییرات اساسی در اندیشه، عمل و مهم

  . مدیران سیاسی جامعه گردید
ها و موانع از چالش 1»اقتدارگرایی«ریان گذار به دموکراسی و بالطبع توسعه انسانی، در ج

اي؛ به ویژه در کشورهاي درحال توسعه محسوب اساسی ایجاد توسعه سیاسی در هر جامعه
اي که تجربه بسیار اندك دموکراسی نسبت به سابقۀ تاریخی اقتدارگرایی در گونهبه. شودمی

گیري رفتار و فرهنگ سیاسی حاکم بر مردم این نقش مؤثري در شکل بیشتر این کشورها
جهت گذار به «در این میان کشور ما هم از جمله این کشورهاست؛ که . ها داشته استسرزمین

انقالب اسالمی  و ب مشروطیت، نهضت ضد استعماري نفتانقال(موج  سهدموکراسی در قالب 
اما باز هم روندهاي حاکم بر توسعۀ  )11(. »ه استهایی را به منصۀ ظهور رسانیدتالش) 57

دهنده غیردموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی ایرانیان، نشان) قبل و بعد از انقالب(سیاسی کشور 
 2گراییکاري، استبداد و مطلقعدم عالقه به انجام فعالیتهاي مشارکتی، داشتن روحیه محافظه

مدنی و تکیه بر سنت و آداب و رسوم اجتماعی عههاي جامگیري پایهدر بین ایرانیان، عدم شکل
   )15و  14،  13،  12(. غیردموکراتیک در یک ساختار دموکراتیک است

                                                             
1 . Despotism 
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با توجه به ایدئولوژي و نگرش گروههاي حاکمه ایران در طول ) 16(» بشیریه«در این راستا 
در  1»فرهنگ تابعیت«قرن بیستم، فرهنگ سیاسی ایرانیان را به دالیل مختلف و پیچیده، 

، فرهنگ سیاسی »القلمسریع«همچنین بر پایه تحقیقات . داندمی 2»فرهنگ مشارکت«مقابل 
ها و ایران در طول تاریخ معرف آن است که دایره اعتماد میان افراد و به تبع آن، نهادها، سازمان

اعتمادي، واگذاري نقشهاي یکی از آثار این کم. مؤسسات بسیار اندك و محدود بوده است
وي حاکم بودن فرهنگ . اجتماعی و سیاسی بر مبناي تعلقات خویشاوندي و قومی بوده است

 )17(. داندهاي اخیر میاي را بر فضاي جامعه علل شکست جریان نوسازيِ ایران در دههعشیره
در نهایت مجموعۀ عوامل منتج از فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور به همراه مدیریت ضعیف و 

در کنار » دشمن«گرایانۀ کشورهاي اقتصادي و همچنین تالشهاي توطئه –اکارآمد سیاسین
و عدم اعتماد و اطمینان در بین  3تفاوتی سیاسیپذیري، بیگیري فرهنگ عدم مسئولیتشکل

مدنی و نهایتاً توسعه ملی ایران در گذر  مردم از موانع اصلی رسیدن به سطوح عالیه جامعۀ
  . رودتاریخ به شمار می

 :و تعلقات قومی  ده فرهنگخر -)ب
نژادي؛ فرهنگ عنصر متمایزکنندة افراد یک قوم از سایرین محسوب / به لحاظ مطالعات قومی

مختلف در تعامل ) قومی(شده و به همین جهت، سبب ایجاد حساسیت میان دو گروه فرهنگی 
گاهانه در یک گروه منوال، هر انسانی تمایل دارد که هویت خود را آبدین )18(. شودبا یکدیگر می

هایی که در محدوده یک فرهنگ و یا قلمرو جغرافیایی خاص خاص جستجو نماید و انسان
بندي خاص توافق بندي و طبقهاي از دستهکنند، به طور ناخودآگاه بر روي نمونهزندگی می

هاي چه زمینهها به گونۀ واحد و یکپارترتیب دسته، گروه و تعدادي از انسانبدین )19(. نمایندمی
با ویژگیها و آداب و رسوم خاص اجتماعی را در جامعه فرآهم  4»خرده فرهنگ«تشکیل یک 

پس؛ خرده فرهنگ به گروههاي اجتماعی مانند طایفه، تیره، عشیره و گروههاي . آورندمی
مکانی و محلی مانند مردم یک ناحیه یا روستا، گروههاي شغلی، خویشاوندي، اقلیتهاي مذهبی 

شود که هر کدام در چارچوب االخره قشرهاي مختلف اجتماعی یک جامعه اطالق میو ب
هاي مرتبط هستند که بر اساس اي از پاسخیافته ، مجموعۀ سازمان)20(اجتماعی خاص خود 
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ها و فشارهایی ها، محرومیتها، پاداشکوشش مردم براي انطباق پیداکردن با فرصتها، محرك
  ) 21(. اندشود، به وجود آمدهها عرضه میا جامعه به آنکه از سوي محیط طبیعی ی

خاص،  فرهنگی هايویژگی که با است جمعی هویت انواع از یکی قومی در این راستا؛ هویت
 یجادا همدیگر به تعلق قوم احساس یک اعضاي بین و کندمی متمایز دیگر از اقوام را قوم یک

داشتن حس تعلق به قوم، تبار و قبیله راهی براي  کهبه نحوي. کندمنسجم می را هاآن و کرده
را شکل بخشیده و داراي ساختی اجتماعی » آنها«و » ما«یابی جمعی است که مفهوم هویت

 1شدن نیاز به هویت در افراد، خودآگاهیبنابراین؛ برآورده )22(. همراه با اشاره به فرهنگ است
میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی شود و ارضاي حس تعلق فردي را در انسان سبب می

به طور مثال در عصر حاضر  )23(. کنداي و ملی آن گروه انسانی را تعیین مییا هویت قومی، تیره
  نژادي در شهرهاي مدرنِ جوامع/ هاي قومیتبلور یافتن هویت

  در قالب  3سومو همچنین شهرهاي کوچک و متوسط کشورهاي جهان 2توسعه یافته 
با فرهنگ، آداب، الگوها و کارکردهاي مختص به آن هویت امري شناخته » ي قومیهامحله«

  . شده و قابل تأمل است
شدن و فرایندهاي حاصل از آن نقشی گرایی؛ جهانیقوم/ فرهنگالبته در زمینه گسترش خرده

- مگرایی محلی، قوگرایی، ملیشدن باعث افزایش اهمیت منطقهکه جهانیبطوري. به سزا دارد
همچنین؛ با فروپاشی فزایندة  )24(. گرایی محلی و واگذاري قدرت در زندگی مردم شده است

جهانی، در همان حال که مرزهاي سیاسی و فرهنگی و پیوستن روزافزون جوامع به جامعه
بخش خاصِ شوند؛ رویکرد عناصر هویتهاي خاص گوناگون به یکدیگر نزدیک میفرهنگ

شدن هویت قومی ، جهانی4»پلوس«هم رفته و بنا بر نظر روي )25(. یابدفرهنگی نیز افزایش می
  شدن نظرات مردم درباره خودشان را تغییرکند، زیرا فرایند جهانیپذیر میرا انعطاف

آوردن سرمایه به نظر محقق این مسأله، یعنی ساخت قومیت، یک استراتژي به دست. دهدمی 

                                                             
1 . Self-induction 

در شهرهاي بزرگ دنیاي ... هاي چینی، یهودي، ایتالیایی، آلمانی، مسلمان و در این راستا پدید آمدن محله. 2
یافتۀ کنونی گویاي آن است که هویتهاي قومی و خویشاوندي، ابزاري براي ورود به جامعۀ بزرگ و فرهنگ توسعه

 . هاي نابرابر و غریب با یکدیگر هستندکاهش ضربات فرهنگی ناشی از برخورد مستقیم فرهنگغالب و 

در قریب به اتفاق اکثریت شهرهاي بزرگ، متوسط و ): ، فصلنامه آمایش1388نظریان، (در راستاي تحقیقات . 3
اي افراد بنیان طایفه /ها عموماً براساس تعصبات قومی و پایگاههاي خویشاونديکوچک ایران نیز هویت محله

  .کنندگذاشته شده است، که از آن به عنوان شهر اقوام یاد می
4 . Pluss 
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ه براي کسب دسترسی به منابع کمیاب در جهت تحقق فرهنگی است که افراد از این سرمای
 )26(. کنندبخشیدن به آمال خویش استفاده می

:گرایی و مشارکت سیاسی در ایرانطایفه -)ج  
ایلیاتی است، که تاریخ سیاسی آن در مقاطع  -اي ایران کشوري چند قومی و با فرهنگ عشیره

اریه با نقش فعال عشایر و قبایل گره خورده مختلف زمانی از دوران باستان تا پایان حکومت قاج
اي در چارچوب یک نظام ایلی و بر اساس قبیله/ ايهاي طایفهکه سازمانبنحوي )27(. است
یابی هاي حاصل از مهاجرت، امور معیشتی و دستمکانی و همچنین مکانیزم -هاي خونی رابطه

اي هاي اندیشههاي هویتی و میراثهداراي ریش) در نزاع با جوامع شهري و روستایی(به قدرت 
به عبارت دیگر نظام ایلیاتی در  )28( .پایدار در تاریخ اجتماعی و فرهنگ سیاسی کشور هستند

و برخی از عناصر . باشدکشور، داراي ساختار اجتماعی بسیار سیستماتیک، منسجم و کارا می
کننده ا در فرهنگ امروز ما تعیینهزبانیها و هماستانیها، هماین نظام همچون تجمع همشهري

ترتیب ساکنان بدین )29( .خواهی جمعیِ ایلی در شکل نوین آن استو بازمانده از همان هویت
اي از تاریخ مشترك مختلف ایران امروزي مجموعۀ ناهمگونی از اقوام هستند که در کمتر دوره

 –و در طول تاریخ سیاسی. نداداشتهخود در این سرزمین انسجام و همگونی اجتماعی الزم را 
اي و اجتماعی کشور همیشه شاهد پیدایش فدراسیون و ترکیب متنوع ایلی، قبیله و طایفه

  . ایمهاي ایلی در ساختار قدرت و حکومت بودهبنديآفرینی این دستهنقش
هاي حاصل از این سیستم بر اساس بندياز آنجائیکه ساختمان اجتماعی ایالت و رده

در این نظام اجتماعی هر یک از افراد خود را متعلق . استوار است 1ي و نظام پدرتباريخویشاوند
دانند که باید به رسوم، هنجارها و دیگر قراردادهاي اجتماعی موجود در به یک ایل و طایفه می

؛ و خود را عضو یک جامعه دانستن نه تنها الزم، بلکه )30(این سیستم متعهد و پایبند باشند 
هاي دموکراسی و بنابراین، زندگی قبیلگی از درك زندگی مدنی بر پایه. شودحسوب میارزش م

 يحال؛ در هنگامه. مدنی غافل استمشارکت فعال تمام افراد به منظور رسیدن به جامعه
اجتماعی؛ وراي داشتن هرگونه مرام سیاسی  –هاي سیاسیمشارکت افراد در فعالیتانتخابات و 

» تعلق طایفه«لوژیک، کسانی که عضو یک ایل و طایفه هستند، بر مبناي حسِ و اعتقادات ایدئو
چه بسا با پیروزي؛ قومیت و طایفه . دهنداي خود رأي طایفهباید به شخص هم» تعلق مکانی«یا 

شود و در واقع بیشترین انگیزه را در اهالی آن خاص در انتخابات از امتیاز بیشتري برخوردار می
بعبارت دیگر شرکت در انتخابات نه با تکیه بر آگاهی افراد، . نمایددهی ایجاد میأيطایفه براي ر
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که افراد با توجه به ارزشهاي . گرددبودن جامعه برمی، عاطفی و سنتییبلکه به روابط خاصگرای
ویژه منابع  ییازند و نماینده نیز در یک خاصگرایسنتی خویش به انتخاب نماینده دست می

اي با اتکا بر قبیله/ پس؛ این عصبیت قومی )31(. دهدماتی را به سمت آنها سوق میمادي و خد
کننده است که تعیین) به منظور دستیابی به اهداف خاص(افراد  1هویت همبستگی جمعی

  . باشداي از مناطق کشور میفرهنگ سیاسی و انگیزة انتخاب کاندیداي مورد نظر در پاره
هاي انتسابی، راي فرهنگ سنتی مبناي هویت اجتماعی افراد ویژگیمنوال؛ در جوامع دابدین

اي یا ایلی، نمود بارز این پیوندهاي انتسابی و نظام عشیره. خانوادگی، ایلی و خونی آنهاست
 به کشور، در شخصی و عمومی منافع به نیل منظور به جمعی هویت بر تکیهرو از این. است
 – سیاسی مناسبات در پدرساالري و ایلیاتی نظام از اندهبازم که تعصب و گراییطایفه ویژه

  . است جامعه سیاسی مشارکت روند در گراییفرهنگخرده از جزئی باشد،می کشور اجتماعی
در تحقیقی تحت عنوان نقش تمایالت قومی در مشارکت سیاسی،  )32(» هیودي«در این راستا 

انتخابات ملی پایین بوده؛ اما در انتخاباتی عقیده دارد که مشارکت قوم عرب نسبت به فارس در 
 انتخابات نتایج همچنین. که با انگیزه قومی صورت گرفته است، مشارکت افراد باال بوده است

  یک در ايقبیله و قومی هايبرجستگی از گواه ایران، در نهم جمهوري ریاست
 ملی منافع با مصاف در ايیلهقب و قومی منافع به افراد بیشتر توجه داشتن نیز و ملی گیريرأي 

   )33(. است
  افرادي که به«، یگرایطایفه/ بنابراین فارغ از خوب و بد و ارزش و ضد ارزش بودن قوم

که این اشتراکات را دارند احساس  یهایهاي مشترك خود دلبستگی دارند؛ با انسانریشه 
 )34( .»کنندري و بیگانگی میکه این اشتراکات را ندارند، احساس دو یهاینزدیکی و با انسان

و  2آمیز که ترجمان درجۀ بلوغ فرهنگ سیاسی نخبگانپس، در یک رقابت سالم و مسالمت
افراد با این اندیشه که هر کس در قبیله ماست  )35(مداري است ها و قانوندر رقابت 3توده مردم

است بر له ماست، حاضر باید با ما و همگام ما باشد و هر کس در هویت قبیله یا طایفه دیگري 
هاي گیريبراي تصمیم یهمین مبنای -گاهاً  –به پذیرش وي به عنوان خودي نیستند و 

نهایتاً تکرار این روند و . گرددمی یاي و حتی ملّاجتماعی در سطوح محلی، ناحیه –سیاسی 
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ر عملکرد ساز ضعف ددر درازمدت زمینه 2ساالريو شایسته 1یعدم انتخاب بر مبناي خردگرای
  .گرددنیافتگی بخشهاي وسیعی از جامعه میمدیریت و به تبعیت از آن توسعه

  
  :تحقیق روش

 است، تحلیلی - توصیفی نوع از تحقیق روش باشدمی بنیادي تحقیقی که پژوهش این در
 اهداف آن در که. است میدانی و ايکتابخانه صورت دو به اطالعات گردآوري روش همچنین
 انتخابات از دوره 4 طی در ممسنی شهرستان ساکنین سیاسی رفتار تحلیل تايراس در پژوهش
 در. اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه بررسی، مورد انتخابیه حوزه این در اسالمی شوراي مجلس

 و داخلی نشریات و کتب از و ايکتابخانه شیوه به عمدتاً اطالعات گردآوري نظري ادبیات بحث
 اطالعات ها،داده از استفاده با نیز نیاز مورد آمارهاي و بوده علمی هايلهرسا و مقاالت خارجی،

 ممسنی شهرستان فرمانداري در اسالمی شوراي مجلس هشتم تا پنجم دوره از موجود اسناد و
  . است شده تهیه

 شیوه از استفاده با و مطالعه مورد ناحیه در حضور با میدانی مطالعات صورت به راستا این در
 نمایندگان مدیریتی روندهاي بررسی ضمن) اسنادي مطالعه نیز و( مصاحبه و شگريپرس

 و ادارات ارشد مسئولین انتصاب در ممسنی اسالمی شوراي هشتم و هفتم مجالس منتخب
 ايطایفه هویت پایه بر انتصابات این در را آنها گزینش و نگاه نوع شهرستان، دولتی نهادهاي

 در مردم گیريتصمیم نحوة و چرایی خصوص در همچنین. ایمداده رقرا ارزیابی و سنجش مورد
 طوایف از منطقه بانفوذ شخصیتهاي و افراد از پرسشگري شیوه به شهرستان، نماینده انتخابِ
 در موضوع دو این بررسی با نهایت در که. است شده استفاده نفر 150 آماري حجم با متفاوت

  . ایمنموده تحلیل را ممسنی حوزه در ییگراطایفه روند تداوم علت هم کنار
 با( مختلف بخشهاي در خاص ايطایفه هویت با افراد از دسته پنج ممسنی شهرستان در آنجاکه از

 به اند،شده پراکنده) روستایی نقطه 612 و دهستان 12 بخش، 4 شهري، مرکز 2 در گزینیمکان
 آمار با روستا 10 هادهستان در پراکندگی بتناس به طایفه هر از تر،دقیق تحلیل و بررسی منظور

 مصیري شهر از محله 2 و نورآباد شهر از محله 4 و روستا؛ 50 جمعاً نفر، 500 از بزرگتر جمعیتی
- نمونه روش با ها؛کانون این در» طایفه هویت« اساس بر شهر ساکنین گزینیجدایی به توجه با

                                                             
1 . Wisdom / Sagacious 
2 . Suitability / Worthiness 
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 دوره چهار طی را آنها سیاسی رفتار و نگرش نوع و دهیرأي آمار و. اندشده انتخاب تصادفی گیري
  .ایمداده قرار تحلیل و بررسی مورد اسالمی شوراي مجلس نماینده انتخابات اخیر

  :شناخت حوزه انتخابیه مورد مطالعه
 غربی شمال درقدیم است که  1»شولستان«ناحیه مورد مطالعه در این پژوهش قلمرو سرزمینی 

 مربع کیلومتر 6700 مساحت به ايگستره در دقیقه 30 و درجه 51 مدار در و فارس استان
و ) 1341تأسیس(این منطقه به لحاظ سیاسی دربردارندة شهرستانهاي ممسنی . دارد قرار

که . باشدنقطه روستایی می 612، با دو مرکز شهري نورآباد و مصیري و )1387تأسیس(رستم 
 و جنوب از و شیراز به شرق از بویراحمد، و ویهکهگیل استان و سپیدان شهرستان به شمال از

 در سرزمین این ساختیزمین به لحاظ. هستند متصل بوشهر استان و کازرون به غربجنوب
 میان در و شرقیجنوب - غربیشمال امتداد با زاگرس کوههاي رشته از کوهستانی منطقه یک

 نسبتاً هايتابستان و معتدل و خنک زمستانهاي هواي و آب با اي؛رودخانه – ايدامنه دشتهاي
  . است شده واقع خشک و گرم

 دوران از قلمرو این که است ايگونهبه ممسنی شهرستان اقلیمی و جغرافیایی موقعیت بنابراین
 اولین تشکیل کهبنحوي. است بوده کوچرو عشایر قشالق و ییالق براي مکانی تاکنون باستان

 خورده رقم ایالت الطوایفیملوك حکومت و عشایر تاریخ با انشهرست این در انسانی اجتماعات
 از بازمانده اجتماعی بنديرده نظام یک در که است لُر قوم ایالت از یکی ممسنی ایل )36(. است

 و رستم جاوید، بکش، هاينام به طایفه چهار شامل ارضی؛ اصالحات از قبل ايعشیره سیستم
 سکونت آن در که) هاییدهستان( محلی به طوایف این از یک هر نام که. باشدمی زیاريدشمن
 در - میالتی ماهور بخش در و ممسنی جغرافیاي محدوده در همچنین )37(. گرددمی اطالق دارند
  .کنندمی زندگی قشقایی زبانترك عشایر - شهرستان جمعیت از درصد 7 حدود
 ایلی، نظامی ارضی؛ اصالحات ویژه به» نوسازي« از قبل ممسنی بر حاکم اجتماعی نظام

 چهره به چهره و محدود روابط به محدود داري،دام و کشاورزي اقتصاد بر مبتنی مراتبیسلسله
 هرم رأس به زیاد وابستگی افراد آن در که. 2است بوده گروهیدرون یا فامیلی هايازدواج و

                                                             
 انشان، نامهاي به قمري هجري چهارم قرن تا بوده» انزان« دولت جزء که باستان زمان از ممسنی سرزمین  . ١

 و اطالق منطقه این به شولستان نام میالدي، هجده اواخر تا ق.ه چهارم قرن از و. شدمی خوانده نوبندگان و انبوران
  .گردید القاط منطقه این به مماسنی زبان لر ایل نام از برگرفته ممسنی نام تاریخ این از بعد

بلکه . البته این بدان معنا نیست که قبل از نوسازي، مردم این ایل هیچ شناختی از ایران و دنیاي خارج نداشتند.  2
اقتصادي ایل  –ارچوب جغرافیایی سیاسیمنظور این است که زندگی شان نسبتاً مستقل بوده و نیازهایشان در چ

 .برآورده می شد
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سیاسی –اجتماعی ديمرزبن داري هاطایفه. داشتند کدخداها و خوانین یعنی طایفه قدرت 
 طایفه و تیره جغرافیایی قلمرو به محدود ممسنی سرزمینِ ساکنین دنیاي و بودند خود خاص
 بین تطابق نوعی همچنین )38(. شدمی محدود ممسنی ایل جغرافیاي به فراتر کمی و خود

. داشت وجود زندگی عینی شرایط و تقدیرگرایی اجتماعی، – فرهنگی هاينگرش بینی،جهان
 را آن به احترام و طلبید،می را» گراییخاص« ممسنی، در ایلی جامعه بر حاکم شرایط هایتاًن

  )39(. کردمی ایجاب
 این به گرایانهنوسازي اعمال و تفکر ورود رعیتی، -ارباب نظام فروپاشی با اخیر هايدهه در

 روستاها از ییزدامحرومیت رویکرد با که اسالمی انقالب پیروزي همه از ترمهم و منطقه
 در بنیادین تغییرات سبب آورد، فراهم جامعه عمومی ساختار در را آنها مشارکت موجبات

 بافت از منطقه شناسیبوم کهبنحوي. است شده ممسنی اجتماعی –اقتصادي ساختارهاي
 ترتیب؛ بدین. باشدمی گیريشکل و تحول حال در شهري بافت سمت به روستایی - عشایري

 – اجتماعی هویت و زندگی شیوه اجتماعی، –فرهنگی انسجام بر اخیر سالهاي در نمدرنیزاسیو
 اقتصادي، مراودات سطح باالبردن وجود با فرایند این اما است، گذاشته اثر ممسنی ایل قومی

 سطح از جمعی هویت توسعه به نتوانسته ،»قومهم« از فراتر سطحی به ایل سیاسی و اجتماعی
   )40(. بینجامد» ايجامعه هم« سطح به» طایفههم«

 از بسیاري پذیرفتن علیرغم روستایی و شهري چه ممسنی شهرستانِ ساکنین منوالبدین
 هم باز اي،عشیره – ایلیاتی رسوم و آداب و سنتی زندگی شیوه از گسستن و نوین دنیاي مظاهر
 در که اينهگو به. اندنموده حفظ چنانهم را» طایفه تعلق« حسِ داشتن و تعصب روحیه

 انتصاب شهر، محالت در زندگی و سکونت یکدیگر، با افراد رفتاري -  کالمی برخوردهاي
 تعیین" ویژه به انتخابات و سیاسی مشارکتهاي جریان در همه از ترمهم و شهرستان مسئولین

 شاهد شهرستان روستاهاي و شهر سکنه اکثریت میان در ،"اسالمی شوراي مجلس نماینده
  .هستیم آن از حاصل ایلی گراییخاص و ايطایفه يزدوبندها

  
  :پژوهش هايیافته

 :ممسنی دهندگانرأي سیاسی فرهنگ و رفتار  .١

 بر تکیه با ممسنی در اسالمی شوراي مجلس انتخابات روند بررسی تحقیق از هدف ازآنجائیکه
 در. است انشهرست ساکنین بر حاکم سیاسی رفتار چنین تداوم چرایی و گراییطایفه فرهنگ

 از مطالعه مورد روستاي 50 در ممسنی فرمانداري در موجود هايداده از استفاده با آغاز
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 مصیري شهر از محله یک و نورآباد شهر از محله دو و ايطایفه هویت با شهرستان هايدهستان
 اينامزده به را آنها دهیرأي نحوه و سیاسی رفتار) طایفه اساس بر سکنه گزینیجدایی با(

  .نماییممی بررسی و مقایسه اسالمی شوراي مجلس هشتم تا پنجم دوره از انتخابات
 در. گیردمی قرار تحلیل مورد پایه عنوان به 1374 سال در پنجم مجلس انتخابات روند ابتدا در

 این از که. شدند کاندیدا نفر 10 اول مرحله در. شد اجرا مرحله دو در که انتخابات از دوره این
 بکش طایفه از نفر 5 و زبان ترك نفر 1 رستم، از نفر 3 جاوید، طایفه از نامزد نفر 1 ادتعد

 انتخابات در شهرستان شرایط واجدین از درصد 98 از بیش مرحله این در. بودند شده کاندیدا
 دهندگانرأي به مربوط دهیرأي تعصب باالترین از حاکی آماري هايبررسی. کردند شرکت

 همچنین. اندداده رأي خود طایفههم نامزد به درصد 1/84 با که است جاوید یفهطا روستایی
 خویش ايطایفههم نامزدهاي نفع به را خود آراي از درصد 1/82 رستم طایفه کنندگانشرکت

 در اما اند،نداشته خود طایفه از نامزدي اینکه علیرغم زیاريدشمن طایفه. اندریخته صندوق به
 رأي رستم و بکش طایفه دو نامزدهاي به آرا درصد 9/15 و 1/82 با» گرایییفهطا دیگر« یک
-رأي. اندنداده اختصاص دیگر طایفه دو نامزدهاي به هم رأي درصد یک حتی و. اندداده

 خود طایفههم کاندیداي نفع به رأي درصد 76 با تررنگ کم نسبتی به هم زبانترك دهندگان
 5/65 تعصب کمترین با نیز بکش طایفه روستاهاي ساکنین. اندهجست شرکت گیريرأي در

 گیريرأي هايحوزه در. اندریخته صندوق به خود طایفه نامزدهاي نفع به را خود آراي از درصد
 دهندگانرأي بطوریکه باشدمی ترمتعادل روستاها در معمول نسبت به گراییطایفه نورآباد شهر

 محل هايحوزه و محالت در. اندداده رأي خود طایفه هم نامزد به راآ درصد 61 با بکش محالت
 به خود طایفههم نامزد نفع به را خود آراي از درصد 6/41 فقط افراد نیز جاوید طایفه سکونت
  ).1 شماره جدول. (اندریخته صندوق

 را نیاز مورد اءآر نصاب حد نتوانستند نامزدها از هیچکدام انتخابات پنجم دوره از اول مرحله در
 طایفه از نفر 1 و رستم طایفه از نفر 1. شد کشیده دوم مرحله به انتخابات. بیاورند دست به

 شخصیتی« ویژگیهاي مرحله این در: گفت توانمی. یافتند راه انتخابات از مرحله این به جاوید
 در سزا به تأثیري هاسخنرانی در آنان عملکرد و» تاریخی گذشته« همراه به» نامزدها رفتاري و

 از درصد 92 دهیرأي علیرغم کهبطوري. است داشته طوایف دیگر دهندگانرأي آراي جذب
 فقط کهوجودي با دیگر طایفه کاندیداي خود، طایفههم نامزد به جاوید طایفه دهندگانِرأي

- يرأ اکثریت جذب با توانست داشت؛ همراه به را خود هايطایفه هم آراي از درصد 8/78
  ).5 تا 1 شماره نمودارهاي( بیابد راه مجلس به ممسنی طوایف دیگر کنندگانشرکت

  

Archive of SID

www.SID.ir



   ممسنی انتخابیه حوزه در اسالمی شوراي هشتم تا پنجم مجالس انتخابات روند بر تأکید با گراییطایفه و انتخابات
 

 

  

  

  

  

  

24  

دانشنامه
 

حقوق
 و 

سیاست
  

شماره
 

14 
پاییز و زمستان 

1389
  

 

/  دهندهراي طایفه
 طایفه

  ترك/ عشایر جاوید رستم بکش بکش

 701 724 1642 5767 8790 آرا جمع

 7/7 2/8 6/18 5/65 100 درصد

 ترك/ عشایر جاوید رستم بکش رستم طایفه

 23 284 7216 1264 8900 آرا جمع

 /.2 2/3 1/82 2/14 100 درصد

 ترك/عشایر جاوید رستم بکش جاوید طایفه

 45 5837 689 570 6846 آرا جمع

 /5 1/84 2/9 2/8 100 درصد

 ترك/ عشایر جاوید رستم بکش زیاريدشمن طایفه

 - - 1261 6551 7882 آرا جمع

 - - 9/15 1/82 100 درصد

 ترك/ عشایر جاوید رستم شبک ترك/ عشایر طایفه

 3490 154 735 521 4545 آرا جمع

 76 3/2 5/15 10 100 درصد

-طایفه/  شهر محالت

 دهنده رأي

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد - بکش طایفه

 ترك/ عشایر جاوید رستم بکش

 229 242 306 1216 1993 آرا جمع

 4/11 1/12 3/15 61 100 درصد

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -جاوید طایفه

 ترك/ عشایر جاوید رستم بکش

 132 864 347 739 2086 آرا جمع

 3/6 6/41 6/16 4/35 100 درصد

  )41( 1374 اول، مرحله اسالمی، شوراي پنجم مجلس انتخابات نتایج ممسنی، شهرستان فرمانداري: مأخذ
 ايطایفه هویت اساس بر ممسنی شهري و روستایی هايحوزه در افراد دهیرأي درصد ،1 شماره جدول

   اول مرحله اسالمی، شوراي پنجم مجلس انتخابات در نامزدها
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 مجلس انتخابات در جاوید و رستم طایفه نامزد به جاوید طایفه افراد دهیرأي درصد ،1 شماره نمودار
  1374 سال سنی،مم انتخابیه حوزه در دوم مرحله پنجم، دوره اسالمی شوراي

  
  

 مجلس انتخابات در جاوید و رستم طوایف نامزد به رستم طایفه افراد دهیرأي درصد ،2 شماره نمودار
  1374 سال ممسنی، انتخابیه حوزه در دوم مرحله پنجم، دوره اسالمی شوراي

  
  

 مجلس انتخابات در جاوید و رستم طوایف نامزد به بکش طایفه افراد دهیرأي درصد ،3 شماره نمودار
  1374 سال ممسنی، انتخابیه حوزه در دوم مرحله پنجم، دوره اسالمی شوراي
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 انتخابات در جاوید و رستم طوایف نامزد به زیاريدشمن طایفه افراد دهیرأي درصد ،4 شماره نمودار
  1374 سال ممسنی، انتخابیه حوزه در دوم مرحله پنجم، دوره اسالمی شوراي مجلس

  

  
  

 مجلس انتخابات در جاوید و رستم طوایف نامزد به زبان ترك افراد دهیرأي درصد ،5 شماره رنمودا
  1374 سال ممسنی، انتخابیه حوزه در دوم مرحله پنجم، دوره اسالمی شوراي

  

  

 این در. گیردمی قرار تحلیل مورد 1378 سال در ششم مجلس انتخابات روند بعدي، بررسی در
 و طوایف همه شرکت لحاظ به شهرستان سطح در انتخابات تنوعترینم از نوعی به که دوره

 نفر 5 جاوید، طایفه از کاندیدا 4 بکش، طایفه از کاندیدا 2. است بوده سیاسی رقابت در احزاب
 در. بودند کرده شرکت زبانترك عشایر از هم نامزد 1 و زیاريدشمن طایفه از نفر 1 رستم، از

 بین این در چه گر. است گراییطایفه هویت پایه بر افراد دهیرأي از حاکی هابررسی دوره این
 مناسبات کمی حد تا شهرستان در پرنفوذ» سیاسی – اجتماعی هویت« داراي نامزدهاي وجود
  .زندمی برهم را گراییطایفه
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 4/93 زیاريدشمن طایفه سکونت مکانِ در و مطالعه مورد روستایی هايحوزه در راستا؛ این در
 گراییطایفه میزان باالترین این که اندداده رأي خود طایفههم نامزد به دهندگانرأي از رصدد

 به نیز طوایف دیگر سکونت به مربوط گیريرأي هايحوزه دیگر در هابررسی .است دوره این در
 82 بکش؛ طایفه سکونت محل در مطالعه مورد روستاهاي از بنحویکه. است صورت همین
 رأي دیگر طوایف نامزدهاي به افراد از درصد 18 مابقی و طایفههم کاندیداي به افراد از درصد

 روستاهاي در افراد، از درصد 74 نیز رستم بخش روستایی هايحوزه در همچنین. اندداده
 71 زبانترك/ ماهور بخش روستاهاي ساکنین و درصد؛ 84 با جاوید طایفه سکونت به مربوط
- حوزه سطح در. اندریخته رأي هايصندوق به خود طایفههم نامزد نفع به را خود آراي از درصد
 بررسی مورد محله 4 در کهايگونه به. است مشاهده قابل وضعیتی چنین نیز شهر انتخابی هاي

 طایفه هویت با مصیري شهر از محله دو و» جاوید« و» بکش« ايِطایفه هویت با نورآباد شهر در
 کاندیداي به درصد 70 و  60 ، 71 با ترتیب به محالت این دهندگانرأي از کدام هر» رستم«

  ).2 شماره جدول. (اندداده رأي خود طایفههم
 از نفـر  1 ایلـی؛  هايهویت با نامزد 6 شرکت با مجلس هفتم دوره انتخابات 1382 سال در

 دو از کاندیـدا  داشـتن  بـدون  رسـتم،  طایفـه  از نفر 4 و جاوید طایفه از نفر 1 بکش، طایفه
 رسـتم  بخشهاي در گراییطایفه شدت از حاکی روندها. شد برگزار ممسنی ایل دیگر طایفه

 درصـد  5/95 با افراد جاوید طایفه به مربوط روستایی هايحوزه در بنحویکه. است جاوید و
 درصـد  85 صورت همین به نیز رستم بخش در. اندداده رأي خویش طایفههم کاندیداي به
 بـه  رأي خـود  طایفـه  نامزدهـاي  نفـع  بـه  مطالعه مورد روستاهاي تمام در دهندگانيرأ از

  اندریخته صندوق
 فـرق  روسـتاها  بـه  نسـبت  تاحـدودي  وضـعیت  نورآباد شهر محالت انتخاباتی هايحوزه در
- هـم  نـامزد  بـه  افـراد  از درصد 60 بکش؛ طایفه سکونت محالت در که ايگونه به. کندمی

ش  طایفـه  سـکونت  محـل  روسـتاهاي  دهـی رأي سیرِ با این که اندادهد رأي خود طایفه بکـ 
 و نورآبـاد  در جاویـد  طوایـف  زنـدگی  محـالت  دهنـدگان رأي عوض در. است متفاوت کمی
 طایفـه  هـم  کاندیـداي  بـه  اکثریت رأي، درصد 88 و 80 با کدام هر مصیري شهر در رستم
- شـرکت  اصـلی  مـالك  گرایـی طایفـه  نیـز  دوره ایـن  در: بینـیم مـی  پس. اندداده رأي خود

  ممســنی انتخابیــه حــوزه روســتاهاي و شــهرها در نامزدهــا بــه دادنرأي بــراي کننــدگان
  ).3 شماره جدول. (باشدمی 
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  دهندهراي طایفه
 طایفه/ 

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش بکش

 315 128 419 933 8089 9880 آرا جمع

 5/3 4/1 3/4 4/9 8/81 100 درصد

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش رستم طایفه

 148 333 850 7802 1428 10561 آرا جمع

 4/1 2/3 8 8/73 5/13 100 درصد

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش جاوید طایفه

 143 252 6195 400 382 7372 آرا جمع

 9/1 4/3 84 4/5 2/5 100 درصد

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش اريزیدشمن طایفه

 12 11001 53 59 649 11773 آرا جمع

 ./1 4/93 ./4 ./5 5/5 100 درصد

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش ترك/ عشایر طایفه

 3997 97 216 206 1079 5595 آرا جمع

 4/71 7/1 8/3 6/3 2/19 100 درصد

/  شهر محالت
 هندهد رأي طایفه

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -بکش طایفه

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش

 203 82 165 157 1499 2106 آرا جمع

 6/9 8/3 8/7 4/7 3/71 100 درصد

/  شهر محالت
 دهنده رأي طایفه

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -جاوید طایفه

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش

 73 355 1560 261 350 2599 آرا عجم

 8/2 6/13 60 10 4/13 100 درصد

/  شهر محالت
 دهنده رأي طایفه

 سکونت محله/ حوزه
 مصیري رستم طایفه

 ترك/ عشایر زیاريدشمن جاوید رستم بکش

 16 105 290 1398 182 1991 آرا جمع

 ./8 3/5 5/14 2/70 1/9 100 درصد

  )42.(1378 سال اسالمی، شوراي ششم مجلس انتخابات نتایج سنی،مم شهرستان فرمانداري: مأخذ
 ايطایفه هویت اساس بر ممسنی شهري و روستایی هايحوزه در افراد دهیرأي درصد ،2 شماره جدول

   اسالمی شوراي ششم مجلس انتخابات در نامزدها
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/   دهندهراي طایفه

 طایفه
 جاوید رستم بکش بکش

 1628 4098 3147 8873 آرا جمع

 4/18 2/46 4/35 100 درصد

 جاوید رستم بکش رستم طایفه

 1828 10906 79 12813 آرا جمع

 2/14 1/85 ./6 100 درصد

 جاوید رستم بکش جاوید طایفه

 9571 423 16 10008 آرا جمع

 6/95 2/4 ./1 100 درصد

 جاوید رستم بکش زیاريدشمن طایفه

 3973 3631 1250 8854 آرا جمع

 8/44 41 2/14 100 درصد

 جاوید رستم بکش ترك/ عشایر طایفه

 2118 1983 481 4647 آرا جمع

 9/46 6/42 4/10 100 درصد

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -بکش طایفه

 جاوید رستم بکش

 533 298 1206 2029 آرا جمع

 2/26 6/14 3/59 100 درصد

 طایفه/  شهر تمحال
 دهنده رأي

 سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -جاوید طایفه

 جاوید رستم بکش

 2539 609 64 3212 آرا جمع

 1/79 9/18 9/1 100 درصد

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 سکونت محله/ حوزه
 مصیري رستم طایفه

 جاوید رستم بکش

 237 1791 19 2047 آرا جمع

 6/11 4/87 ./9 100 درصد

  )43.(1382 سال اسالمی، شوراي هفتم مجلس انتخابات نتایج ممسنی، شهرستان فرمانداري: مأخذ
 ايطایفه هویت اساس بر ممسنی شهري و روستایی هايحوزه در افراد دهیرأي درصد ،3 شماره جدول

   اسالمی شوراي هفتم مجلس انتخابات در نامزدها
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/   دهندهراي طایفه

 طایفه
 جاوید رستم شبک بکش

 591 89 8546 9226 آرا جمع

 4/6 ./1 6/92 100 درصد

 جاوید رستم بکش رستم طایفه

 2209 4835 4240 11293 آرا جمع

 5/19 8/42 5/37 100 درصد

 جاوید رستم بکش جاوید طایفه

 6738 14 301 7053 آرا جمع

 6/95 ./2 2/4 100 درصد

 ویدجا رستم بکش زیاريدشمن طایفه

 3346 82 3058 6521 آرا جمع

 7/51 3/1 8/46 100 درصد

 جاوید رستم بکش ترك/ عشایر طایفه

 2421 265 2258 4944 آرا جمع

 9/48 4/5 6/45 100 درصد

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 طایفه سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -بکش

 جاوید رستم بکش

 455 264 2203 2922 آرا جمع

 6/15 1/9 3/75 100 صددر

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 طایفه سکونت محله/ حوزه
 نورآباد -جاوید

 جاوید رستم بکش

 2575 138 68 2781 آرا جمع

 5/92 5 4/2 100 درصد

 طایفه/  شهر محالت
 دهنده رأي

 طایفه سکونت محله/ حوزه
 مصیري رستم

 جاوید رستم بکش

 1128 247 271 1645 آرا جمع

 5/68 15 4/16 100 درصد

  )44.( 1386 سال اسالمی، شوراي هشتم مجلس انتخابات نتایج ممسنی، شهرستان فرمانداري: مأخذ
 ايطایفه هویت اساس بر ممسنی شهري و روستایی هايحوزه در افراد دهیرأي درصد ،4 شماره جدول

  اسالمی شوراي هشتم مجلس انتخابات در نامزدها
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 هايدوره تمام در تعصب و گراییطایفه بر تکیه. نمود استنباط توانمی باال داولج از که آنگونه
. است باال ممسنی؛ انتخابیه حوزه شهري و روستایی کنندگانشرکت همه بین در دهیرأي

 شخصیت با فردي داشتن و» ايطایفههم« هویت از خاص کاندیداي نداشتن بین این در گرچه
به . زندمی هم به کمی حد تا را گراییطایفه روند شهرستان، کل در مطرح سیاسی –اجتماعی
 طوایف، دیگر نامزدهاي نفع به را خود آراي کاندیدا؛ بدون طوایف این دهندگانرأي کهگونه اي

 رفتهرویهم. ریزندمی هاصندق به ،)آورندمی دوره این در را رأي بیشترین که کسانی عموماً(
 افراد دهیرأي میزان بین باالي همبستگی از حاکی ممسنی در افراد سیاسی مشارکت روندهاي

 و روستایی نواحی در مشترك ايطایفه هویت با هايحوزه در خود طایفههم کاندیداي به
  ).8 تا 6 شماره نمودارهاي( باشدمی شهرستان شهري محالت

  
 خود طایفههم نامزدهاي به سنیمم شهرستان جاوید طایفه ساکنین دهیرأي درصد ، 6 شماره نمودار

  اسالمی شوراي مجلس هشتم تا پنجم هايدوره انتخابات در

  
  

 خود طایفه هم نامزدهاي به ممسنی شهرستان رستمِ طایفه ساکنین دهیرأي درصد ، 7 شماره نمودار
  اسالمی شوراي مجلس هشتم تا پنجم هايدوره انتخابات در
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 خود طایفههم نامزدهاي به ممسنی شهرستان بکشِ طایفه ساکنین یده رأي درصد ، 8 شماره نمودار
  اسالمی شوراي مجلس هشتم تا پنجم هايدوره انتخابات در

  

  :ممسنی در گراییطایفه اساس بر افراد دهیرأي تداوم چرایی  .٢
 مناسبات به دادناهمیت همه از ترمهم و طایفه خویشاوندان، به گرایش: شد بیان که همانطور
 و انسجام سبب سرزمینی هر تاریخی گذشته در ايقبیله/ قومی دارریشه اشتراکات و فرهنگی
 طایفه هر مردم جوییبرتري احساس ایجاد و طوایف دیگر قبال در خودي نیروهاي وحدت
 و اشتراکات این هادفاع و نبردها تمام در و. است شدهمی ایالت و طوایف دیگر مردم به نسبت
 افراد موفقیت و پیروزي نتیجتاً و شدنیکدست سبب که بود طایفه مردم درونی خواهیهویت

 زمان اقتضاي با اما. شدمی آن از حاصل جوییبرتري حس از برخورداري و دیگري بر طایفه یک
 مرزهاي از بسیاري گسستنِ آن تبع به و گسترجهان ارتباطات و سنت هايانگاره فروریختن و

 ضمن گراییطایفه/ قوم هویت جهانی جوامع اکثریت در کنونی؛ نیايد اجتماعی –فرهنگی
/ عشیره« گذشته داراي کشورها از ايپاره در ملی، هايهویت در شدنهماهنگ و» هضم«

 جامعه آن فرهنگ و اجتماع عرصه در را دیگري خاص رفتار کارکرد؛ و شکل تغییر با» ایلیاتی
  .است گذاشته جا به

 در قدرت شبکه به اتصال همراه به مابینفی زدوخوردهاي و جنگ این الًقب اگر نمونه بطور
 این نوین روزگار در شد،می دیگري بر طایفه یا ایل یک برتري و قدرتمندي سبب که بود کشور

-ناحیه هايعرصه در سیاستمداران و مجلس شوراها، نمایندگان انتخابِ براي سیاسی مشارکت
 – اجتماعی و خدماتی –اقتصادي برتري آنها براي طایفه یک ادافر ظنِ به که است ملی و اي

 که باشد ایرانیان ما اجتماعی –تاریخی ذهنیت از حاصل این« شاید. آوردمی همراه به سیاسی
 اول وحلۀ در بایستمی) مجلس نماینده یک و مسئول یک نظیر( فرد یک ایلی فرهنگ در

 محدوده در طایفه یا ایل افراد تمام ترتیببدین )45( .»گیرد نظر در را خود تبار و ایل منافع
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 فرد برگزیدن از حاصل منافع از برخورداري راستاي در روستایی و شهري انتخابیه هايحوزه
 این در. کنندمی ايطایفه خواهیهویت برپایه دهیرأي به اقدام خویش طایفه از نماینده
 تحلیل ممسنی در را آن روند تداوم علت و نشگزی این چرایی بتوانیم بهتر اینکه براي پژوهش
 هفتم مجلس دوره دو در را شهرستان سازمانهاي و ادارات ارشد مسئولین انتصاب فرایند نمائیم،

 هویت بر تکیه با را است، بوده ممسنی ایل متفاوت طایفه دو از منتخب نمایندة که هشتم و
  .کنیممی بررسی و مقایسه یکدیگر با افراد این ايطایفه

 و ادارات در ممسنی تحصیلکرده دهندگانرأي و نامزدها حامیان اکثریت اینکه به توجه با
 تعصب، نوعی از حاکی هابررسی هستند، خدمت و کار به مشغول ناحیه دولتی سازمانهاي

 منجمله شهرستان ارشد مدیران انتصاب به نسبت) نفوذ با افراد و مردم سوي از شده خواسته(
 هايدانشگاه رؤساي و درمان و بهداشت شبکه و پرورش و آموزش رئیس بخشداران، فرماندار،

  . باشدمی دوره دو هر در انتخابات در نماینده طایفههم هویت با افراد از اسالمی آزاد و نورپیام
 هفتم، مجلس نماینده مدیریت چهارساله دوره در شهرستان ارشد مسئول نفر 20 از کلی بطور
 افراد از مسئولین درصد 20 و دیگر طوایف از درصد 25 نماینده، هايطایفههم از درصد 55

 درصد 55 تاکنون هشتم؛ مجلس نماینده مدیریت دوره در همچنین. اندشده منتصب غیربومی
 طوایف دیگر از درصد 30 و غیربومی درصد 15 نماینده، طایفه هویت با افرادي از مدیران

 و ناحیه سطح در مسئولیتها که نماند ناگفته البته). 5 شماره جدول. (اندشده انتخاب شهرستان
 بخشها دیگر مسئولین و. است بوده بکش و جاوید طایفه دو افراد از عمدتاً نورآباد شهر در
 در ايطایفه هویت با هماهنگ( ممسنی ایل طوایف دیگر افراد از) ترك و زیاريدشمن رستم،(

  . اندهگردید انتخاب) دهستان و بخش

  .1388 سال ممسنی، فرمانداري اطالعات از اقتباس با میدانی مطالعات: مأخذ
 هویت و  ارشد مدیران انتصاب اسالمی، شوراي مجلس نماینده مدیریت بین ارتباط ،5 ارهشم جدول

  هشتم و هفتم مجالس هايدوره در ممسنی شهرستان در طایفه

 طایفه/   مجلس نماینده
 طایفه
 بکش

 درصد
 طایفه
 جاوید

 درصد
 دیگر

 طوایف
 درصد

 غیر
 بومی

 درصد

 طایفه/ هشتم مجلس
 بکش

11 55 4 20 2 10 3 15 

 طایفه/ هفتم مجلس
 جاوید

11 55 4 20 1 5 4 20 
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 در مهمی نقش ايطایفه و ایلی زدوبندهاي دوره دو هر در که شودمی مشاهده فوق جدول برپایه
 مجلس انتخابات دوره اولین همان از روند این گرچه. است داشته شهرستان مسئولین انتصاب
 سفیدریش افراد نفوذ همچنین و گراییطایفه پایه بر مسئولین انتصاب و ممسنی در اسالمی شوراي

 این که چرا. است شده امر این به زدن دامن سبب خود زمان گذر در گانتحصیلکرده ویژه به و
 انتخابات در خاص طایفه نامزد پیروزي با که است گرفته شکل ممسنی ساکنین بین در ذهنیت

 ایجاد سبب چرخه یک همانند خود این و گردندمی برخوردار بیشتري امتیازات از طایفه آن افراد
 سیاسی فرهنگ گیريشکل نهایتاً و طایفه هویت از فردي به دادنرأي براي افراد در بیشتر انگیزه
 ویژه به متوسط اقشار ممسنی شهرستان در مچنینه. شودمی ممسنی جامعه نهاد در گراییطایفه

 گاهاً و تبلیغات با خویش اهداف به رسیدن و منافع به دستیابی راستاي در جامعه تحصیلکردگان
- طایفه موجب طایفه، افراد عموم از دعوت و) رقیب طایفه توسط( حذفی برخوردهاي سر بر جنجال
  )46(. شوندمی ممسنی زهحو در سیاسی مشارکت جریان به دهیجهت و گرایی
 از نسبی طور به نفر، 150 از پرسش با نماییم درك بهتر طور به را موضوع این چرایی اینکه براي

 تمـامی  مورد، این در. ایمنموده بررسی را موضوع ،)تحصیلکرده و منتفذ افراد( نفر 30 طایفه هر
 بـه  دادنرأي بـراي  نتخابـات ا در حضـور  از شما انگیزه که پرسش این مقابل در کنندگانشرکت
 تالش را خود انگیزه دهندگانپاسخ از درصد 68 از بیش چیست؟ اسالمی شوراي مجلس نماینده

  ). 9 شماره نمودار. (اندبرشمرده خود طایفۀ در نظر مورد کاندیداي موفقیت جهت در
 کاندیـداي  گزینش در را آنها عمل چرایی نامزدها، به دادنرأي در افراد انگیزه به بردنپی از بعد
 تـرسِ  انتخابـات،  در شـونده پرسـش  افـراد  از درصد 91 پاسخ در. گشتیم جویا خویش طایفههم

ش  طوایـف ( میـان  ویژه به رقیب طایفه یابیقدرت از ذهنی کـاعـاده  بـراي  تـالش  و) جاویـد  و ب 
 فـرد  به رأي دادنِ اصلیِ عامل از را شهرستان در مدیریتی هايپست آوردن دست به در حیثیت

  ).10 شماره نمودار. (کردند ذکر خود طایفههم
 اسالمی شوراي مجلس انتخابات در شرکت از ممسنی مختلف طوایف افراد انگیزه ،9 شماره نمودار
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 در خود طایفههم نامزد به ممسنی مختلف طوایف دهنده رأي افراد سوي از شده ابراز دالیل ،10 شماره نمودار
  اسالمی شوراي مجلس انتخابات

  
  
-می سعی روستاها ساکنین ویژه به ممسنی مختلف طوایف دهندگانرأي و افراد: راستا این در

 با آن، نتیجه و انتخابات این از نحو هر به خود مادي و انسانی هايسرمایه تمام بسیج با کنند
-خدمات دنوی انتخاب، این پشت در که زیرا آیند، بیرون سربلند خود طایفههم نامزد پیروزي
 شهرستان در طایفه سیاسی – اجتماعی وجه افزایش و اعتبار کسب روستاها، به بیشتر رسانی
 توقع و خواهیسهم مقابل در گراییخاص با بایستمی منتخب نماینده بنابراین. است نهفته
 هزمین این در اینکه کما. بپوشاند عمل جامه خود طایفۀ دهندگانرأي نیت و هاوعده به افراد،

 که اسالمی شوراي مجلس هفتم و ششم پنجم، هايدوره مدیریت با ارتباط در میدانی تحقیات
 میان مستقیم رابطه از حاکی اند،بوده ممسنی در مختلف طایفه سه از منتخب هاينماینده
 رسانیخدمات بهبود نیز و ايناحیه دهیسهم و گراییخاص در مجلس نماینده ايطایفه هویت

-می مشاهده بنابراین )47(. باشدمی خویش طایفه هم روستاهاي و افراد به اعتبارات افزایش و
 به و جوییبرتري براي تالش اي،طایفه/ ایلی نانوشتۀ اصول به پایبندي سنت، بازتاب: شود

 طایفه هر ساکنین و افراد بین ممسنی در سیاسی – اجتماعی حیثیت و قدرت آوردن دست
 نمایندگان عملکرد همچنین. است بوده گراییطایفه اساس بر دهیرأي براي مهم عاملی خود

 و مسئولین انتصاب در آنان رفتار چگونگی و شهرستان در مجلس متفاوت هايدوره منتخب
- می مهم عاملی خود طایفه سکنۀ و افراد به آنان گرایانهخاص نگاه نوع و ناحیه ارشد مدیران

 روند تداوم و گراییطایفه به تصمیم و رفتار بر غیرمستقیم طور به عوامل دیگر کنار در که باشد
  . است گذاشته تأثیر ممسنی دهندگانرأي بین در آن
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  : بنديجمع
 انسانی پایدار توسعه به دستیابی ارکان ترینمهم از یکی سیاسی توسعه آن از اعم و سیاسی مشارکت

 حوزه دهندگانرأي انتخاباتی رفتار تحلیل هدف با حاضر پژوهش در روازاین. باشدمی جامعه یک در
 انتخابیه حوزه شهري و روستایی افراد دهیرأي الگوي و مشارکت: که دریافتیم ممسنی انتخابیه
 و تعصب الگوي با منطبق کامالً نامزدها گزینش در آنها سیاسی رفتار نوع و انتخابات در ممسنی

 شکل با سنت دوران از بازمانده - »ایلیاتی« -  عیاجتما اشتراکات و اهداف راستاي در گراییطایفه
 طایفه افراد اینکه به بسته عموماً بررسی مورد دوره چهار در بطوریکه. است ناحیه در آن تغییریافته

 باشند داشته ناحیه در مطرح اجتماعی – سیاسی شخصیت با و واحد نامزد انتخابات در کنندهشرکت
 صندوق به خود طایفههم کاندیداي نفع به را خود آراي از درصد 80 زا باالتر طایفه هر ساکنین نه، یا

 فرد و نامزدها دیگر رفتار پیرامون بررسی و شناخت بدون عموماً نماینده انتخابِ این و. اندریخته
 این در. است» مشترك ايطایفه هویت داشتن« افراد دهیرأي اصلی مالك و گیردمی انجام منتخب

 همچنین و مختلف طوایف با همجوار روستاهاي بین در ايطایفه/ قومی هاينزاع گاهاً میان
 بر تأثیرگذاري براي طایفه هر طرفداران و ساکنین بین نورآباد شهر سطح در خیابانی هايدرگیري
 در انتخابات از دوره هر زشت هايچهره از خود برتري اثبات یا و شهر اجتماعی – سیاسی جریانات
  . است ممسنی

 هايدوره کلیه در مجلس نماینده انتخاب به دهیجهت در ايطایفه هویت پررنگ آفرینینقش ینا
 افراد کژکاردي گاهاً و هافامیل رؤساي بانفوذ، افراد دخالت دلیل به اصوالً بررسی مورد گیريرأي

 منافع زا برخورداري راستاي در شهرستان اداري مراکز و آموزشی کادرهاي در شاغل و تحصیلکرده
 راستاي در آنان گراییخاص و مجلس منتخب نمایندگان عملکرد البته. است بوده جمعی و شخصی

 از شهرستان ارشد مدیران و رؤسا تعیین در آنها نفوذ اعمال ویژه به خود؛ طایفههم افراد خواهیسهم
- طایفه پایه بر افراد سیاسی مشارکت بر غیرمستقیم طور به هادوره تمام در نماینده طایفههم افراد

 قدرت به از ذهنی ترس شدگانپرسش اکثریت بنحویکه. است گذاشته مهم تأثیر ناحیه در گرایی
 طایفههم نامزد به دهیرأي اصلی دلیل را خود احتمالی منافع دادن دست از و رقیب طایفه رسیدن
 بازیابی و ايطایفه/ یلیا نانوشتۀ اصول به پایبندي سنت، بازتاب نهایت در. اندکرده ذکر خویش

 حیثیت و قدرت آوردن دست به و جوییبرتري براي تالش نوین، هايقالب در سنتی هايمرزبندي
 یکسري از برخورداري راستاي در طایفه هر ساکنین و افراد بین ممسنی در سیاسی – اجتماعی

 طایفههم ساکنین و فرادا به منتخب نماینده گرایانهخاص نگاه نوع کنار در عمومی و شخصی منافع
 روند تداوم سبب غیرمستقیم؛ طور به قدرت به دستیابی از حاصل منافع و منابع توزیع در خود

   .است شده ممسنی در گراییطایفه
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  : هانوشتپی

 مطالعۀ اجتماعی نابرابري و اقتصادي توسعه ی،سیاس توسعه« اکبري، حسین و مسعود ،چلبی. ١
 ص ،1383 ،3 شماره ششم، دوره ایران، شناسیجامعه مجله ،»)1970-2000( طولی تطبیقی

41 . 
 اطالعات ماهنامه دو ،»انتخاباتی رفتار و سیاسی مشارکت تبیین« محمدرحیم، عیوضی،. 2

 . 70 ص ،1382دي و آذر ،195 -196 شماره اقتصادي، – سیاسی
 عوامل و دموکراتیک سیاسی فرهنگ« سیدي، فرشته و مژگان خواه،حق مسعود، گلچین،. 3

 ،16 سال ،)تهران معلم تربیت دانشگاه( انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله ،»آن با مرتبط
 . 231 - 233 صص ،1387تابستان ،61 شماره

 کنش و ستیز کارکردگرایی، هاينظریه بر تأکید با( جامعه بر درآمدي« یان، رابرتسون،. 4
 مشهد، دوم، چاپ رضوي، قدس آستان انتشارات بهروان، حسین: ترجمه ،»)نهادي متقابل
 . 252 ص ،1374

 تغییر دربارة اينظریه انسانی،توسعه« مان،کلینگ دیتر و رونالد اینگلهارت، کریس، لز،. 5ِ
 چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت یمل هايطرح انتشارات جلیلی، هادي: ترجمه ،»اجتماعی

 . 3-4 ص ،1382 تهران، اول،

6. Vengroff. Richard «Political participation». http://www.ucc.uconn.edu / vengrofff/ 
polpart, html, (2006): pp 1-6 . 
7 .Vaccary.Crisstian, «The Present and Future of Democracy and Civic Engagement 
in the Age of Mass Communications Lecture I»: Introduction to political 
participation and mass communications. University of Denver. (2003): pp 2-3 . 
8 . Dressler, W, «A Working Definition of Culture», Department of Anthropology 

and School of Social Work, University of Alabama, ( 2002): pp 2-4. 
9 . Almond, G.A and B. Powell, «comparative Political: AWorldview», New York: 
Harper Colling Publishers. (1992):  p 39 . 

 مطالعه ایران در سیاسی مشارکت و روستاییان« هاشمی، عبدالرسول و منصور وثوقی،. 10
 و بهار ،41-42 شماره انسانی، علوم پژوهشنامه ،»بوشهر شهرستان حومه روستاهاي: موردي
 . 162 ص ،1383تابستان

 . 190 ص ،1387 ،»پیشین« سیدي، فرشته و مژگان خواه،حق مسعود، گلچین، . 11
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 فصلنامه ،»پهلوي دوره در حاکم گروههاي سیاسی فرهنگ و ایدئولوژي« حسین، بشیریه،. 12

 . 74 -85 صص ،1375 ،8 و 7 شماره نظر، و نقد
 سوم، چاپ مرکز، نشر ،»ملی نهضت و دموکراسی استبداد؛« همایون، محمدعلی کاتوزیان،. 13

 .1380تهران،
 تا( ایران سیاسی نیافتگیتوسعه تاریخی هايریشه« منفرد، قاسم و سیدجواد زاده،جمعهامام .14

 سیاسی، علوم و حقوق مجله ،»سالمیا و لیبرال گراناندیشه منظر از) اسالمی انقالب از قبل
 . 35- 58 صص ،1383پاییز ،65 شماره

 در حکومتی و فرهنگی ساختار سازنده عوامل بررسی دیروز؛ اسارت در فردا« غفور، میرزائی،. 15
 . 1379 تهران، اول، چاپ عطائی، انتشارات ،»ایران تاریخ

 تهران، هفتم، چاپ نو، گام اراتانتش ،»ایران در سیاسی توسعه موانع« حسین، بشیریه،. 16
1388 . 

 – سیاسی اطالعات ماهنامه ،»ایران سیاسی فرهنگ ايعشیره مبانی« محمود، القلم،سریع. 17
 . 1377 ،135 – 138 هايشماره اقتصادي،

18 .Greenholtz, J. «Assessing Cross-cultural Competence in Transnational Education: 
The Intercultural Development Inventory», in Higher Education in Europe,vol 3, 
(2000):  p 412 . 

 تهران، دوم، چاپ نی، نشر فکوهی، ناصر: ترجمه ،»سیاسی شناسیقوم« روالن، برتون،. 19
 . 23 ص ،1384

 ان،تهر اول، چاپ خردمند، نشر ،»شناسیجامعه مبانی« خلق،نیک اکبرعلی و منصور وثوقی،. 20
 . 128 ص ،1376

 – اجتماعی پایگاه تأثیر بررسی جامعه قشربندي آثار در کندوکاوي« فاطمه، جواهري، .21
 ،1386بهار ،53 شماره انسانی، علوم پژوهشنامه ،»آنان رفتار و هاگرایش بر دانشجویان اقتصادي

 . 88 ص

22 .Jenkins, r.«Rethinking Ethnicity»: Arguments and Explorations London, (1997): 
p 76.  

 اطالعات ماهنامه دو ،»یکم و بیست سده آستانه در ایرانی هویت« پیروز، مجتهدزاده،. 23
 . 124 -125 صص ،1377 ،129 -130 شماره اقتصادي، – سیاسی

 نو،طرح نشر پور،جالیی حمیدرضا: ترجمه ،»شدنجهانی اندازهايچشم« آنتونی، گیدنز،. 24
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