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 چكيده

فضــاي جغرافياييِ به ذات قدرت آفرين اســت و کوشــا کُنشــگران و بازيگران ســياســي معطوف به حضــور در  

ست. حوزه انتخابيه مجلس                سي ا سيا ستري بازيگران  سازي و قلمروگ ضا ست. انتخابات يکي از ابزارهاي ف ضا ف

ساز      سالمي در ايران يکي از نمودهاي فضا هاي مؤثر در فرايند انتخابات  ي و فضاگستري نامزدها و جريان  شوراي ا

طايفه هنوز کارکرد سنتي خود   اي دارند،هايي که هنوز بافت و ساخت طايفه است. در اين ميان، در آن دست استان   

  کند. حوزه انتخابيه ممســني در اســتان فارس از جمله قلمروهايي اســت که ســاختار فضــاييِرا حفظ و بازتوليد مي

فه   با      نقا جدي در روند تحوالت و هماوردي    طاي باتي دارد. از اين رو، فهم روابط طوايف اين حوزه  هاي انتخا

ست. پژوها کنوني که  ماهيتي          سبات قدرت ميان آنها سايي الگوي منا شنا ستلزم   يکديگر در کارزار انتخابات ُم

ــ توصيفي  ستوار است که الگوي مناس      تحليلي ــ بات قدرت طوايف در حوزه انتخابيه ممسني  دارد بر اين فرضيه ا

ست. درون        ساختار روابط ژئوپليتيک متنوع و متفاوت ا سالمي( در قالب طيف  شوراي ا  ايداده)انتخابات مجلس 

برآيند مطالعات اي، اسنادي و ميداني )مشاهده( گردآوري شده است.     ها( مورد نياز به روش کتابخانه)نوشتار و داده 

هايي  اي حاکم بر حوزه انتخابيه ممسني در زمان انتخابات، رقابت داد، با توجه به ساخت طايفه  صورت گرفته نشان  

سي مجلس(          سي )کُر سيا ضاي جغرافيايي ممسني براي کسب قدرت  با ماهيت ژئوپليتيک بين طوايف موجود در ف

را در بر « سلطه »و « نفوذ»، «ابتيرق»، «تعاملي»گيرد. نوع و الگوي روابط ژئوپليتيک طوايف مُتنوع و انواعِ شکل مي 

 انجامد.اي در فضاي جغرافيايي ممسني ميهاي بين طايفهها به تناکه گاه اين نوع هماوردي گيرد. تا جاييمي
 

 .گرايي و حوزه انتخابيه مَمَسَنيطايفه جغرافياي انتخابات، الگوي روابط ژئوپليتيک، کليدي:هايهواژ
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 مقدمه .1

ختلفي مرکت سياسي از آن دست مفاهيم و رخدادهايي است که ابعاد و زواياي انتخابات و مشا

گيرد. در اين ميان، دارد و هر يک از اين ابعاد در کانون پژوهشي يکي از علوم اجتماعي قرار مي

 هاي فضاساز، وزن ژئوپليتيکهاي مکاني، ادراک محيطي جريانحوزه انتخابيه، هماوردي

ي جغرافياي يره در کانون جغرافياي انتخابات به عنوان يکي از گرايا هاهاي انتخابيه و غحوزه

ا بسياسي است. طي دو دهه گذشته ادبيات جغرافياي انتخابات در حوضه نظري و کاربردي 

 توجه به تحوالت دموکراتيک در مقياس جهاني و کشورمان روند رو گسترشي داشته است.

سالمي بازيگران اد انتخابات به ويژه انتخابات مجلس شوراي ها گويايِ آن هستند که در فراينيافته

د. عنصر اي در نتيجه انتخابات و مناسبات قدرت در مقياس فروملي دارنمحلي بازتاب گسترده

زاگرس مياني در  هاي انتخابيه ايران به ويژه منطقهگرايي هنوز در بسياري از حوزهطايفه و طايفه

آن دست  ها نقا دارد. حوزه انتخابيه ممسني در استان فارس ازدهي به پايگاه رأي نامزدجهت

هايي که مناسبات سنتي قدرت طوايف شهرستان در فضاي رقابتي امر سياسي مدرن حوزه

هاي ين جريانشود. بدين معنا که طوايف و مناسبات آنها يکي از اثرگذارترانتخابات بازتوليد مي

اي ن سازهدر اين شهرستان، هر يک از طوايف به عنوا .فضاساز در حوزه انتخابيه ممسني هستند

اي هستند تا فضايي ـ سياسي به دنبالِ انسجامِ دروني خود و هماوردي بر بنياد قلمروهاي طايفه

ء حداکثري و بتوانند نامزد موردنظر خود را راهي پارلمان کنند. بنابراين، کوشا براي جذب آرا

ين مناسبات ابات مجلس زمينه مناسبات قدرت قرار گرفته است. دستيابي به قدرت در فرايند انتخا

و « نفوذ»، «يرقابت»، «تعاملي»در قالب ادبيات جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيک بر پايه الگوهاي 

ين الگوها را ارو، عمدتاً طوايفي توانايي به کارگيري يابد. از اينقابليت واشکافي مي« سلطه»

نفوذ و ي ذيهاديرپا، جمعيت و قلمرو پهناور، توانايي اقتصادي، گروهدارند که پيشينه تاريخي 

ار باشند. نيروهاي اجتماعي اثرگذار همراه و به عبارتي از وزن محلي و مکاني بااليي برخورد

نتخابيه ممسني اي در حوزه اهاي طايفهرو در پيِ تبيين ژئوپليتيک الگوي روابط گروهپژوها پيا

 است.
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 يقروش تحق.2

ان سياسي ين بازيگرهاي زيادي در مورد الگوي روابط ژئوپليتيک بتا به حال مطالعات و پژوها

در سطوح  )ملي و فراملي( صورت گرفته است، اما تقليل و تطبيق چنين الگوهاييدر مقياس کالن

فروملي و محلي هنرمندي و خالقيت الزم دارد. اين مسئله به خصوص در مورد فضاهاي 

ران و اي خاصي برخوردار هستند، مورد توجه پژوهشگ که از تنوع قومي و طايفهجغرافياييِ

اي طايفه هايانديشمندان قرار نگرفته است. بنابراين، کاربستِ چنين الگوهايي در خصوص گروه

نها با که برآمده از نوع روابط آ هاي تنا ميان طوايفدر حوزه انتخابيه ممسني و سرچشمه

هاي آيتم وشود. از طرفي، بيانِ مفاهيم يکديگر است، از ابتکارات جديد اين مقاله محسوب مي

ميان محدوده جغرافيايي در مقياس محلي کالني همچون رقابت، قدرت، نفوذ و سلطه در 

پليتيک قالب حوزه ژئواين قابليت را دارد که در )اقوام و طوايف( که بازيگران سطوح خُرد

وجه به منافع و رود. افزون بر اين، با تهاي اين مقاله به شمار مياز ديگر نوآوريَسربَرآورد، 

آشکار  هاي سياسي نظير انتخابات مجلس شوراي اسالمي بين بازيگرانمزايايي که در هنگامه

گران اين نوع بازيها و برخوردهاي قهرآميز و سخت بين شود و همين امر زمينهِ کشمکامي

ها تنا، نزاع رو، کشف و شناسايي چنين الگوهايي منجر به کاکند، از ايناي را فراهم ميطايفه

هاي سلسازي گُشود. اين نوع اِرائة راهبرد جهتِ خاموشاي ميطايفههاي بينريزيو خون

الگوي  يين دقيقهاي نو مقاله حاضر است. همچنين اين مقاله ضمن تباي از ديگر ايدهطايفه

ک از آفريني هر يروابط ژئوپليتيک طوايف و انواع آن، به سنجا ميزان قدرت سياسي و نقا

ابيه هاي حوزه انتخطوايف در چارچوب انتخابات پرداخته و ساختار روابط ژئوپليتيک بخا

ضوع ين مورا مشخص کرده است. ا« پيرامون»و « پيراموننيمه»، «مرکز»ممسني بر مبناي الگوي 

حقيق و ترود با عطف توجه به جامعه ممسني کامالً مغفول مانده است. به اين ترتيب تصور مي

ر حوزه داي هاي طايفهپژوهشي در اين زمينه که در پيِ تبيين الگوي روابط ژئوپليتيک گروه

وري انتخابيه ممسني باشد، صورت نگرفته است. بنابراين اين پژوها جديد و از خصلت نوآ

ه روش هاي مورد نياز بدارد و داده تحليلي ـ توصيفي روش پژوها، ماهيتيدار است. برخور

  )مشاهده( گردآوري شده است.اي، اسنادي و ميدانيکتابخانه
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 چارچوب نظري .3

 جغرافياي سياسي )ژئوپليتيک(.1- 3

لفي ارائه از اين علم تعاريف و تفاسير مخت 1جغرافياي سياسي هواژ از زمان طرح داناهر چند 

تنيدگي مفاهيم  اما هر تعريفي که از آن به دست داده شود ناگزير از توجه به درهم شده است

تنيدگي ياد شده در قالب طيفي از مناسبات قدرت، مناسبات قدرت، فضا و مکان است. درهم

 به يجغرافياي سياس اساس، اين بر يابد.ها از محلي تا جهاني نمود ميقدرت و فراگيري مقياس

جغرافياي انساني، علمي است که ابعاد سياسي فضاي جغرافيايي را در قالب ه عنوان زيرمجموع

فضا و )با قلمرو (در ابعاد همزيستي، هماوردي، کشمکا و جنگ)نا متقابل مناسبات قدرتکُ

ه، منداناز منظر جغرافياي سياسي، رفتار قلمرو. کندي انسان مطالعه ميمروخواهو قل( سرزمين

اي مانند کنترل فضاي جغرافيايي براي سياسي براي دستيابي به اهداف ويژهـ  بردي جغرافياييراه

کند برابر قدرت گروه مسلط است و از اين اصل پيروي مي حفظ يا کسب قدرت يا مقاومت در

ها و فرايندهاي اجتماعي است که در آنها، که قلمرو، وجودي طبيعي نيست؛ برآيند تنوع فعاليت

اساس، قلمرو، محتوايي بيا از يک ظرف گيرند. براينجامعه در پيوند با يکديگر قرار مي فضا و

ترتيب، مسائل مربوط  آيد. بدينشمار ميفضايي دارد و بازتابي از اقتدار، قدرت و کنترل انسان به

ليتيک تند. بر اين پايه، جغرافياي سياسي يا ژئوپسهمسائل جغرافيايي سياسي  هماينبه قلمرو بُ

)در ابعاد نا متقابل مناسبات قدرتاست که ابعاد سياسي فضاي جغرافيايي را در قالب کُ علمي

ي انسانجامعه کشمکا با قلمرو )فضا و سرزمين( و قلمرومندي  و ، هماوردي، تنا همزيستي

 .(Kavianirad,2015:543)کندمطالعه مي را

 الگوهاي روابط ژئوپليتيک .2– 3

گواه بر آن دست روابطي هستند که ميان کنشگران در قالب واحدها، کشورها،  2روابط ژئوپليتيک

شوند. در ها و بازيگران سياسي بر پايه ترکيب عناصر سياست، قدرت و جغرافيا برقرار ميدولت

دهد و اي که به ماهيت رابطه شکل مياين معادله عنصر سياست در قالب بازيگر سياسي يا اراده

                                                           

1.Political Geography 

2.Geopolitical Relations 
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آيند، عنصر قدرت در شکل شود پديد ميهايي که توسط بازيگر انجام مينانيز اقدامات و کُ

يابد و عنصر جغرافيا نقا دادن به الگو و ماهيت رابطه و نگرش بازيگران نسبت به هم تجلي مي

گيري اراده سياسي رابطه، هاي الزم براي شکلکند و انگيزهبسترساز و سرچشمه قدرت را ايفا مي

سي رابطه و نيز تاثيرگذاري بر سطح قدرت بازيگر را سبب تجلي فضايي سيا

 از:الگوهاي روابط ژئوپليتيک عبارتند .(Hafeznia,2017:492)شودمي

 & Nel).عبارت است ار ارتباطات گوناگون و متقابل بازيگران  الف( رابطه تعاملي؛

Mcgownan,1999:321) ين از رتباطات، طرفاي مبتني بر برابري قدرت. در اين گونه ايا رابطه

متقابل و  سطح به نسبتا برابر قدرت و وزن ژئوپليتيک برخوردارند. چنين ارتباطي خصلت اقدام

ا واحدهاي و ي 2هاي درجه هاي درجه يک و نيز بين قدرتمحتاطانه دارد. روابطي که بين قدرت

 ست. ي افقي ابرابر ژئوپليتيک وجود دارد از نوع روابط تعادل همسايه با وزن به نسبتاً
 (: مدل مفهومي الگوي رابطه تعاملي1شكل)

 )همان(( )منبع:

اي يککه رابطهخيزد. به طوريرابطه سلطه و تفوق از نابرابري قدرت بر مي ب( رابطه سلطه؛

سويه و از باال به پايين بين واحد سياسي و بازيگر قوي با واحد سياسي ضعيف و کم قدرت 

ي قدرتمند سرنوشت واحد ضعيف را به طور مستقيم و غيرمستقيم گيرد و واحد سياسشکل مي

کند. جهت رابطه از حالت عمودي تا مايل است. اين الگوي رابطه، همواره بازتاب تعيين مي

برتري قدرت بين بازيگر قوي و ضعيف است که از حد تمايل تا حد عمودي شناور است. در 

بيند و اعمال فشار و اعمال تسلط و برتري ميرابطه سلطه، دولت قدرتمند خود را در موضع 

پندارد. به عبارتي، رابطه سلطه به اراده و سياست بر روي دولت ضعيف را حقي براي خود مي

سويه و از باال به پايين و در طيفي از تمايل تا عمودي، به تناسب قدرت شکل گرفته صورت يک

A B 

 2بازيير  1بازيير 
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در رابطه سلطه، خود را در موضع شود. از طرف ديگر دولت و بازيگر ضعيف و اجرا مي

بيند و به رضا يا جبر اين رفتار و خصلت را پذير ميپذير، پيرو، اطاعت کننده و آسيبسلطه

پذير گر موضعي انفعالي و آسيبپندارد و در برابر دولت و بازيگر سلطهسرنوشت خود مي

 .(Hafeznia,2017:493)گيرند و در انتخاب رفتار و موضع خود فاقد اختيار الزم استمي
 (: مدل مفهومي الگوي رابطه سلطه2شكل)

 
 ()همان( منبع:)

فتاري رنفوذ منعکس کننده ظرفيت و توان يک بازيگر براي تغيير يا تحميل  ج( رابطه نفوذ؛

پذيري فضاي ميزان نفوذ (Duncan and others,2004:537).خاص بر بازيگر ديگر است

خي از سطح پذيري کم دارند ولي براست. برخي از واحدها نفوذجغرافيايي تابع ميزان قدرت آن 

مرو آنها به که قلگر برخوردار هستند. به طوريپذيري زياد و شمار فراوان بازيگر مداخلهنفوذ

 شود. واحدهاي سياسي ـ فضايي حائل و ضعيفعرصه رقابت و کشمکا بازيگران تبديل مي

 چنين ويژگي دارند.

زيگراني که بر گيرد. باين رابطه بر پايه برابري نسبي قدرت بازيگران شکل ميا د( رابطه رقابتي؛

ا بازدارند. هکنند تا حريف و رقيب را از دستيابي به فرصتاساس منافع متعارض با هم رقابت مي

رگي در شود که با هدف کسب برتري و چيهايي اطالق ميها و فعاليترقابت به مجموعه تالش

 .(Hafeznia,2017:499)شودبازيگران انجام ميزمينه خاص بين 
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 گراييطايفه .3-3

فرهنگي متشکل از اجتماع انساني به هم پيوسته در فضاي جغرافيايي  واحد زيستي ـ 1طايفه

 2يـگرايهـطايفها و منافع يکديگر دارند. است که در آن افراد ادراک مشترکي نسبت به ويژگي

با مکان و فضاي جغرافياي زيست خود دارد که انسان ساکن در ريشه در روابط اکولوژک انسان 

داند که به دفاع از مکان آن مکان و فضا، آن را يک حق طبيعي و به عبارتي، حق آب و گل مي

گرايي در فهم جغرافيايي پردازد. طايفهشان ميو فضاي جغرافياي خود به عنوان زيستگاه و طايفه

ها و ها، علقهيستم( از گرايشات، باورها، عقايد، ارزش)اکوسزيستيآن، ساختي محيطي ـ 

دهندگان را در داخل يک گروه اجتماعي پيوندهاي سياسيِ محليِ برآمده از مکان است که رأي

دهد و آنها را براي رسيدن به يک هدف مشترک که همان طرفداري و رأي ويژه به هم پيوند مي

دارد. بنابراين عوامل اکولوژيکي و اي است، وا ميطايفهزادگاهي و همبه فرد يا جريانِ هم

 .(Sadeghim,2014:14)گرايي استگيري طايفهاجتماعي، خاستگاه بنيادي شکل

 جغرافياي انتخابات .4-3

و پراکندگي جغرافيايي افکار  ),1998:14Imani(هاي تجلي افکار عمومييکي از راه ،3انتخابات

هاي مهم نظام يکي از شاخص (Zarghani and Razavi Nejad,2016:74)سياسي

هاي زندگي سياسي دنياي يکي از مهمترين جلوه ،(Maghsoudi,2006:84)ساالرمردم

ها، تنگناها ها، برداشتسنجة شناخت نگرش ،( Pishgahifrard and Shoshtari,2008:110)امروز

ناپذيرِ روند بخا جدايي، (Kavianirad and Ghareh Beigi,2017:84)هاي جامعهو چالا

شيوه دموکراتيک گُزينا نهادهاي  ،(Ghaffari and Kaviani,2011:89)اجراي دموکراسي

ساالر است. در عين حال، برگزاري آن يکي هاي مردمنمايندگي مردم و بنياد مشروعيت ساختار

هاي رأي بيرون و آنچه از صندوق (Kavianirad,2013:29) از سازوکارهاي دموکراسي است

انتخابات يکي از مسائل مطرح در  .(Darabi,2009:10)يد، برآيند عقل جمعي جامعه استآمي

                                                           

1.Tribe 

2. Tribalism   
3.Election  
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-هستي گيرد.مورد بررسي قرار مي 2است که تحت عنوان جغرافياي انتخابات 1جغرافياي سياسي

شناسي عيني پديده رأي و توزيع فضايي آراء، اين گرايا را در پيوند با رويکرد فضايي قرار 

اي که درصد بااليي از آثار موجود در گستره جغرافياي انتخابات بر اساس چنين داده، به گونه

دانان افزون بر جغرافي. ( Mirahmadi and Kavianirad,2017:106)اندديدگاهي نوشته شده

زندگي و زيست فرد نير اهميت قائل « کُجايي»افراد در فرايند انتخابات به مقوله « کيستي»مقوله 

شود و از آن به ي که نقا مکان در فهم و تحليل جستار مذکور مهم ارزيابي ميهستند، به طور

توان گفت، با اين رهيافت مي (Agnew,1996:138). پردازند ميهاي فضايي تحليل تفاوت

 و (Pattie,2006:2) جغرافياي انتخابات، به تحليل کنا متقابل فضا، مکان و فرايند انتخاباتي

به عبارتي،  (Estes,2005:78).پردازد هاي فضايي در رفتار سياسي ميتمطالعه اثرگذاري تفاو

جغرافياي انتخابات گرايشي از جغرافياي سياسي است که به مطالعه الگوي توزيع فضايي قدرت 

 .(Kavianirad,2013:40)پردازددر قالب روابط متقابل جغرافيا، انتخابات و قدرت مي
 خابات(: مدل مفهومي جغرافياي انت3شكل)

 
 ((همان) منبع:)

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي طي زمان در در اين الگو، فضا نمود عيني فرايند دگرگوني

 کند. قدرت به عنوان مُحرک و تغييربستر مکان است که عناصر و مناسبات قدرت را آشکار مي

گان و خواهندگان هاست. دارنددهنده با ابزار سرمايه، رسانه و ايدئولوژي، خالق اين دگرگوني

قدرت براي حفظ وضعيت موجود يا تغيير آن بر اساس عاليق و مصالح واحدها )گروه، سازمان، 

                                                           

1. Political Geography 

2. Electoral Geography 
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ها را معنا و هاي فضايي يا همان ساز و کار مؤثر در توزيع فضايي پديدهکشور و ...(، فرايند

بر کُنا و واکنا دهند. انتخابات به عنوان ساز و کار تغيير و تداوم نظام سياسي ناظر جهت مي

واحدها براي اختيار گرفتن ابزارهاي قدرت به شيوه دموکراتيک است که هدف آن ساماندهي 

آفريند تالش هاي فضا ذاتاً قدرت ميمايهفرايندها و روندهاي فضاساز است. از آنجا که درون

تخابات به براي در اختيار گرفتن فضا در فرايند انتخابات، مقصود قدرت است که جغرافياي ان

 .(Kavianirad,2013:40)پردازدمطالعه آن مي

 شناسي محيط .4

فارس و  در شمال غربي استانشهرستان ممسنـي با يک حوزه انتخابيه )مَمَسَني( و چهار بخا 

 اين ت.شاملِ دو گروه زباني لُري و تُرکيِ قشقايي اسغرب رشته کوه زاگرس قرار دارد که 

 .(Statistical Center of Iran,2016)دارد جمعيت نفر 161913 شهرستان
 نقشه موقعيت جغرافيايي شهرستان ممسنـي (:4شكل)

 
اي که قسمتي از مناطق جغرافيايي شهرستان ممسني در دو دهه اخير تجزيه شده است، به گونه

آن در شمال شرقي، به شهرستان سپيدان الحاق شده و قسمت ديگر، از غرب به شهرستان 

هاي سياسي رسد محدوده کنوني ممسني حاصل رقابتوسته است. به نظر ميدوگنبدان پي

هاي گروه بازيگران انتخاباتي، جهت کسب کُرسي مجلس است. بر پايه شواهد موجود، گرايا

و جريان سياسي حوزه انتخابيه ممسني است. در اين فضاي جغرافيايي،  نيرو تريناي، قويطايفه
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که هر يک از اين طوايف،  گيرد، به نحويشکل مي« ايمروهاي طايفهقل»ها بر بنياد هماوردي

اي که گاه چنين انگارد، به گونههويت سياسي و منافع ژئوپليتيک خود را به نوعي جدا مي

هاي مکاني ـ هويتي به ها و نگرشانجامد. اين نوع گراياهايي به رويارويي طوايف ميشاخصه

ها و ايستارهاي ژئوپليتيک اعي ـ سياسي طوايف دارند، برداشتدليل اهميتي که در روابط اجتم

محلي شهرستان را متأثر کرده است. بر بنياد شواهد موجود ساختار جغرافياي سياسي ممسني سه 

اي و فرازادگاهي؛ بخا مرکزي )بَکِا و جاويد(، ب( سطح دارد: الف( سطح فراطايفه 1سطح

زِياري و اي؛ بخا دُشمَناي و فروطايفهسطح فرو ناحيه اي؛ بخا رُستم و ج(اي و طايفهناحيه

آفريني با يکديگر ماهور مِيالتي. الگوهاي ياد شده از منظر جغرافيايي و ماهيت قدرت و نقا

 متفاوت هستند. 

نفر جمعيت، بيشترين وسعت، تمرکز  98816کيلومتر مربع و با  2012بخا مرکزي با وسعت 

مرکز شهرستان و مرکز  2«شهر نورآباد»ي در شهرستان را دارد که جمعيت و تراکم شبکه ارتباط

شناخته « 3منطقه هسته»حوزه انتخابيهِ ممسني در اين بخا واقع است و به همين دليل به عنوان 

اين بخا، زيستگاه دو طايفه بزرگ بکا و جاويد  .(Statistical Center of Iran,2016)شودمي

و موقعيت ژئوپليتيک خود، از وزن ژئوپليتيک و راهبردي ساخت فضايي است که به واسطه 

بااليي برخوردار است و همواره در عرصه مناسبات قدرت، از توان اثرگذاري بااليي در حوزه 

 انتخابيه ممسني برخوردار بوده است. 

دهد مکانِ استقرارِ طوايفِ اي جغرافياي ممسني را پوشا ميبخا پيراموني که نوار حاشيه

 44361کيلومتر مربع و  1200رستم با وسعتبخا زياري و ماهور ميالتي است. دشمن رستم،

نفر  9326زياري با بخا دشمنهاي پيراموني اين شهرستان است. نفر جمعيت، يکي از بخا

نفر جمعيت،  5297بخا ماهور ميالتي با جمعيت، در جنوب شرقي و شرق ممسني واقع است. 

                                                           

. 3، ميزان جمعيت .2. وسعت جغرافيايي، 1بندي در اين ساختار بر بنياد شا مولفه لحاظ شده است که عبارتند از : سطح .1

 سياسي. . پيشينه6کُرسي نمايندگي و  . تعداد کسب5. توسعه نواحي شهري و روستايي، 4موقعيت مناسب جغرافيايي، 

 (.1395ايران، آمار نفر جمعيت دارد )مرکز 57058، 1395اين شهر بر پايه آخرين سرشماري در سال  .2

3. Core Area 
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 Statistical)ري و کشکولي ايل قشقايي را در خود جاي داده استشوهايي از طوايف درهتيره

Center of Iran,2016). هاي مکان استقرار، به ها به دليل موقعيت جغرافيايي و ويژگياين بخا

طور نسبي در اِنزوا به سر برده و کمتر در معرض تبادالت و تحوالت فرهنگي و اجتماعي قرار 

 اند. گرفته

بيه ممسني اي به تشکيل ساختار سه بخشي در حوزه انتخاشده در مقياس منطقه ترکيب عناصر ياد

رد. در اين قرار دا «بخا مرکزي»انجاميده است که در کانون آن، قدرت تراز اول منطقه يا همان 

ر دوره بخا دو طايفه پُرنفوذ بکا و جاويد قرار دارند که طايفه بکا با توجه به کسب چها

گي اش يعني طايفه جاويد )با سه دوره نمايندسنجا با همتاي سياسينمايندگي مجلس در 

اي و ايفهوزن ط آفريني و پويايي اين طايفه با توجه بهاست. نقا مجلس(، متنفذتر نشان داده

اي فراطايفه اي نيست، بلکه قلمرو نفوذ آنهاي قدرتي که در دست دارد، صرفاً درون طايفهاهرم

مدارک  وها و کنشگران ديگر را دارد. شواهد توان اثرگذاري بر حوزهاي است و و فراناحيه

دار و کُنشگر هاي سياسي و انتخاباتي، ميدانموجود گويايِ آن هستند که اين طايفه در هنگامه

ني است، طوايفِ حوزه انتخابيه ممسعُمده است. در برابر، طايفه جاويد که ديگر متنفذترين 

است. يکپارچگي و هماهنگي از انتخاباتي بوده  هايوياهميشه يک پايِ قدرت در پ

اي ايفهطهاي پايدار اين ساختار ژئوپليتيک است. با توجه به همکاري و همگرايي درون خصيصه

ي بااليي و قدرت اثرگذاراي است اش، فراطايفهاين طايفه، همچون طايفه بکا گستره کارکردي

 نتخاباتي را دارد. دهي به پايگاه رأي نامزدهاي ادر جهت

ر سلسله در ساختا« پيراموننيمه»طايفه رستم سطح ديگر اين ساخت سه سويه است که جايگاهي 

اويد( ج)بکا و کارزار انتخابات در سنجا با مرکزمراتب ژئوپليتيک دارد. بدين معنا که در 

وان ر و تزياري و ماهور ميالتي( اثرگذار و کارگخا دشمنب(پيراموناثرپذير و نسبت به 

د. دهاي است و توانا آن صرفاً مرزهاي طايفه خود را پوشا مياش درون طايفهاثرگذاري

رش تعامل با اي طايفه رستم را بر آن داشته تا در ساختار ياد شده با گستچنين موقعيت دوگانه

 بخا مرکزي در پي تغيير موقعيت خود براي اثرگذاري بيشتر برآيد. 

زياري و ماهوري ميالتي قرار دارد. ار ژئوپليتيک، دو سازه طايفه دشمندر بخا پيرامون ساخت
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)جغرافيايي(، ضعف انسجام درون ، دوري از مرکزاين دو طايفه به دليل جمعيت کمتر و پراکنده

)ماهور ميالتي( قدرت و فرهنگ متفاوت اي و پايين بودن شمار متنفذان محلي مؤثرطايفه

رو، قلمرو نفوذ محدود و درجه چندم دارد. چنين اشته باشد. از اينزني و اثرگذاري کمتري دچانه

هايي به همراه انزواي جغرافيايي به کمتر برخورداري آن از کرسي نمايندگي انجاميده شناسه

که حتي بُرد فضايي قدرت دو طايفه ياد شده مقياسي محدود دارد و گاه حتي است. به نحوي

رو، در مديريت سياسي قلمرو چالا دارند و فضاهاي جغرافيايي  اي هم نيست. از اينطايفهدرون

اين قلمرو بارها درگير خالء قدرت شده و همين موضوع زمينه براي ورود بازيگران قلمروهاي 

 .کرده استديگر جهت جذب آراء را فراهم 
 هاي حوزه انتخابيۀ ممسني(: مدل مفهومي ساختار روابط ژئوپليتيک بخش5شكل)

 
اسي به تعامل مناسبات سه سطح قدرت ياد شده در حوزه انتخابيه ممسني به تحوالت سيالگوي 

از سطح  اين طوايفويژه در انتخابات مجلس شوراي اسالمي جهت و معنا داده است. از اين رو، 

از سطح  نابرابري در مناسبات قدرت قرار دارند و جايگاه هر طايفه در مناسبات قدرت تابعي

 عي از وزن ژئوپليتيک آن طايفه است.قدرت آن و تاب

 هاي پژوهشيافته .5

 طوايف  ژئوپليتيک روابط پراکسيس و الگوي.1- 5

است. پراکسيس  يا چيزي امري از عملي استفاده و کردن تمرين دادن، انجام معناي به پراکسيس

. (Bashkiria,2011:31)در قالب نيروهاي توليدي و حرکتي نقا هدايت امور جامعه را دارند
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نشده  1پراکسيس در ممسني زمينه پيشرفت و ايستادگي در برابر روبناها در جايگاه حوزه مقاومت

توان روابط قدرت گرايي بوده است. بر اين اساس، ميهاي سنتي و طايفهبلکه مُحرک پيشبرد عُلقه

پردازش  سنجي وزن ژئوپليتيک طوايف اين شهرستان را در ادوار مختلف تاريخي موردو امکان

 (. 1قرار داد )جدول 
 طوايف در بستر تاريخ )پراکسيس( ژئوپليتيک روابط (: تشريح نوع1جدول )

 دوره تاريخي شناسه نوع روابط ژئوپليتيک پيامد

-مراتب درون نبود نظم و سلسله

 ايلي

پراکندگي ايلِ ممسني و فقدان بسترهاي  نبود روابط ژئوپليتيک

 سياسيالزم براي رقابت اجتماعي و 

قبل از 

 ه.ق1136

تقسيم قلمرو جغرافيايي شولستان 

 ميان طوايف بر بنياد ميزان قدرت

الگوي تعاملي ميان طوايف رستم و بکا با 

زياري، الگوي طوايف جاويد و دشمن

تعاملي، رقابت و نفوذ ميان طوايف جاويد و 

 زياريدشمن

برخورداري طوايف از قدرت اقتصادي، 

 سياسي و نظامي

 .قه1136

تجزيه قلمرو جاويد و رستم به 

التجار و هاي معيندليل سياست

مَدو هاي دُورگگيري جنگشكل

و تنگه تامِرادي در سال 

 ه.ش1309

الگوي رقابتي و نفوذ ميان طوايف بکا و 

 خان رستم و ماُلاميرقليرستم )همکاري امام

بابرساالر(، الگوي تعاملي ميان سه طايفه 

 زياريجاويد، بکا و دشمن

التجار بوشهري و انعقاد قرارداد معين

 طوايفِ ممسني

 ه.ق1317

گيري نظم چند قطبي ميان شكل

طوايف و ناتواني در تسلط بر 

 يكديگر

تعامل اجتماعي و سياسي ميان تمام طوايف 

 ممسني

خان رستم و خوانين قلياعدام امام

بويراحمد توسط حکومت پهلوي، رکود 

مسني، انعقاد اجتماعي و سياسي ايلِ م

سرگچينه ميان طوايفِ ممسني و  پيمان

بويراحمد، تفکيک ماهور ميالتي از قلمرو 

 طايفه بکا

 ه.ش1311

وقوع جنگ تنگه تامرادي و 

 اعدام خوانين

الگوي تعاملي ميان تمامي طوايف ممسني به 

دليل برخورداري از دشمن مشترک )حکومت 

 پهلوي(

اجراي اصالحات ارضي توسط حکومت 

ن لوي دوم و قيام ايل ممسني، انعقاد پيماپه

تهرانپارس ميان طوايف ممسني و 

 بويراحمد

 ه.ش1341

مراتبي در گسيختگي نظم سلسله

 قلمرو هر يک از طوايف

ه.ش تا 1341 دوره پساخوانين )خأل حاکميت خوانين( نبود نظم و مناسبات خاص ميان طوايف

 ه.ش1357

 )منبع: )تدوين: نگارندگان((

 

                                                           

منظور از روبناها و حوزه مقاومت، نهادها و ساختارهايي هستند که مانعي در مسير توسعه سياسي شهرستان ممسني  . 1
 هستند. 
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ه.ش، بازساخت 1342اي ممسني و خأل قدرت در سال پس از تحول ساختار ايلي ـ عشيره 

خاسته سنتي بر ژئوپليتيک روابط مجدد طوايف در شکلي نوين رُخ نمود. به اين معنا که الگوي

هاي سياسي ـ انتخابات تغيير شکل داد. در اين ميان، طايفه جاويد از سلطه در قالب هماوردي

به دليل برخورداري از جمعيت باال و تبديل شهر نورآباد به مرکز سياسي ممسني، مهاجرت از 

آفريني اهاي نقزمينهمناطق کوهستاني و پيراموني را در دستورکار خود قرار داد. از اين رو، پيا

عنوان يکي از ارکان طايفه جاويد در عرصه سياست فراهم شد. در برابر، طايفه بکا نيز که به

شود، پس از فروپاشي ساختار ايلياتي به ضعف گراييد. افزون قدرت در ايلِ ممسني شناخته مي

و ها به شهر نورآباد به عنوان قلمرو طايفه بکا حساسيت اجتماعي بر اين، ورود جاويدي

سياسي چنداني نزد ساکنان طايفه بکا برنيانگيخت. در دهه نخست انقالب به واسطه چيرگي 

هاي انقالبي و مذهبي که به تبع در اين شهرستان از يک سو و کم توجهي به سپهر سياست ارزش

و انتخابات در ميان طوايف جاويد و بکا و ترجيح زندگي معيشتي، دامداري و کشاورزي بر 

و مباحث، سازه فضايي جاويد توانست به واسطه افراد متنفذ خود و جلب حمايت  ديگر مسائل

سياسي ديگر طوايف، نامزد خود را راهي پارلمان کند. در اين بازه زماني به دليل ضعف اهميت 

عامل جغرافيا يا تأثيرگذاري عرق تباري و زادگاهي بر بينا سياسي کارگزاران، الگوي مناسبات 

يد نمودي تعاملي داشت. الگويي که در دومين دور انتخابات نيز استمرار قدرت بکا و جاو

)صمد شجاعيان( براي دومين بار بر کُرسي مجلس نشست. در اين نامزد قلمرو جاويد يافت و

دوره همچنان ذهنيت غالب دو طايف بکا و جاويد نسبت به يکديگر نمودي همراهانه داشت. 

)اعم از نماينده، فرماندار و غيره( د که اصحاب قدرتنزيرا هر دو طرف بر اين باور هست

اي دارند. اما اوضاع حاکم بر سومين دوره انتخابات به بعد و تأکيد رويکردي فراگير و غيرطايفه

محور، الگوي مناسبات قدرت بکا و  ساکنان هر طايفه بر شعارهاي هويتي و حيثيتي طايفه

انتخابات مجلس، جمعيت و وسعت قابل توجه  جاويد را به هماوردي سوق داد. از دور ششم

اين طوايف و استقرار در بخا مرکزي، نظم موجود را به سوي فضاي دوقطبي راند که تا نهمين 
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دوره انتخابات نيز استمرار يافت و تنا سياسي هر دو طرف را افزود. در اين چارچوب، تالش 

هاي اقتصادي ر مجلس و هماورديبراي توسعه شهري و روستايي در قلمرو خود، کسب کُرسي د

)بازار، سطح تحصيالت، دستيابي به مقامات باال در ادارات و نهادهاي دولتي و غيره( و اجتماعي

اي، نگرش طايفه بکا به جاويد از تعامل نمود بيشتري در دستورکار يافت. در اين چنين زمانه

ر تبديل شد. الگويي که در روابط هاي نخست و دوم انتخابات به هماوردي در ديگر ادوادر دوره

که شماري از طايفه بکا به ورود ساکنان طايفه ايگونهاجتماعي هر طرف نيز گسترش يافت به

اي که در دهمين دوره انتخابات نيز مشهود جاويد به زيستگاه خود اقبال چنداني ندارند. مسئله

شتم و نهم، با حمايت از نامزد ها به دليل شکست سياسي در ادوار هکه جاويديطوريبود به

)مسعود گودرزي(، هماوردي با طايفه بکا را در پيا گرفت و مانع از استمرار وانتيره بَ

سازي در برابر طايفه بکا را از رهگذر هاي اين طايفه شد. در واقع، طايفه جاويد موازنهکاميابي

کرد. آشکار است که پيروزي )اجزاي فضايي قلمرو بکا( دنبال و اتحاد با تيره بوان همراهي

قطبي درآورد و طايفه جاويد را به انزوا توانست نظم موجود را به صورت تکطايفه بکا مي

 کشاند. 
 طوايفِ بكش و جاويد ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي6شكل)

 
 

 

 

 الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ بكش و رستم  . 2-2-5

)پيرامون(، رويارويي اجتماعي و سياسي يفه بکا)مرکز( و رستمدليل موقعيت جغرافيايي طابه 

نمايد. طايفه آنها به ندرت شکل گرفته است. بر اين اساس، امکان سلطه آنها برهم نيز ناممکن مي

رستم به دليل برخورداري از جمعيت و وسعت سرزميني قابل توجه همواره به عنوان يکي از 

اين روحيه و رويکرد که شالوده در پيشينه سياسي طايفه مدعيان کسب کرسي مجلس بوده است. 

هاي چهارم و پنجم انتخابات نقا به سزايي داشت. با رستم دارد، در پيروزي آنها طي دوره

 اليوي رقابکي ب الف

 جاويد بکش
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وجود اين، رقابت ژئوپليتيک طوايف بکا و جاويد نيز در کسب کُرسي توسط طايفه رستم 

خابات در ادوار چهارم و پنجم، ابتدا طايفه اي شدن انتاست؛ چراکه با دو مرحلهاهميت داشته 

جاويد از نامزد طايفه رستم )رضاقلي الهياري( و سپس طايفه بکا از نامزد طايفه رستم )فريبرز 

با وجود اين، عواملي مانند يکپارچگي  (.96هاي ميداني نگارندگان،)يافتهانصاري( حمايت کردند 

ي و جغرافيايي درون طايفه رستم و تعريف هاي فرهنگي، اجتماعهويتي طايفه بکا، شکاف

کارزار انتخاباتي بر بنياد بکا ـ جاويد در تضعيف موقعيت سياسي طايفه رستم نقا به سزايي 

رو، به هاي بعدي انتخابات شد. از اينهاي اين طايفه در دورهداشت و مانع از استمرار پيروزي

طايفه بکا تعامل و نفوذ سياسي در قلمرو دليل در حاشيه قرار گرفتن طايفه رستم، نامزدهاي 

رستم را در دستورکار قرار دادند. گسترش تبليغات انتخاباتي نامزدها در قلمرو طايفه رستم 

دهند که طايفه رستم به دليل ذهنيت توده مبني بر گوياي اين مسئله است. برآوردها نشان مي

مرار قدرت بکا در ادوار هشتم و رقابت سنتي بکا ـ رستم در عهد خوانين از يک سو و است

رو، حمايت نهم از سوي ديگر، موقعيت سياسي و وزن ژئوپليتيک خود را در خطر ديد. از اين

سياسي درخوري از طايفه بکا در دهمين دوره انتخابات )مرحله دوم( به عمل نياورد. در واقع، 

خابيه، مانع از راهيابي نامزد قطبي در حوزه انتگيري نظمي تکطايفه رستم به دليل احتمال شکل

اين طايفه )عبدالرضا مرادي( به مجلس شد. در مجموع، طوايف بکا و رستم در کارزار انتخابات 

 اند.الگوي تعاملي و مدارا را در پيا گرفته
 طوايفِ بكش و رستم ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي7شكل)

 

 

 

 

 

 زياريبكش و دشمن الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ. 3-2-5

زياري با حساسيت و تنا همراه نبوده طوايف بکا و دشمن نوع روابط اجتماعي و سياسي

 الف

 ب

 اليوي

 تعاملي

 بکش

 رسکم بکش اليوي نفوذ

 رسکم

 

 مرحله دوم؛ اليوي نفوذ ب(                                    الف( مرحله اول؛ اليوي تعامل               
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زياري در نواحي پيراموني و کوهستاني، مهاجرت ساکنان است. در واقع، استقرار طايفه دشمن

ي سُرناباد اين قلمرو به شيراز و تجزيه و جدايي برخي از مناطق وابسته به اين طايفه )روستاها

ها در پي تقويت رو، بکشيو هرايجان( از وزن مکاني آن در مناسبات قدرت فروکاست. از اين

تقويت پايگاه آراء نامزدهاي طايفه بکا در اين قلمرو  اند.زياري برآمدهتعامل در قلمرو دشمن

، نهم و گوياي نفوذ اين طايفه بوده است. براي نمونه، به طور مشخص در ادوار پنجم، هشتم

رأي،  2178دهم انتخابات نيز نامزدهاي انتخاباتي طايفه بکا يعني سيد ابراهيم اميني با اخذ 

رأي و مسعود گودرزي با کسب  2935رأي، نوذر شفيعي با اخذ  3996عبدالرضا مرادي با کسب 

رأي در اين قلمرو آراي پُروزني دشت کردند که نقا بي بديلي در پيروزي ايشان در  3054

پايين (. (Mamasani county gubernatorial,1991,2008,2011,2016)نتخابات داشته استا

که ايزياري به گسيختگي و شناوري آراء آنها انجاميده به گونهبودن وزن مکاني طايفه دشمن

رسد اند. با اين حال به نظر ميديگر بازيگران )طوايف( سعي بر جذب آراء اين طايفه را داشته

بازيگران، طايفه بکا بيا از ديگر بازيگران توانسته است بر تحرکات اجتماعي و سياسي در بين 

خود را در اين قلمرو بيافزايد. اين مسئله ريشه در وزن ژئوپليتيک طايفه بکا )قدرت درجه 

زياري )قدرت درجه چهار( بينانه و نگرش مثبت ساکنان قلمرو دشمنيک( و ديدگاه خوش

هنگ و قدرت سياسي نامزدهاي بکا دارد. شايان نگرش است که طايفه نسبت به تاريخ، فر

هاي انتخاباتي مبني بر واگذاري هاي اقتصادي و وعدهبکا از طريق ابزارهاي مادي )کمک

هاي گفتماني بودجه و امکانات به فضاي جغرافيايي اين طايفه( و معنوي )تبليغات و خلق دال

پردازد. روي هم زياري ميسترش تعامل با طايفه دشمنبه گ«( ستيززياري دشمندشمن»نظير

نگرفتن الگوي رقابتي در ميان هر دو طرف زمينه همگرايي در انتخابات را فراهم  رفته، شکل

سازي در زياري به واسطه ضعف ساختاري در موازنهکرده است. به سخن ديگر، طايفه دشمن

 همراهي با قدرت برتر )بکا( ديده است.  برابر سازه قدرتمند بکا، ترجيح منافع خود را در
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 طوايفِ بكش و رستم ژئوپليتيک روابط مدل مفهومي الگوي (:8شكل)

 
 الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ بكش و ماهورميالتي  . 4-2-5

طوايف بکا و ماهور ميالتي با وجود تفاوت فرهنگي و زباني، روابط اجتماعي و سياسي 

نوميک ماهور ميالتي ه واسطه عدم شناخت اهميت اقتصادي و ژئواکوها باي دارند. بکشيحسنه

)خوانين(، اين محدوده را به ايلِ قشقايي فروختند. با وجود اين، کشف منابع و در زمان قديم

هاي فشار ذخاير نفت در فضاي جغرافيايي ماهور ميالتي بر اهميت اقتصادي آن افزود. گروه

ي دارند. اين الگوي ژئوپليتيک در انتخابات مبرهن است، ابکا در اين قلمرو نفوذ گسترده

طوري که نمايندگان مُنتَسَب به طايفه بکا در ادوار مختلف انتخابات، رأي نخست را در به

هاي ششم، هشتم، نهم و دهم اند. در تأييد اين تحليل، به طور مشخص در دوهاختيار داشتنه

بکا يعني سيد ابراهيم اميني، عبدالرضا مرادي، نوذر انتخابات نيز نامزدهاي انتخاباتي طايفه 

رأي کسب کردند  2454و  5026، 3039، 1353شفيعي و مسعود گودرزي به ترتيب در اين قلمرو

عواملي نظير  (Mamasani county gubernatorial,2008,2011,2016). که آراي پُروزني است

کنه، خصلت زيستِ ييالقي و هي از سجمعيت اندک و پراکنده، فضاي جغرافيايي پهناور و ت

زيستي(، زبان و فرهنگ متفاوت ماهور ميالتي در فروکاستن از نقا و وزن سياسي )کوچقشالقي

آفريني مستقل و فعال اين طايفه در انتخابات و اجتماعي اين طايفه مؤثر بوده است که مانع از نقا

و نيروهاي همراه توسط طايفه بکا در شود. در اين باره، امکان بسيج متنفذان محلي مجلس مي

قلمرو ماهور ميالتي وجود دارد. از سوي ديگر، نگرش و ذهنيت ساکنان ماهور مبتني بر ضعف 

اي که توانايي در مديريت دروني و انسجام قلمرو خود در کارزار انتخابات نيز مؤثر بوده، مسئله

تأثيرگذار بوده است. « آراء سرگردان»وان در رويکرد انفعالي اين طايفه و تلقي اين منطقه تحت عن
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از اين رو، طايفه بکا به دنبال الگوي نفوذ و سلطه بر قلمرو سابق خود )ماهور( است که در 

گيرد. شايان ذکر است شرايط کنوني از نظر وزن مکاني در پايين فهرست طوايف ممسني قرار مي

بکا، افزون بر افزايا وزن ژئوپليتيک که در صورت پيوست جغرافيايي ماهور ميالتي به طايفه 

حکيمه و دسترسي بيهاي اقتصادي اين قلمرو در منطقه بيگيري از فرصتبکا به ضمن بهره

 انجاميد.هاي خليج فارس)گناوه و ديلم( ميبه کرانه
 طوايفِ بكش و ماهور ميالتي ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي9شكل)

 
 وپليتيک طوايفِ جاويد و رستم الگوي روابط ژئ .5-2-5

هاي اقتصادي و سياسي حوزه انتخابيه ممسني است. اين واحد سياسي طايفه جاويد يکي از قطب

که در مقايسه با طايفه بکا توانايي ـ فضايي الگويي دوسويه در مناسبات قدرت دارد. به نحوي

ها تر نموده است. اساساً جاويدينکمتري در کارزار انتخابات دارد اما نسبت به طايفه رستم پُروز

به دليل برخورداري از جمعيت قابل توجه و فضاسازي و قلمروگستري در ديگر فضاي 

جغرافياييِ حوزه انتخابيه ممسني همواره وزن ژئوپليتيک درخوري در انتخابات داشته است. 

ا الگوي تعاملي گرچه طوايف جاويد و رستم پيوستگي فضايي و مرز جغرافيايي اندکي دارند ام

ها هماورد اصلي خود را و نفوذ بيشتر از الگوي رقابتي و نفوذ در جريان است، زيرا جاويدي

رو، به دنبال گسترش دادوستد و مناسبات اجتماعي پندارد تا طايفه رستم. از اينطايفه بکا مي

. در طرف مقابل و سياسي خود در قلمرو طايفه رستم است تا بتواند از نفوذ نيز برخوردار شود

طايفه رستم براي پيروزي در انتخابات و بازسازي هويت و قدرت ديرينه خويا در عصر قديم 

)خوانين( در پيِ همکاري سياسي با طايفه جاويد از يک سو و تقويت آراء نامزدهاي خود از 

خود را يافته )نظير روستاي پراِشکفت( است تا نفوذ هاي اجتماعي هويتي يا سامانطريق شبکه
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در قلمرو جاويد حفظ کند. بر اين بنياد، ساخت الگوي تعاملي طوايف جاويد و رستم ضمن 

گيري رقابت را متوجه طايفه بکا به عنوان جلوگيري از رقابت پُرهزينه آنها با يکديگر، جهت

قطبي شدن فضاي کند. در واقع، اين طوايف در پيِ جلوگيري از تکقدرت درجه يک مي

به تبع آن ساختار حوزه انتخابيه هستند. واکاوي ادوار مختلف انتخابات بيانگر ضعف  انتخابات و

وقوع تنا و درگيري خياباني ميان اين طوايف است. کشته شدن يکي از جوانان طايفه رستم 

نيز برخاسته از کشمکا  (Political- security identity,2011:55)توسط افردي از طايفه جاويد

اويد در نهمين دوره انتخابات بود. بايد اشاره کرد که مسافت جغرافيايي قلمرو طوايف بکا و ج

رستم تا مرکز شهر نورآباد نيز در عدم رويارويي مستقيم و تنا با طوايف بخا مرکزي نقا 

داشته است. پردازش ده دوره انتخابات بيانگر اين است که به جز دوره پنجم )مرحله دوم( و 

اله ميرفردي از طايفه رستم( رقابت چنداني ميان طايفه جاويد و قدرتهفتم )علي احمدي از 

توان به نوع تعامل طوايف در وضعيت است. از سوي ديگر، ميطوايف جاويد و رستم درنگرفته 

توان به طرفداري طايفه درک تهديد مشترک از سوي طايفه بکا اشاره کرد. در اين زمينه مي

رضاقلي الهياري( در چهارمين دوره انتخابات )مرحله دوم( اشاره جاويد از نامزد طايفه رستم )

رأي تقريباً(  10000پشتيباني حداکثري طايفه جاويد ) .(Roumina and Sadeghi,2015:101)کرد

رأي( از نامزد تيره بَوان )مسعود گودرزي( در تقابل با نامزد طايفه بکا  17339و رستم )

 Mamasani county)انتخابات گوياي الگوي تعاملي است)عبدالرضا مرادي( در دهمين دوره 

gubernatorial,2017). 
 طوايفِ جاويد و رستم ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي10شكل)

 
 

 زياري  الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ جاويد و دشمن. 6-2-5

ها عمدتاً به دنبالِ يدزياري پيوند فضايي و مکاني با يکديگر دارند. جاويقلمرو جاويد و دشمن
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اش يعني هستند اما در قياس با همتاي سياسي زياريتحصيل آراء شناور حوزه جغرافيايي دشمن

بکا، توفيق کمتري داشته است. تطبيق آراء نمايندگان طايفه بکا و جاويد طي ده دوره 

تخاباتي طايفه بکا توان به آراي نامزدهاي انانتخابات گوياي اين مسئله است. در اين باره مي

يعني سيد ابراهيم اميني، عبدالرضا مرادي، نوذر شفيعي و مسعود گودرزي در اين قلمرو اشاره 

رأي در بخا ماهور ميالتي اخذ کردند. شايان  3889، 2949، 3996، 1061کرد که به ترتيب 

زياري شمنرغم حضور نامزدي قدرتمند )پارسا( از سوي طايفه دذکر است که در دوره ششم علي

در انتخابات، سيد ابراهيم اميني رأي درخوري اخذ کرده است. از سوي ديگر، علي احمدي در 

 Mamasani county)زياري کسب کردرأي در بخا دشمن 5307دوره هفتم 

gubernatorial,2001,2004,2008,2012,2016) .طور کلي الگوي مناسبات طايفه جاويد و به

زياري ز نوع نفوذ دانست تا سلطه؛ چراکه قادر به همراهي ساکنان دشمنتوان ازياري را ميدشمن

در بيشتر ادوار انتخابات مجلس نبوده است. روي هم رفته، طايفه جاويد به عنوان قدرت درجه 

زياري را به عنوان قدرت درجه چهارم گامي براي پيروزي دوم، جذب آراء شناور طايفه دشمن

زياري به دليل پراکندگي روستاها و د. هرچند جذب آراء طايفه دشمنداندر کارزار انتخابات مي

سازي طايفه جاويد در برابر طايفه بکا )سلطه بر ماهور نمايد اما موازنهجمعيت اندک دشوار مي

زياري صورت گيرد. جدايِ از اين، در ميالتي( ممکن است از طريق جذب آراء طايفه دشمن

هايشان از سوي طايفه بکا امکان گرايا آنها به طايفه هصورت عدم يا ضعف اجابت خواست

 جاويد وجود خواهد داشت. 
 زياريطوايفِ جاويد و دشمن ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي11شكل)

 

 

 

 

 الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ جاويد و ماهور ميالتي . 7-2-5

شان پايين افيايي مشترک، اندازه تعامالتطوايف جاويد و ماهور ميالتي به دليل نداشتن مرز جغر

 اليوي نفوذ

 زياريدشمن جاويد

 ب الف
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است. اين مسئله در تضعيف پايگاه آراء نامزدهاي طايفه جاويد در اين قلمرو مؤثر بوده است. با 

ها به دنبالِ گسترش نفوذ سياسي در اين قلمرو است تا ميزان آراء نامزدهاي وجود اين، جاويدي

آفريني و درک مشترک اين طوايف از هم، نقاطايفه بکا را بکاهد. از نظر فرهنگي نيز ضعف 

نفوذان طايفه جاويد را در اين قلمرو با چالا رو به رو کرده است. به همين دليل کُنشگري ذي

چندان قدرتمند و فاقد مديريت دروني خود وجود ندارد و امکان تسلط جاويد بر اين منطقه نه

وان برخاسته از نفوذ موقتي و تبليغات دانست. تميزان آراء نسبي طايفه جاويد در اين بخا را مي

رغم اذعان به قدرت اجتماعي و سياسي طايفه جاويد، در سوي ديگر، طايفه ماهور ميالتي به

بيشتر به سوي طايفه بکا گرايا دارند. ميزان آراء نمايندگان پيروز طايفه بکا در ادوار سوم، 

توان ميزان آراء نمايندگان پيروز د که نميششم، هشتم، نهم و دهم گوياي اين امر است. هرچن

طايفه جاويد در اين قلمرو را ناديده انگاشت؛ چراکه صمد شجاعيان و علي احمدي در ادوار 

 Mamasani county)رأي اخذ کردند 2776و  3132دوم و هفتم به ترتيب 

gubernatorial,1985-2004). 

 يفِ جاويد و ماهور ميالتيطوا ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي12شكل)

 

 

 

 
 زياريالگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ رستم و دشمن. 8-2-5

آفريني در قلمرو طايفه رستم به عنوان قدرت درجه سوم در حوزه انتخابيه ممسني توانايي نقا

خود را دارد و در جذب آراء شناور با مانع روبه رو است. اين مشخصه در تضعيف جايگاه 

پايگاه آراء نامزدهاي اين طايفه در تطبيق با طوايف بکا و جاويد مؤثر است. در اين سياسي و 

گيري مناسبات زياري مانع از شکلچارچوب، نداشتن مرز مشترک قلمرو رستم با قلمرو دشمن

است. هر چند در هنگامه انتخاباتي تعامالتي ميان اين طوايف صورت  قدرت خاص آنها شده

زياري نيز بر دهندگان دشمنينه و پُرمايه نيست. از سوي ديگر، ساکنان و رأيگيرد، اما نهادمي

 اليوي نفوذ

 ماهور ميالتي جاويد

 ب لفا
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اين باور هستند که پيروزي طايفه رستم در انتخابات تأثير چنداني بر معيشت و پيشرفت آنان 

نخواهد داشت؛ چراکه دوري جغرافيايي مانع از توجه طايفه رستم به آنان خواهد شد. چنين 

 اش شده است.ذ و سلطه رستم در قلمرو اين طايفه و افزايا وزن ژئوپليتيکبينشي بازدارنده نفو
 زياريطوايفِ رستم و دشمن ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي13شكل)

 

 

 
 

 الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ رستم و ماهور ميالتي. 9-2-5

فرهنگ نسبتاً متفاوتي دارند. هر  طايفه رستم نه تنها مرز مشترکي با ماهور ميالتي ندارد، بلکه

ها از طريق پيوند سرزميني که با شهرستان گچساران دارند، قادر به ورود به قلمرو چند رستمي

رو، ناگزير از برقراري ماهور هستند اما قابليت نفوذ و سلطه بر قَهقَراي اين قلمرو را ندارد. از اين

در برابر، ماهور ميالتي نيز باوري به توانايي  روابط تعاملي با اين طايفه در انتخابات است.

نامزدهاي طايفه رستم براي کسب کُرسي در مجلس ندارد. به همين دليل آراء مُردد خود را به 

کند. در مجموع، امکان نفوذ طايفه رستم در قلمرو صندوق قدرت درجه يک و دو سراريز مي

ي )فاصله زياد( و انساني )فرهنگ متفاوت، ماهور اندک است که خود برخاسته از عوامل جغرافياي

 محدود بودن قدرت رستم به قلمرو خود، ناکامي در کسب کُرسي از دوره پنجم به بعد( است. 

 طوايفِ رستم و ماهور ميالتي ژئوپليتيک روابط (: مدل مفهومي الگوي14شكل)

 

 

 

 

 ي الگوي روابط ژئوپليتيک طوايفِ دشمن زياري و ماهور ميالت .10-2-5

هاي درجه چهار و پنج توانايي چنداني براي زياري و ماهور ميالتي به عنوان قدرتطايفه دشمن

دهد. اثرگذاري در انتخابات را ندارد و طرفداري از ديگر طوايف را بر عرضة نامزد ترجيح مي

 اليوي تعاملي ب الف

 زياريدشمن رسکم

 اليوي تعاملي ب الف

 ماهور ميالتي رسکم
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د اين طوايف که مرز جغرافيايي مشترکي ندارند، از نظر اقتصادي و سياسي منحصر به قلمرو خو

هستند. بدين معنا که اين طوايف در مرحله تأمين معيشت و بقاء قرار دارند. از اين رو، مسائل 

زياري مهاجرت گيرند. اضافه بر اين، طايفه دشمنو مباحث سياسي در درجه دوم اهميت قرار مي

براي  به شهر شيراز و طايفه ماهور ميالتي، ييالق و قشالق به شهرستان سميرم و شهرضا را گامي

ژئوپليتيک، اين طوايف از توانا نفوذ، سلطه  روابط دانند. از نظر الگويتأمين معيشت خود مي

يا رقابت با يکديگر در انتخابات برخوردار نيستند. همچنين از تعامل و روابط اجتماعي چنداني 

-ميان دشمنتوان از فقدان الگوي روابط قدرت در با يکديگر برخوردار نيستند. به همين دليل مي

 زياري و ماهور ميالتي سخن به ميان آورد. 

 پيامدهاي روابط ژئوپليتيک طوايف در حوزه انتخابيه ممسني .3-5

هاي در حوزه انتخابيه ممسني بر بنياد ساختار و ارزش ژئوپليتيک روابط با توجه به اينکه الگوي 

ر شده است. بدين معنا که ساکنان اي استوار است، فضاي جغرافيايي ممسني نيز از آن متأثطايفه

ممسني در روابط اجتماعي و سياسي خود متأثر از نوع روابط و تعامالت با ديگران هستند. در 

واقع، نقا طوايف در انتخابات بر ذهنيت و نگرش توده مردم مبني بر تعريف سطح تعامالت 

ند بکا و جاويد که در خود اثرگذار بوده است. در اين چارچوب، امکان همگرايي طوايفي مان

اند به دليل الگوي رقابتي و کشمکشي پيامدهايي همچون سوءظن، بخا مرکزي سُکني گزيده

اعتمادي، تحقير اجتماعي و توزيع ناعادالنه ثروت و قدرت از سوي نمايندگان و ساير بي

تر شده پُررنگ کارگزاران را به همراه دارد. افزون بر اين، مرزهاي عيني و ذهني در الگوي رقابتي

اي از هم ندارند و حضور در قلمرو ديگري بينانهاست. يعني طوايف جاويد و بکا بينا خوش

اي نيز برايشان دشوار طايفههاي برونبه منظور گذران اوقات فراغت )گردشگري( يا ازدواج

رد که مشي طوايف نفوذپذير و تحت سلطه اشاره کتوان به تفکر و خطاست. از سوي ديگر، مي

ناگزير از برقراري الگوي تعاملي جهت کسب حداقلي منابع قدرت و ثروت هستند. در واقع، به 

اي حفظ زياري و ماهور ميالتي( کُنا در ساختار طايفهدليل فرودستي اين طوايف )نظير دشمن

رود. در واقع به دليل ناتواني مديريت داخلي از شان به شمار ميوضع موجود اولويت اساسي

يکسو و ضعف در به چالا کشانيدن طوايف مسلط از سوي ديگر ناگزير از همراهي با آنها 
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هستند. در اين ميان، به دليل انتقال و تغيير کُرسي مجلس ميان قدرت درجه يک و دو )بکا و 

جاويد(، قدرت درجه سه )رستم( به دنبال تغيير در نظم موجود است. با وجود اين، تنا و از 

ها شده سازي در برابر اين قدرتدر طايفه رستم مانع از اجراي سياست موازنهگسيختگي هم

است و اين طايفه ناگزير از ائتالف با قدرت درجه دو )جاويد( براي به چالا کشاندن قدرت 

درجه يک )بکا( يا همراهي با قدرت درجه يک به منظور کسب امتيازات اقتصادي و سياسي 

اي و هاي قومي ـ طايفهآيندِ اين نوع الگوها، تشديد گراياين پيترسرانجام، قويشده است. 

حسِ تعلق مکانيِ کارگزاران است. در اين باره، نمايندگان حوزه انتخابيه ممسني در ادوار مختلف 

اند و به دليل رقابت با ديگر داشتهبيشترين توجه را به قلمرو جغرافيايي طايفه خود معطوف 

پردازند. گرچه امکان ذ در آنها به توزيع قدرت و ثروت در اين مناطق نميطوايف يا سلطه و نفو

زياري و ماهور ميالتي( براي طوايف مقدور گذاري در مناطق تحت سلطه يا نفوذ )دشمنسرمايه

گيرند. اتخاذ اين رويکرد، پيامدهاي ناخوشايند است، اما طوايف رقيب چندان مورد اعتنا قرار نمي

پراکني، غوغاساالري، خشونت و درگيري فيزيکي ويا اذهان عمومي، شايعهديگري مانند تش

 ميان طوايف و ناامني در حوزه انتخابيه را به همراه داشته است. 

 پژوهي روابط ژئوپليتيک طوايف آينده.4-5

ساختار روابط سخت ميان طوايف ممسني به دليل رقابت بر سر منزلت ژئوپليتيک و منافع 

ادوار بعدي انتخابات نيز پابرجا خواهد بود. به عبارتي، سوءظن اجتماعي و  مدت طيکوتاه

شود. هر چند در عرصه اجتماعي پذيري آنها ميسياسي طوايف نسبت به يکديگر مانع از انعطاف

آميز افراد در يک محله يا روابط تعاملي در محيط کار )اداره، مواردي نظير همزيستي مسالمت

غيره(، انعطاف الزم ميان طوايف وجود دارد، ولي در عرصة سياست به ويژه دانشگاه، مدرسه و 

کارزار انتخابات چنين نگرشي شکل نخواهد گرفت، زيرا پيروزي در اين عرصه به معناي کسب 

شود، ولي شکست به ها به منظور ابراز وجود در سطح شهرستان محسوب ميتمامي فرصت

تضعيف وزن مکاني آنها قلمداد خواهد شد. در اين ميان، گسيختگي و منزله ضعف دروني، لُجام

زياري احتمال انعطاف ميان سه طايفه قدرتمند بکا، جاويد و رستم با دو طايفه ضعيف دشمن

و ماهور ميالتي بيشتر خواهد بود؛ چراکه دو طايفه اخير همواره در انزواي ژئوپليتيک به سر 
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خست دائم به دنبال اثبات برتري خود بر يکديگر برند. اين در حالي است که سه طايفه نمي

شان کمتر مشهود است. هر چند ممکن است طايفه در روابط پذيريرو، انعطافهستند. از اين

رستم با طوايف بکا و جاويد همکاري نمايد و روابط خود را با هر يک از آنها بهبود بخشد، 

رکزي حوزه انتخابيه ممسني و رقابت ولي به دليل استقرار طوايف بکا و جاويد در بخا م

شان بسيار ضعيف خواهد بود. ناگفته نماند که طايفه پذيريتنگاتنگ آنها با يکديگر، انعطاف

رستم با معرفي نامزدي قَدَر در انتخابات، در مناسبات خود با طوايف بکا و جاويد انعطافي از 

 خويا نشان نخواهد داد.

هاي درجه يک و دو دهد که قدرتانتخابيه ممسني نشان مي در حوزه ژئوپليتيک روابط الگوي

رو، قلمرو گران کارزار انتخابات هستند. از اينسازترين کُناترين و جريان)بکا و جاويد( فعال

هاي وابسته به خود )تيره بَوان( به دنبال جبران بکا به دليل شکاف سياسي با يکي از سازه

ت خواهد بود. با وجود اين، رويارويي تيره بَوان با طايفه خود شکست در يازدهمين دوره انتخابا

اي، تضعيف وزن ژئوپليتيک بکا و ناکامي اين طايفههايي نظير شکاف درون)بکا( بازتاب

طايفه در بسيج همگاني نيروهاي همراه در تحوالت ميداني انتخابات را به همراه داشته است. 

پندارد که مي "دولت در سايه"ايفه جاويد را به عنوان تحت اين شرايط، طايفه بکا همچنان ط

با تجهيز سياسي بَوان توانسته است شکاف و تزلزل دروني بکا را رقم زند. از سوي ديگر، 

توان سناريوهاي مختلفي براي آينده روابط طوايف بکا و جاويد مُتصور شد. نخستين مي

در اين شرايط احتمال شکست مجدد طايفه سناريو، حضور مجدد تيره بَوان در انتخابات است. 

بکا وجود خواهد داشت. دومين سناريو رد صالحيت نماينده تيره بَوان و عدم معرفي نامزدي 

رو، احتمال هواداري تيره بَوان از نامزد احتمالي طايفه جاويد ديگر در انتخابات است. از اين

عرفي تنها يک نامزد امکان رويارويي با ممکن خواهد بود. بر اين بنياد، طايفه بکا در صورت مُ

که دو طايفه بکا و جاويد در رسد از آنجاييبه نظر مي ائتالف جاويد ـ بَوان را خواهد داشت.

اند، هاي ژئوپليتيکي که از ديرباز با هم داشتهکنند، به دليل رقابتيک فضاي جغرافيايي زيست مي

ين روي، تغييري در الگوي روابط اين دو حاصل همواره سرناسازگاري با يکديگر دارند. از ا

شود و الگوي رقابتي پايدار خواهد بود. در رابطه با طوايف بکا و رستم احتمال تغيير نمي
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الگوي روابط وجود دارد، بدين گونه که با معرفي نامزدي قدرتمند از سوي طايفه رستم و انسجام 

رقابتي بين اين دو طايفه وجود خواهد  گيري الگوي روابطسياسي اين طايفه، احتمال شکل

يابد. از آنجايي که طوايف داشت. بنابراين، ضريب نفوذ طايفه بکا در قلمرو رستم کاها مي

زياري و ماهور ميالتي از جمعيت و اتحاد الزم به منظور بازيگري در انتخابات برخودار دشمن

ايفه بکا بود. اين الگو برايِ طايفه توان شاهد تغيير الگوي روابط اين طوايف با طنيست، نمي

کند. از سوي ديگر بايد به زياري( صدق ميجاويد در قِبَلِ ديگر طوايف )رستم، ماهور و دشمن

طايفه رستم اشاره کرد که پيوسته با تکثر نامزد رو به رو است. اين طايفه به دنبال ارتقاء جايگاه 

دليل شکست اين طايفه در پنج دوره متوالي و  خود در حوزه انتخابيه ممسني است. در واقع، به

يابي به مجلس، ناگزير از انسجام دروني است. با وجود ناکامي نامزدهاي مُنتَسَب به خود در راه

اين، به دليل حمايت طايفه رستم از تيره بَوان در دهمين دوره انتخابات )مرحله دوم( احتمال 

شايان ذکر است که معرفي تنها يک نامزد از  چرخا بَوان به رستم نيز وجود خواهد داشت.

سوي طايفه رستم، احتمال پيروزي در انتخابات و دگرديسي در جايگاه و منزلت ژئوپليتيک اين 

زياري طايفه وجود خواهد داشت. از اين رو، نوع الگوي روابط اين طايفه با ديگر طوايفِ )دشمن

نا که افزون بر الگوي تعاملي، احتمال تسلط و و ماهورميالتي( تغيير پيدا خواهد کرد. بدين مع

زياري و ماهور نفوذ قلمرو رستم بر اين دو طايفه وجود خواهد داشت. سرانجام، طوايف دشمن

ميالتي به لحاظ نوع الگوي روابط همچنان تحت نفوذ و سلطه سه قدرت ياد شده خواهند بود؛ 

رفي نامزد برخوردار نيستند و آراء شناور چراکه از نظم، برنامه و تحرکات سياسي الزم براي مع

اکنون انتصاب فرماندار و رئيس خود را به نفع نامزدهاي قدرتمند خواهند نوشت. هرچند که هم

زياري توسط نماينده حوزه انتخابيه ممسني آموزش و پرورش از طوايف ماهور ميالتي و دشمن

رسد اين ء داده است، اما به نظر مي)مسعود گودرزي( منزلت اجتماعي و سياسي آنها را ارتقا

اشخاص بيشتر به عنوان اهرم فشار براي جذب آراء ساکنان طايفه خود در ادوار بعدي انتخابات 

روند تا شخصيتي فرهمند به منظور ساماندهي طوايف خود و معرفي نامزد مستقل در شمار ميبه

و هماوردي طوايف جاويد و بکا  رسد که به دليل کشمکاانتخابات. روي هم رفته، به نظر مي

و کوشا طايفه رستم براي بازيابي هويت و حيثيت سياسي خود، همچنان نظم ژئوپليتيک کنوني 
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ميان طوايف پابرجا خواهد بود. با وجود اين، ممکن است نوع الگوي مناسبات )سلطه، رقابت، 

 نفوذ، تعامل( از شدت و ضعف برخوردار شود.   

 نهادهاگيري و پيشنتيجه .6

دهند که الگوي روابط ژئوپليتيک در حوزه انتخابيه ممسني هاي علمي انجام شده نشان ميبررسي

ميان « نفوذ»و « سلطه»، «رقابتي»، «تعاملي»ابعاد مختلفي را در برگرفته بدين معنا که الگوهاي 

رستم در طوايف مختلف در جريان بوده است. با وجود اين، سه طايفه قدرتمند بکا، جاويد و 

هاي سياسي ـ فضايي براي اند. تکاپويِ هر يک از اين سازهخلق اين الگوها تأثيرگذار بوده

گيري و ساخت الگوهاي متعددي شده است. در اين شکل پيروزي در کارزار انتخابات زمينة

چارچوب، طوايفي نظير بکا و جاويد به دليل استقرار در بخا مرکزي شهرستان ممسني و 

ري از مرز جغرافيايي مشترک بيشتر با ديگر طوايف، جمعيت و وسعت قابل توجه، برخوردا

هاي بيشتري را اند کُرسيداستان و تبليغات انتخاباتي توانستهگيري از نيروهاي پُرشور و همبهره

در ادوار مختلف انتخابات کسب کنند. از سوي ديگر طايفه رستم همواره در پيِ حصول به 

اي و سياسي خود در عصر خوانين است؛ چراکه هميشه در ساختار ايلي ـ عشيرهمنزلت اجتماعي 

رو، پيروزي اين طايفه به معناي تقويت وزن ژئوپليتيک ممسني حضور فعالي داشته است. از اين

خواهد بود. با وجود اين، موانع جغرافيايي )فاصله از شهر نورآباد و نداشتن مرز مشترک با 

هاي ماهور ميالتي( و ضعف اتحاد و انسجام دروني آن را درگير چالا زياري وطوايف دشمن

بنيادي کرده است. اين وضعيت به در پيا گرفتن الگوي تعاملي يا رقابت از سوي اين طايفه 

زياري و انجاميده و امکان نفوذ يا سلطه بر ديگران را فروکاسته است. سرانجام، طوايف دشمن

بخشي به خود به معرفي نامزد در انتخابات نيستند، بلکه توانايي سامانتنها قادر ماهور ميالتي نه

ها امکان فعاليت در را ندارند. در واقع، به دليل مهاجرت ساکنان اين طوايف به ديگر شهرستان

رو، اتحاد و ياري با ديگر طوايف را دستورکار قرار سپهر سياست برايشان دشوار است. از اين

هاي پژوها همچنين يافته اند.ت نفوذ و سلطه ديگر طوايف تبديل شدهداده و به منطقه تح

دهنده نوع الگوي روابط ژئوپليتيک است. از اين روي، طايفه بکا به عنوان قدرت طراز نشان

زياري و ماهور ميالتي، از ساير الگوها اول توانسته است ضمن تعامل با طوايف رستم، دشمن
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سلطه و  عنا که همجواري جغرافيايي با ماهور ميالتي زمينهمند شود. به اين منيز بهره

نفوذ شده است. با وجود اين، طايفه بکا و جاويد  زياري زمينهگذاري در قلمرو دشمنسرمايه

صرفاً الگويي رقابتي در انتخابات دارند. از سوي ديگر، طايفه جاويد، تعامل با طايفه رستم و 

هور ميالتي را در دستورکار قرار داده است. اين در حالي است زياري و مانفوذ در قلمرو دشمن

زياري و ماهور که طايفه رستم به دليل فاصله جغرافيايي ناگزير از الگوي تعاملي با طوايف دشمن

ميالتي است و امکان نفوذ و سلطه برايا مقدور نيست. سرانجام، دو طايفه اخير به دليل 

اند. برآيند مطالعات ژئوپليتيک خاصي را ميان خود تعريف نکرده برخورداري از آراء شناور، رابطه

اي حاکم بر حوزه انتخابيه ممسني در زمان صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طايفه

هايي با ماهيت ژئوپليتيک بين طوايف موجود در حوزه انتخابيه ممسني بر سر انتخابات، رقابت

گيرد. نوع و الگوي روابط ژئوپليتيک بين طوايف کل ميکسب قدرت سياسي )کُرسي مجلس( ش

که گاه اين نوع شود. تا جاييرا شامل مي« سلطه»و « نفوذ»، «رقابتي»، «تعاملي»مُتنوع و انواعِ 

اي در حوزه انتخابيه ممسني مي انجامد. بنابراين با هاي ميان طايفهها به تنا و درگيريرقابت

گارندگان هفده راهکار بنيادين براي همگرايي بين طوايف در حوزه هاي پژوها، نتوجه به يافته

 کنند:انتخابيه ممسني ارائه مي

وزيع و تايجاد توسعه متوازن و فراهم آوردن مزاياي رفاهي براي تمامي ساکنان ممسني و  .1

 ؛تخصيص عادالنه )نه عامدانه( منابع بين طوايف بر بنياد عدالت فضايي و جغرافيايي

وايف در اي از رهگذرِ مشارکت فزاينده و همگاني افراد طا شکاف جغرافيايي و طايفهکاه .2

 فرايند مديريت امور سياسي ـ اداري شهرستان؛

ايف فراهم ساختن امکان طرح و اجراي قوانين محلي براي مشارکت همه اعضاي جماعت طو .3

بتي بر دوام زندگي جمعي مهاي سياسي، فرهنگي ـ اجتماعي، اقتصادي، براي حفظ و در زمينه

 همياري؛

شر تکوين و گسترش سيستم حمل و نقل و شبکه ارتباطي کارآمد جهتِ تقويت مکانيسم ح .4

ر و و نشر بين مردم طوايف و تحکيم وابستگي فضايي و سکونتگاهي قلمرو طوايف به يکديگ

 اي؛فراهم کردن تعامل و همکاري مکاني و طايفه



174   1400 بهار، اولهم، شماره هفدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ______________________

 دشگري و ژئوتوريسم، جهت آشنايي مردم با فرهنگ و خردههاي گرايجاد زيرساخت .5

 آنها؛هاي طوايف مختلف و تعامل اجتماعي بينفرهنگ

هات به هويت انتصابات؛ در بحث انتصابات الزاماً نبايد تمام توج امر در نفي جغرافياگرايي .6

اي آنها، اصل هت طايفافراد و هوي زيست جغرافيايي افراد باشد؛ بلکه بايد در کنار توجه به مکانِ

 بنيادين شايسته ساالري و کارآمدي افراد در نظر گرفته شود؛

ت روح اي؛ جهتِ تقويهاي مشترک محلي و طايفهشناسايي، توليد و توسعه اهداف و ارزش .7

 تقريب و همگرايي بين طوايف؛

دار و آبرو سپيدان و مُعتميدين محلي وهاي فعالين صلح توسط مويتقويت و توسعه تالش .8

 اي؛تسريع در حل و فصل اختالفات زيستگاهي و طايفه

ها کانسازي شرايط و چهارچوب فضايي مساعد براي مشارکت سياسي مردم در تمامي مفراهم .9

 گيري، نه فقط در قلمرو طايفه خودشان.هاي جغرافيايي براي رأيو حوزه

ارامترهاي هاي رأي، بر بنياد پصندوق ها وآمايا سياسي ـ فضايي مناسب و قانوني تعرفه .10

 اي؛ گيري جهتِ کاها تنا و درگيري طايفههاي رأيهمسو با حوزه

ناطق سازي تعامل سازنده ميان نواحي و مايجاد مکانيسم و سازوکارهايي جهتِ فراهم .11

 جغرافيايي طوايف؛

 ان طوايف؛ گري در حل و فصل نارضايتي ميايجاد نهادهايي محلي براي ميانجي .12

ها و فضاهاي شهري و روستايي، جهتِ برانگيزاننده ايجاد بناها و نمادهاي محلي در مکان .13

گرايي و خويشاوندگرايي(، نظير نصب اِلِمان )نه طايفهگراييگرايي و سرزميناحساس ملي

 بانان شهيد در ميادين، محيط2، سرهنگ تژده1بيگيهاي همگراساز نظير محمد بهمنشخصيت

 مرکزي(؛

تأمين امنيت حوزه انتخابيه توسط مجريان برگزاري انتخابات، جهتِ جلوگيري از به هم  .14

                                                           

ها از استاد محمد بهمن بيگي بخاطر خدمات علمي و فرهنگي که در گذار تعليم و تربيت امور عشاير ايران )ممسنيبنيان.  1
 کنند(.راستايِ باسواد کردن فرزندانشان انجام داده بود به نيکي ياد مي

ان به واسطه خدمات عمراني شها از سرهنگ تژده بخاطر متحول ساختن فضاي جغرافيايي. معمار فضايي ممسني )ممسني 2
 کنند(.و شهرسازي که انجام داده بود به نيکي ياد مي
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 دهندگان؛ها توسط نيروهاي پُرشور رأيها و قُرُق يا فتح صندوقخوردن نظم حوزه

ير: آداب کردن عوامل و بسترهاي همگراساز در فضاي جغرافيايي ممسني نظشناسايي و فعال .15

 هاي مشترک، فرهنگ سياسي مشترک، فضاي جغرافيايي مشترک، دين ومشترک، سنت و رسوم

 مذهب مشترک، ميراث باستاني مشترک، قوميت و نژاد مشترک و غيره؛

 عي؛هاي اجتمااي از رقابتهاي مختلف حوزه انتخابيه در چارچوب شبکههمبستگي بخا .16

-ري و حقوقيافته و يکپارچه و ايجاد برابخلق نظامي از روابط اجتماعي و کارکردي توسعه .17

 سني.هاي ساکن در فضاي جغرافيايي ممها و انسانشهروندي يکسان و مشترک براي همه بخا

اها يا حذف توان شاهد کبنابراين از ديد نگارندگان با عملي کردن اين تدابير و راهکارها، مي

يان( را اي )متولردان محلي و منطقهالگوي روابط سخت بين طوايف باشيم که بايد توجه دولتم

، جلب کند، وگرنه با سطحي و غيرعلمي نگريستن به موضوع پژوها )الگوي روابط طوايف(

 در آينده از آن در جغرافياي سياسي مَمَسَني بيشتر خواهيم شنيد.

 بندي قدرت در حوزه انتخابيه ممسني(: مدل مفهومي سطح15شكل)

 
 قدرداني .7

ني معنوي دانند از همه اشخاص حقيقي و حقوقي که با پشتيباه حاضر بايسته مينويسندگان مقال

 .م کنندگزاري خود را اعالو رهنمودهاي خويا ما را در انجام پژها ياري کردند مراتب سپاس
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