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Explaining the Relationship of Tribalism and Socio-Political 
Boundaries (Case Study: Mamasani County)

[1] Investigation of the effect of tribalism on voting pattern, case study: Nourabad Mamasani 
County [2] Elections geography: Foundations, concepts and approaches [3] The study of the 
effect of tribalism on the voting pattern (Case study: Nourabad Mamasani province) [4] The 
temptation of borders [5] Political geography and geopolitics [6] Political geography of Iran 
[7] New attitude to border studies (concepts, principles and theories) [8] Development and 
security integrity in border regions, a conceptual discussion [9] The basic themes in political 
geography [10] Philosophy of political geography [11] Political geography [12] Political
geography [13] Concepts and theories of political geography [14] Fundamentals of political 
geography [15] Effect of globalization on boundaries (evaluation of theories of boundary
negation) [16] An introduction to international border acguaintance with emphasis on
security-police function of borders [17] The role of influential groups and social forces in 
the Islamic Consultative Assembly (research sample: Mamassani Constituency) [18] The
second Farsnameh (cognitive historical, technology, economics) [19] Political sociology:
the role of social forces in political life [20] Zulfiqar fund secrets and anecdotes; Memoirs of 
deputy managing director and member of the board of Zulfiqar Ali fund of Mamassani

The spatial boundaries are not just important in the macro and international levels, but also 
are significant at the local, regional and national levels. They are significant in areas such as 
Mamasani County in which the social structure has the tribal nature. The spatial-identity 
boundaries are appeared due to the dominant tribal atmosphere. On this basis, the areas of 
culture, society and politics are overshadowed. Tribalism and socio-political boundaries in 
these areas consolidate each other through factors such as identity, geographic space; the 
creation of symbols and values; the emphasis on the notions of one’s self and others; friendship, 
hostility and competition and the elections in local level (city council and village or parliament). 
This kind of solidarity plays an important role in stabilizing local- tribal and traditional political 
behavior on the one hand and perceptual and spatial boundaries on the other. This situation 
has consequences such as tribal divergence, cultural introspection and border demarcation. 
The current research is based on the question of what is the relationship between tribalism 
and socio-political boundaries in Mamasani. In explaining the research hypothesis, it seems 
that tribalism and socio-political boundaries mutually reinforce each other. The research is 
conducted using the descriptive-analytical method and the required data have been collected 
through library, documentary and field (observation) methods. The findings show that 
tribalism and socio-political boundaries had mutual effects on each other so that tribes were 
socialized and politicized during the reign of the Khans and after the fall of the Khans, tribal 
boundaries have also been influential in intensifying clannish attitudes.
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 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب الملل،نیگروه روابط ب
  رانیتهران، ا

  
  چکيده
ه المللی نیست، بلکهای فضایی و مکانی مختص به سطح کالن و بینمرزبندی

ای و ملی قابل نمایان است. این مساله در ای، منطقهدر سطوح محلی، ناحیه
ای دارد، مناطقی نظیر شهرستان ممسنی که ساختار اجتماعی ماهیت طایفه

های رزبندیای حاکم در شهرستان و مچشمگیر است و با توجه به جو طایفه
های فرهنگ، اجتماع و کند. بر این پایه، حوزههویتی نمود پیدا می -مکانی

های اجتماعی و گرایی و مرزبندیگیرند. طایفهالشعاع قرار میسیاست تحت
واسطه عواملی نظیر هویت، فضای جغرافیایی، خلق ها بهسیاسی در این حوزه

های دوستی، دشمنی دیگری یا انگارهها، تاکید بر مفاهیم خود و نمادها و ارزش
و رقابت و سرانجام انتخابات در سطح محلی (شورای شهر و روستا یا مجلس) 

ای ایفهط -بخشند. این نوع همبستگی در تثبیت عواطف محلییکدیگر را قوام می
ی از مکان -سو و مرزهای ادراکی و فضاییای از یکعشیره -و رفتار سیاسی سنتی

تواند پیامدهایی نظیر واگرایی بسزایی دارند. این وضعیت میسوی دیگر نقش 
شدن مرزها را به همراه داشته باشد. بنیاد گرایی فرهنگی و ُپررنگای، درونطایفه

ی و گرایای بین طایفهپژوهش کنونی بر این پرسش استوار است که چه رابطه
در بیان فرضیه سیاسی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟  -های اجتماعیمرزبندی

طور سیاسی به -های اجتماعیگرایی و مرزبندیرسد که طایفهتحقیق به نظر می
لی دارد تحلی -روش پژوهش، ماهیتی توصیفیبخشند. متقابل یکدیگر را قوام می

ق طب ای، اسنادی و میدانی گردآوری شدند.های مورد نیاز به روش کتابخانهو داده
گر سیاسی تاثیرات متقابلی بر یکدی -های اجتماعیگرایی و مرزبندیها طایفهیافته
ساز مرزبندی طوری که در دوران فرمانروایی خوانین، طوایف زمینهاند؛ بهداشته

ای عشیره -های ایلیاند و پس از سقوط خوانین، مرزبندیاجتماعی و سیاسی شده
  اند.ی تاثیرگذار بودهاهای طایفهنیز در تشدید نگرش

  سیاسی و شهرستان ممسنی -گرایی، مرز، مرزبندی اجتماعیطایفهها: کلیدواژه
  

  ۲۰/۱۱/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۹/۷/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  zarghani@um.ac.ir‐hنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
ای فضایی و مکانی است که نمایانگر تفکیک و جداسازی مرز، پدیده

 های فضایی ودو نقطه یا سرزمین از یکدیگر است. اساسًا مرزبندی
المللی نیست، بلکه در مکانی صرفًا مختص به سطح کالن و بین

ای و ملی قابل نمایان است. این ای، منطقهسطوح محلی، ناحیه
ای، مذهبی و فرهنگی های قومی، طایفهمساله در مناطقی که شکاف

فعال است، بیشتر نمایان است. در مناطقی نظیر شهرستان ممسنی 

ای دارد، ماهیت مرز طایفه -که ساختار اجتماعی ماهیت ایلی
ای کند و باتوجه به جو طایفه(طبیعی و انسانی) اهمیت زیاد پیدا می

ه در زمان هویتی ک -های مکانیحاکم در شهرستان و مرزبندی
کند، این مساله اهمیت دوچندان پیدا انتخابات نمود پیدا می

اهمیت اجتماعی و سیاسی قابل توجهی طوری که مرزها کند. بهمی
کنند و نزاع و کشمکش میان "خود" و "دیگری" را افزایش پیدا می

دهد. اساسًا، این شهرستان زیستگاه ایل ممسنی است که پس می
ق مرزی ایران و استقرار در سرزمین کهگیلویه و از مهاجرت از مناط

شولستان شدند. از این تاریخ تا استقرار بویراحمد و چرام، رهسپار 
کامل طوایف ممسنی در اقصی نقاط این پیکره جغرافیایی، چگونگی 

 شان، وقایعیسکونت و زیست مردمان هر طایفه و محدوده سرزمینی
فیایی میان طوایف و به تبع ساز تثبیت مرز جغرارخ داد که زمینه
ترین رویداد، کار های اجتماعی و سیاسی شد. مهمآن مرزبندی

انساِن ممسنی در تاریخ بوده است. این اقدام در چارچوب رایزنی 
رسد سیاسی میان خوانین طوایف ممسنی شکل گرفت که به نظر می

ا نظامی بوده است ت -بیشتر یک باشگاه قدرت و زورآزمایی سیاسی
آمیز برای برگزیدن مناطق مکاری اجتماعی و رویکرد مسالمته

مختلف این قلمرو جغرافیایی. به عبارت دیگر، استقرار طوایف َبِکش 
های ممسنی که سرشار از اراضی کشاورزی و ُرستم در دشت و ُجلگه

زیاری در مناطق کوهستانی بوده و سکونت طوایف جاوید و ُدشمن
شته، بیانگر قدرت بیشتر دو طایفه که اهمیت ژئواستراتژیک دا

ها و ُاوالدهای تحت سلطه نخست بوده است. تحت این شرایط، تیره
هر طایفه در مناطق مورد نظر خوانین خود ُسکنی گزیدند و مرزهای 
جغرافیایی اولیه را بنیان گذاشتند. پایداری و ثبات این مرزها به 

رو دیگری را ای بوده است که طوایف حق سکونت در قلماندازه
نداشتند و هر گونه تعرض به مناطق مرزی یکدیگر نیز با بسیج 
نیروهای سلحشور از سوی خوانین و کدخداهای هر تیره پاسخ داده 

شد. این نوع مرزبندی تا سقوط خوانین پابرجا بود، ولی در دوره می
ویژه وآمد توده مردم به قلمرو یکدیگر بهپساخوانین، مهاجرت و رفت

ای عشیره -های ایلیورآباد رایج شد. با وجود این، مرزبندیشهر ن
های زمانی حساس نظیر انتخابات (عینی و ذهنی) در شرایط و بازه

های شود و نگرشمجلس شورای اسالمی یا شهر و روستا فعال می
سازد. بنیاد پژوهش ای در میان انساِن ممسنی را برجسته میطایفه

گرایی ای بین طایفهاست که چه رابطه کنونی بر این پرسش استوار
  سیاسی در شهرستان ممسنی وجود دارد؟ -های اجتماعیو مرزبندی

  

  روش تحقیق
پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد به بررسی رابطه دو متغیر 

یاسی س -گرایی به مثابه متغیر مستقل و مرزبندی اجتماعیطایفه
ین پژوهش بر این فرضیه عنوان متغیر وابسته پرداخته است. ابه

 -گرایی و مرزبندی اجتماعیاستوار است که بین دو متغیر طایفه
گرایی و داری وجود داشته و طایفهسیاسی ارتباط معنی

سیاسی تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند.  -های اجتماعیمرزبندی
گرایی و مرز ریشه در تاریخ، فرهنگ و جغرافیای ممسنی دارد طایفه
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ها طی دوران مختلف تولید و بازتولید شده است. این مولفه که در
صورت اجتماعی و سیاسی در بستر شهرستان ممسنی نهادینه که به

یابند. به سخن دیگر، هویت شده است، توسط برخی عوامل، قوام می
 -و طبیعت (جغرافیا) ممسنی پیونددهنده وفاداری زیستگاهی

د. این روابط دیالکتیکی فضایی هستن -مکانی و مرزهای مکانی
گرایی در انتخابات و مناسبات اجتماعی، پیامدهایی نظیر طایفه

 های یکگرایی فرهنگی، واگرایی میان طوایف، همگرایی تیرهدرون
 هایشدن مرزبندیطایفه در مقابل طایفه دیگر و سرانجام ُپررنگ

 اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. روش تحقیق، ماهیتی
ی، اهای مورد نیاز به روش کتابخانهدارد و داده تحلیلی -توصیفی

  اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است.
  چارچوب نظری تحقیق

  گراییطایفه
فرهنگی متشکل از اجتماع انسانی  -طایفه واحد زیستی

پیوسته در فضای جغرافیایی است که در آن افراد ادراک همبه
باط، در همین ارتها و منافع یکدیگر دارند. یمشترکی نسبت به ویژگ

احساس و انگیزه درونی افراد ساکن در مکان و  نوعی گراییطایفه
های مرتبط با نحوه ادراک از فضای جغرافیایی خاص است که ارزش

ر های دیگهای فراتر از مکان یا مرتبط با محلمحل زیست را بر ارزش
است که ساکنان یک محدوده و ناظر بر این  [1]دهندترجیح می
گاهی که در کنار هم یک کلیت منسجم و پیوسته را تشکیل سکونت
دهند، یک هویت جمعی و محلی دارند که بر بنیاد آن، عموماً می

های اجتماعی، اقتصادی و ها و شناسهمانند یکدیگر بر پایه ویژگی
کنند، شان، به فرد یا جریانی که با آنها احساس همانندی میفرهنگی
ترین نوع گرایی، جغرافیاییبر این اساس، طایفه. [2]دهندرای می

  شود.ُکنش سیاسی شمرده می
افتخار به گرایی شامل های طایفهترین شاخصدر مجموع مهم

های ها و نمادها؛ احساس غرور تاریخی و فرهنگی؛ خواستارزش
 اجتماعی محدود؛رواج تقدیرگرایی و اعتماد ها؛ محدود افراد و گروه

ور ای در امتوجه به تبارگرایی و اصالت مناسبات شخصی و طایفه
نظر؛ رفتار اعتمادی و سوء ظن سیاسی و فقدان اجماععمومی؛ بی

ای؛ وجود احساسات و عواطف محلی و سیاسی سنتی و عشیره
 زادگاهی -مکانی رقابتزیستگاهی؛  -های مکانیای؛ وفاداریطایفه
خویشاوندگرایی و امتیازات؛  و امکانات به بیدستیا منظوربه

ها؛ پایبندی شدید به رسوم و سنتاحساس تعلق به گروهی خاص؛ 
مراتب اجتماعی؛ نفی فردگرایی و اصالت به جمع و رعایت سلسله

های غیررسمی؛ گرایش به پدرساالری و تعهدات و وابستگی
ی میان مردساالری؛ و پایداری و استحکام پیوندهای خونی و قوم

  .[3]اعضا
  مرز

. [4]مرز به لحاظ فلسفی، ناشی از تمایز و تفاوت در جهان خلقت است
ساختن محیط پیرامون خود، ناچار به از دیرباز انسان برای مشخص

تعیین خطوط قراردادی در بخش پیرامونی محیط زیست یا قلمرو 
. امروزه خطوط مرزی ارزش حقوقی دارند و حدود [5]خود کرده است

. مرزها محدود [6]کنندگذاری میطور رسمی تعیین و عالمترا به آن
به سطح ملی نیستند، بلکه در سطوح فروملی نظیر فردی، گروهی 

ای، مرزهای فرهنگی و محلی و در سطح فراملی نظیر مرزهای منطقه
این مفهوم برای . [7]تواند وجود داشته باشدو ایدئولوژیکی و غیره می
سیاسی کشورها، نظیر ایالت، استان،  -ریحدود تقسیمات ادا

ها و مناطق کوچک و شهرستان و همچنین برای تعیین محدوده
گاه بزرگ جغرافیایی، سیاسی و مانند آن و نیز برای تشخیص سکونت

مرزها، خطوط اعتباری  .[8]رودیا ناحیه نزدیک به این "خط" به کار می
ک واحد سیاسی روی منظور تحدید حدود یو قراردادی هستند که به

به عبارتی، مرز، خط فرضی برای نمایش  .[9]شوندزمین مشخص می
عامل تشخصیص و جدایی یک واحد ، [5]محدوده یک سرزمین

، حد بین دو منطقه [10]متشکل سیاسی از دیگر واحدهای مجاور آن
، یک سطح [11]مفهومی از بیرون به درون ،[8]سیاسی یا جغرافیایی

مشخصی است که جداکننده دو واحد سیاسی از ، و خط [12]عمودی
کند و "ما" را از "آنها" و یکدیگر بوده و "اینجا" را از "آنجا" معین می

کند. در حقیقت، مرزها ها جدا مییک مکان را از سایر مکان
ر دنبال تقویت هر چه بیشتکنند و بههای فضایی را آشکار میتفاوت

  .[13]های فضایی هستنداین تفاوت
  انواع مرز

های متفاوتی از مرز شده است. با درنظرگرفتن بندیتاکنون تقسیم
های موجود ها و تحوالت صورت گرفته در جهان و واقعیتپیشرفت

بندی را از مرزها ارایه داد؛ الف) مرزهای فضای توان این تقسیممی
عینی که شامِل مرزهای خشکی، مرزهای آبی، مرزهای هوایی است، 

های مرزهای فضای سایبر که شامِل کدهای مخابراتی، کارتب) 
اعتباری، کدهای اینترنتی، فیلترها، پسوردها است و ج) مرزهای 
هویتی و ادراکی (ذهنی) که شامِل مرزهای دینی و مذهبی 
(ایدئولوژیک)، مرزهای ملی و ناسیونالیسم، مرزهای قومی و نژادی، 

ی و مرزهای فرهنگی و زبانی مرزهای فضایی و مکانی، مرزهای طبقات
توان به مرزهای طبیعی، مرزهای بندی دیگر می. در تقسیم[7]است

فرهنگی، مرزهای سیاسی، مرزهای قومی، مرزهای تحمیلی و 
  .[5]مرزهای اقتصادی اشاره کرد

  کارکرد مرز
عنوان یک مانع نگریسته شود، معتقد است اگر به مرزها به دیویدی

عنوان مانع دفاعی، مانع اقتصادی، مانع حداقل چهار کارکرد به
کارکرد . [14]توان برای آنها تصور کرداجتماعی و مانع سیاسی را می

کند. و نقش مرزها متناسب با زمان و تحول فناوری تغییر می
نمایی بین دو فضای جغرافیایی، تفکیک دو حاکمیت تفاوت

د سیاسی، کردن مردم، نزاع و امنیت بین دو واحمستقل، یکپارچه
برقراری ارتباط و تعامل بین دو ملت، تعیین گستره سرزمینی برای 
قدرت یک واحد سیاسی و نظارت بر حرکت انسان و کاال و حتی 
اندیشه از محدوده سرزمینی یک واحد سیاسی به واحد سیاسی دیگر 
و تعیین قلمرو حقوق شهروندی را از کارکردهای اصلی مرزها 

ها توان گفت که مرزها دارای نقشاساس می بر این .[15]اندشمرده
و کارکردهای گوناگونی هستند و اگرچه از نظر تاریخی بهترین کارکرد 
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مرز، جداکردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه از مردم بوده و هست؛ 
های مختلف وجودآمده در عرصههای بهاما با گذشت زمان و پیشرفت

مروزه کارکردهای جدیدی اقتصادی، سیاسی، فناوری و ارتباطات ا
  ترین کارکرد مرزها را مهم .[16]برای مرزها تعریف شده است

  توان در قالب دو بخش بیان کرد، الف) کارکردهای ذاتی می
بخشی، تفکیک سرزمین، تفکیک منابع، مرزها که شامِل هویت

امنیتی، تفکیک حاکمیت، حقوق مالکیت، ایجاد تعلق یا عدم تعلق 
  (حقوق شهروندی) است و ب) کارکردهای اکتسابی مرزها که 

سازی، اقتصادی و اجتماعی بخشی، ملتشامِل مانعی، مشروعیت
  .[7]است
  شناسی تحقیقمحیط

 کوهرشته غرب و فارس استان غربی شمال در یممسنـ شهرستان
 فارس استان غرب و غربی شمال ساکنان عمده. دارد قرار زاگرس
 ترکی و لری زبانی گروه دو شامل نیز ممسنی. دارند ُلری گویش
 از مربع کیلومتر٦٨٠١ اختصاص با شهرستان این. است قشقایی
 نقاط در نفر ٧٦٩٢٥ که دارد جمعیت نفر ١٦١٩١٣ استان، مساحت
 هم نفر ٤١١٣ و دارند سکونت روستایی نقاط در نفر ٨٠٨٧٥ و شهری

  ).۱(نقشه  [17]هستند غیرساکن

  

  
  [1]موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنی )۱نقشه 

  
 ای کهگونهشهرستان ممسنی در دو دهه اخیر تجزیه شده است، به

قسمتی از مناطق جغرافیایی آن در شمال شرقی، به شهرستان 
سپیدان الحاق شده و قسمت دیگر، از غرب به شهرستان دوگنبدان 

با یک حوزه انتخابیه (َمَمَسنی) از . این شهرستان [18]پیوسته است
زیاری و ماهور ِمیالتی تشکیل چهار بخِش َمرکزی، ُرستم، ُدشَمن

عنوان عناصر تقسیمات ها بههر کدام از این بخششده است. 
یایی هستند که در مقاِم گهواره کشوری، مناطق مشخص جغراف

کنند. این مناطق با های موجود در ممسنی عمل میطایفهزیست
های سیاسی نظیر جغرافیایی خاص خود در هنگامه -مرزهای سیاسی

انتخابات مورد توجه بازیگران سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته و از 
 جغرافیایی خارج شده و ماهیتی سیاسی و -حالت محض طبیعی
احی ها و نوگیرد. با تغییر هویت این بخشژئوپلیتیک به خود می

جغرافیایی از حالت صرف جغرافیایی و زیستگاهی به ماهیتی 
ود. شژئوپلیتیک، نقش و کارکرد هر کدام از این مناطق متحول می

نحوی که ساکنان به مکان و فضای جغرافیایی خود دلبسته شده به
خاصی بین ساکنان با زادگاه خود پدید های روانی و عاطفی و ُعلقه
آید و از این رو، مکان واجد بار سیاسی شده و ُکنش و می

های ساکن در فضای جغرافیایی این های سیاسی انسانواکنش
مناطق را در جهت دفاع و حمایت از نامزدهای انتخاباتِی قلمرو 

های دیزبنطور کلی ایجاد مربه .انگیزاندجغرافیایی طایفِه خود َبر می
های کارگزاران قدیم ممسنی اجتماعی و سیاسی ریشه در ُکنش

(خوانین) داشته است که با تقسیم قلمروها میان خود و تعیین 
شدند. اندازی دیگران به آنها میعنوان مرز مانع از دستمناطقی به

 گرایی و مرز بر یکدیگر تاثیر متقابلیدر این شرایط، دو متغیر طایفه
و در بستر زمان استمرار پیدا کردند. گرچه پس از سقوط گذاشتند 

خوانین، مرزهای عینی و فیزیکی معناِی سنتی خود را از دست 
صورت نوین و در چاچوب انتخابات (مجلس) و شهر و دادند، ولی به

 دلیل تثبیتروستا بازساخت شدند. همچنین مرزهای ذهنی نیز به
  از تاثیرگذاری بسیار در نوع نگرش و اندیشه انساِن ممسنی 

بوده  گرایی موثرباالیی برخوردار هستند که در قوام بخشی به طایفه
  است.

  
  پژوهشهای یافته

  پراکسیس و کارویژه مرزها
 زا عملی استفاده و کردنتمرین دادن،انجام معنای به پراکسیس

است. این حوزه (پراکسیس) یا نیروهای تولید، حوزه  یا چیزی امری
و در  [19]هستند و در جامعه نقش هدایت امور را دارندحرکت 

ای ای و طایفهاجتماعی نظیر شهرستان ممسنی که ساختار عشیره
تواند در ترقی آن کند که میدارد، نقش نیروهای اجتماعی را ایفا می

اثرگذار ظاهر شود و در مقابل روبناها که حوزه مقاومت هستند، 
 و نهادها مقاومت، حوزه و ناهاروب از فعالیت نمایند (منظور

 انشهرست توسعه مسیر در مانعی عنوانبه که هستند ساختارهایی
در تبیین رابطه پراکسیس و کارویژه مرزها در دارند).  قرار ممسنی

شهرستان ممسنی باید اشاره کرد که کاِر انسان در تاریخ اجتماعی و 
 ساسبرا یبندتقسیم سیاسی این قلمرو معطوف به شش دوره (این

 پیرامون نگارندگان مطالعات و ممسنی ایعشیره -ایلی زندگی
ی است) زمان گرفته صورت یادشده ایل سیاسی و اجتماعی تحوالت
که پس از  این ادوار تاریخی بیانگر کارویژه مرزها هستنداست. 
ای جهت گیری توسط انساِن ممسنی، خود به نیروی ُمحرکهشکل

گرایی در عرصه اجتماعی و ای و طایفهعشیره -پیشبرد زندگی ایلی
  ).١سیاسی تبدیل شدند (جدول 
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  پراکسیس و کارویژه مرزها )١جدول 
  نتایج  هاشناسه  های تاریخیدوره

) دوره هرج و مرج؛  قبل از فتح شولستان١
های فیزیکی، نظامی، غارت و کُشتار) کوچندگی، تامین وضع طبیعی (کشمکش

  معاش
  مهاجرت

 ) دوره مرزبندی اجتماعی توسط رهبران٢
 ه.ق)١١٣٦طوایف؛ فتح و تسلط بر شولستان (

تقسیم قلمرو و مرزبندی بر بنیاد هویت (عشیره و طایفه)، تفاهم طوایف بر سر مکان 
تقریبی مرز، تحدید حدود، قرار اجتماعی و برخورداری خوانین از اقتدار فراوان و 

	فرمانبرداری رعیت

گیری الگوی دوستی و دشمنی یا شکل
ش برای تثبیت خود و دیگری، تال

	موقعیت
) دوره مرزبندی سیاسی و اجتماعی توسط ٣

خوانین و رعیت؛ استقرار طوایف در قلمرو 
خود (از دهه دوم فتح شولستان تا سال 

  ه.ش)١٣٤١

	تکاپو برای تحکیم مرزها  درگیری، خشونت، حمله طوایف به یکدیگر جهت حفظ یا گسترش قلمرو

از سال ) دوره خالء قدرت و تضعیف مرزها ٤
ه.ش تا اولین دوره انتخابات مجلس ١٣٤٢

  ه.ش١٣٥٨شورای ملی در سال 

آفرینی عناصر مذهبی و انقالبی در سطح کالن و تسری آن به سطح خرد نظیر نقش
 دلیل انتقال مرکزشهرستان ممسنی، زیستگاه مشترک طوایف جاوید و بکش به

 دلیل مبارزهممسنی بهممسنی از سازه فهلیان به سازه ممسنی، همگرایی طوایف 
  علیه دشمن مشترک (حکومت پهلوی)

خلع و اعدام خوانین از سوی حکومت 
مرکزی در پی اصالحات ارضی، همگرایی 

 شدن مرزهارنگاجتماعی و سیاسی و کم

) دوره ظهور کارگزاران جدید (نامزدها و ٥
  نمایندگان)؛ ادوار اول تا سوم انتخابات

ای و جغرافیایی انساِن در سطح کالن، قطع پیوند انگارههای دینی تداوم اهمیت ارزش
  ممسنی به دوران حاکمیت خوانین

	توزیع عادالنه قدرت و ثروت

های گیری و بازساخت گرایش) دوره شکل٦
 -ای مبتنی بر مرزهای اجتماعیطایفه

  سیاسی، از دوره سوم به بعد

توده، اهمیت یافت مجدد های هویتی بر بینش و نگرش اثرگذاری نمادها و انگاره
مرزها در زندگی اجتماعی و سیاسی و سرایت آن به عرصه انتخابات، نوستالژی انسان 

  ذهنی -های مکانیممسنی در ِقَبِل مرزه

کارگیری قدرت و ثروت در قلمروی به
  جغرافیایی طایفه خود

  (منبع: نویسندگان)

  
 سیاسی -های اجتماعیگرایی و مرزبندیهای طایفهشاخصتبیین 

  در شهرستان ممسنی
  فضایی -و مرزهای مکانی زیستگاهی -های مکانیوفاداری

مکان، مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسان و سرچشمه هویت انسان 
سان است و نشان گیری هویت مکانی در اناست. این امر مایه شکل

ای است که نوعی گونهها بهدهد که غریزه و احساسات انسانمی
دلبستگی ویژه نسبت به زیستگاه و وطن خود دارند. این رویکرد در 

ها و عالیق سنتی نظیر دین، سطوح خرد و فروملی که هنوز ویژگی
مذهب، قومیت، ایل و طایفه از پایگاه قابل توجهی میان توده و 

زیستگاهی  -های مکانیدرت برخوردارند و منجر به وفاداریاصحاب ق
الیق بودن عدلیل فعالشود. در شهرستان ممسنی نیز بهبیشتر می
ای و ِعرق تباری باشندگان نسبت به فضای جغرافیایی خود، عشیره

های جغرافیایی فراهم شده است. باید اذعان شرایط جهت مرزبندی
زیستگاهی و ترسیم مرزهای  -های مکانیداشت که وفاداری

جغرافیایی مختص به بازه زمانی کنونی نیست، بلکه پس از فتح 
ت. ها شکل گرفسرزمین شولستان توسط ایل ممسنی این مرزبندی

این رابطه متقابل ابتدا توسط انسان ممسنی خلق شد و سپس 
عنوان عوامل طبیعی محض، بار سیاسی پیدا کردند. جغرافیا و مرز به

معنا که مرزهای طبیعی شولستان از اهمیت سیاسی و  به این
اجتماعی برخودار نبودند، ولی کاِر انساِن ممسنی در تاریخ و تقسیم 

 ساز جغرافیای سیاسیفضای جغرافیایی این قلمرو میان خود، زمینه
پیکره ممسنی شد؛ چرا که کارگزاران (خوانین و کدخداها) به عوامل 

ه، مرز و غیره معنای سیاسی طبیعی نظیر دشت، جلگه، تنگ
بخشیدند و روح عاطفی و تباری را در آن نهادینه ساختند. تحت این 
شرایط، مرزهای جغرافیایی میان طوایف بر بنیاد مسایل هویتی و 

ای شکل گرفتند و اهمیت و معنای خاصی پیدا کردند. از عشیره
 سوی دیگر، مرزهای جغرافیایی در بر ساختن هویت جدید انسانِ 

آفرینی زیادی داشتند. به این معنا که تا قبل از ورود ممسنی نقش
طایفه مستقر در محدوده  ۱۴انساِن ممسنی به سرزمین شولستان، از 

طایفه به  ۴جغرافیایی ایل ممسنی (واقع در چرام و کهگیلویه) تنها 
گیری هویت جدیدی برای این سرزمین وارد شدند که سرآغاز شکل

غرافیای شولستان بود. از این رو، هویت (خوانین) آنها در چارچوب ج
و طبیعت (جغرافیا) دو کارگزاری بودند که متقابالً به یکدیگر قوام 
بخشیدند و در خلق ساختار جدید موثر واقع شدند. بر این بنیاد، 

های جغرافیایی و تفکیک قلمرو شکل گرفت که انساِن مرزبندی
یست کرد. در گذر زمان نیز ممسنی در چارچوب طایفه خود در آن ز

های ممسنی بیشتر در چارچوب مرزهای طایفه خود هر یک از انسان
پرداختند و همین مساله مانع از به تعامل اجتماعی با یکدیگر می

شد. از های سایر طوایف میشان از قلمرو و انسانشناخت و آگاهی
تره گس این رو، ِعرق تباری انساِن ممسنی بیش از آن که معطوف به

ایل و پیکره سرزمینی باشد، متمایل به طایفه خود و تامین منافع 
و امنیت آن بود. در این دوران عوامل مادی (نظیر قدرت، امنیت، 

های ارضی و مرزی) بسیار فعال بودند و عوامل معنوی بقا، جنگ
جویانه و سلحشوری بیشتر (تعلق خاطر به طایفه، روحیه برتری

رفت که انساِن ای به شمار میروی ُمحرکهنسبت به دیگری) نی
داد. از این رو، حفظ ممسنی را به سوی مادیات بیشتر سوق می

مرزهای طایفه یا تیره از گََزند حمالت دیگران یا طراحی برنامه جهت 
 -های مکانیفتح قلمرو دیگری، همگی ُمبین اهمیت نقش وفاداری

ِل یابی ایتدای قدرتزیستگاهی افراد بودند. نتیجه این که در اب
ُپررنگ را مرزها زیستگاهی، -مکانی هایوفاداری ممسنی،
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ها را ساختند، ولی در گذر زمان این مرزها بودند که وفاداریمی
تثبیت ساختند. این مساله پس از سقوط خوانین بیشتر نمایان بوده 
است؛ زیرا اساسًا از زمان سقوط آنها (اصحاب قدرت قدیم) در سال 

ه.ش تا روی کارآمدن کارگزاران جدید (اصحاب قدرت جدید) ۱۳۴۲
ای مشخصًا دوره چهارم)، نوعی خال عشیرهدر اولین دوره مجلس (

توانست این خال را پوشش شکل گرفته بود و تنها عاملی که می
دهد، مرزهایی بودند که انساِن ممسنی را در چارچوب دهستان و 
بخش از یکدیگر مجزا کرده بود و آنها همچنان یکدیگر را به نام 

ناختند. گرچه شهای دوران فرمانروایی خوانین به رسمیت میتیره
توانند مبنای خوبی جهت مرزهای جغرافیایی ُمنطبق بر هویت می

تقسیمات کشوری باشند، ولی حساسیت این مرزها در ایِل ممسنی 
و تحوالت تاریخی آنها مبنی بر حفظ یا گسترش مرزها، این معادله 
را دگرگون ساخته و انساِن ممسنی همچنان وفاداری خاصی نسبت 

یا تیره خود دارد. در شرایط کنونی نیز مرزها نقش  به قلمرو طایفه
ای در پیکره سرزمین ممسنی دارند و به رفتار بازیگران برجسته

های فشار و توده مردم جهت و سیاسی، نیروهای اجتماعی، گروه
دهد. اساسًا، این مرزها در بستر اجتماِع ممسنی ُمنفعل و معنا می

اجتماعی یا سیاسی نظیر  خاموش هستند، لکن از طریق یک تحول
شوند. این وضعیت انتخابات (مجلس شورای اسالمی) فعال می
کننده رفتار ایشان در سیاسی در یک بازه زمانی مشخص، تعیین

منظور چارچوب مرزهای جغرافیایی طایفه خود است که باید به
داشتن روح تاریخی و کارکرد پاسبانی از این مرزها و زنده نگه

های مکانی و زادگاهی تمام توان خود را صرف وفاداریشان، نظامی
نمایند. از این رو، مرزها صرفًا محدود به قلمرو یک طایفه نیستند 

های ُمنَتَسب به یک طایفه نیز بسیار فعال شده و بلکه در میان تیره
نماید. از جمله های بنیادین میباشندگاِن ممسنی را درگیر چالش

توان در ای در سپهر سیاست را میطایفهمصادیق بازتاب مرزهای 
های فیزیکی طوایف َبِکش و جاوید مشاهده کرد. همچنین درگیری

ای در دوره دهم انتخابات مجلس میان تیرهنمونه بارز مرزهای میان
د های طایفه خوهای متعلق طایفه بکش با یکی دیگر از تیرهتیره

یز حساسیت و ترسیم (َبوان) مشهود بوده است. در عرصه اجتماعی ن
مرزها بر بنیاد هویت منجر به جدایی طایفه رستم از ایل ممسنی و 
تبدیل آن به بخش و سپس شهرستان رستم شد که وزن ژئوپلیتیک 

شدت تضعیف ای و کالن را بهشهرستان ممسنی در سطح منطقه
های ها و دهستانتوان به مرزهای بخشساخت. افزون بر این، می

ای از ای و طایفهکرد که صرفًا بر بنیاد مسایل عشیرهممسنی اشاره 
 ساز کاهش سطح تعامالتاند و همین امر زمینهیکدیگر تفکیک شده

میان طوایف مختلف ممسنی با یکدیگر شده است. این مساله 
گویاِی وجود تفکر جغرافیای سیاسی میان کارگزاران ممسنی و 

ت؛ زیرا این عوامل ضعف برخورداری آنها از بینش ژئوپلیتیک اس
سیاسی هستند که بر عوامل طبیعی (تقسیمات بخش و دهستان) 
تاثیرگذار هستند نه بر عکس. در واقع، نبود ادراک محیطی کارگزاران 
از چگونگی تاثیرگذاری عوامل طبیعی و جغرافیایی بر سیاست 

های خفته مرزی شده است که در بلندمدت ساز تنشزمینه

شود. بر این پایه، مرزهای جغرافیایی در دار می(انتخابات مجلس) بی
شهرستان ممسنی بیش از آن که صرفًا یک عامل طبیعی و 

های اهمیت باشند، توسط بازیگران سیاسی (اصحاب قدرت، گروهکم
ِد آن ترین برآینشوند که قوینفوذ) به مرز ژئوپلیتیک ُمبدل میذی

عنا که در هر بخش، ای است. به این مهای قدرت طایفهساخت سازه
های قدرتی وجود دارند که دهستان یا محله مرزهای طبیعی و گروه

شدن به سازه قدرت هستند. از این رو، بازیگران ُمستعد تبدیل
سازند و های خفته و نامحسوس یادشده را بیدار میسیاسی، ژنوم

شوند. از جمله مصادیق بارز این مساله های آینده میساز تنشزمینه
دلیل عدم هور تیره َبوان در دوره دهم انتخابات بوده است که بهظ

دادن مرزهای آن در اهمیت جلوهتوجه به باشندگان این تیره و کم
شان چارچوب طایفه خود (َبِکش)، ِعرق تباری و وفاداری زادگاهی

افزایش یافت و مرزهای ژئوپلیتیک و به تبع آن تنش سیاسی بیدار 
های طایفه جاوید اشاره به برخی از دهستان توانشد. همچنین می

کرد که در حال ارتقایافتن به بخش هستند و در بلندمدت ممکن 
  است وضعیت یادشده را تجربه نمایند.

های در عرصه اجتماعی نیز مرزهای ممسنی تا حدودی روابط انسان
طوری که دفع الشعاع قرار داده است، بهدرون این قلمرو را تحت

رود. در های بارز آنها به شمار میزدایی از مشخصهغیریتدیگری و 
های زیستگاهی در اقصی نقاط شهری توان به وفاداریاین زمینه می

و روستایی ممسنی اشاره داشت که در صورت ورود اشخاص جدید 
شان، احساس نوعی حاکمیت بر تمامی آن بخش، دهستان به زادگاه

ای برای جلوگیری از سکونت این یا روستا را دارند و از هر وسیله
کنند. این افراد معموالً تحت افراد در همسایگی خود استفاده می

شوند، زیرا مرزهای فضایی ساکنان نشین" قلمداد میعنوان "ُخوش
بر  اند. عالوهها یا طوایف را به زعم ساکنان، تسخیر ساختهاین تیره
موات" نیز اشاره کرد توان به وضعیت "کَفن و َدفن و فوت اَ این، می

که ساکنان یک روستا معتقدند که این خاک ماهوی به خودشان 
نشینان روستا یا مردم روستاهای همجوار نیز حق تعلق دارد و خوش

  آب و گل ندارند و نباید مراسم خاکسپاری را در آنجا برگزار نمایند.
ف و های تمام طوایرغم ِادغام انساندر سطح شهر نورآباد نیز علی
چنان آمیز، همطور همزیستی مسالمتسکونت آنها در کنار یکدیگر به

ی هااالیام در این شهر محلهها نیز مشهود است، زیرا از قدیممرزبندی
ه ای شکل گرفته بود. با توجه بمختلفی براساس تقسیمات عشیره

ها زیستگاه طایفه بکش بوده است، ورود این که این محله
ساز دیدگاه منفی نسبت به آنها شد؛ وایف زمینههای دیگر طانسان

چرا که مرزهای جغرافیایی طایفه خود را درنوردیده بودند و به قلمرو 
دیگری وارد شده بودند. اگرچه در شرایط کنونی مرزهای فضایی 

های مختلف شهر نورآباد روی زمین ترسیم نشده است و محله
شوند، ولی روح مرز میعنوان شهر قلمداد ها تحتتمامی این محله

بر این مناطق حاکم است و ساکنان سعی در یکپارچگی محله خود 
های سایر طوایف را دارند. این کشمکش مرزی پنهان و دفع انسان

و وفاداری به زادگاه در میان طوایف جاوید و َبِکش فراوان است. 
در قبرستان شهر نورآباد  اَمواتطور مشخص، مساله خاکسپاری به
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ای که از لحاظ گونهای دارد، بههای طایفهحکایت از مرزبندی نیز
موقعیت جغرافیایی در ضلع شرقی، قبور طایفه جاوید و در ضلع 

  توان مشاهده کرد.غربی، قبور طایفه بکش را می
  ایو مرزهای طایفه ایعشیره -رفتار سیاسی سنتی

ه است کاساسًا زندگی انساِن ممسنی با سنت و عشیره گره خورده 
ها در زندگی ریشه در تاریخ و جغرافیای آنها دارد. گرچه این سنت

اجتماعی تا حدودی ُخفته هستند، ولی در زندگی سیاسی بسیار 
نمایند. در واقع، ای را بازتولید میشوند و مرزهای طایفهفعال می

ای و مرزهای طبیعی میان طوایف برخالف عصر قدیم رفتار عشیره
های میان طوایف فعال های فیزیکی و جنگویاروییکه بر بنیاد ر

بود، در عصر جدید در چارچوب ساختار و رویکرد مدرن (انتخابات)، 
طور کارویژه سیاسی پیدا کرده است. در شرایط کنونی، سنت و مرز به

متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند و روابط سیاسی ساکنان را تحت 
توان به انتخابات پارلمان چارچوب میتاثیر قرار داده است. در این 

اشاره کرد که مرزهای طبیعی در سطح روستا، دهستان، بخش و 
های آن کارکردی ژئوپلیتیک و شهر توسط پاسداران سنت و ُمحرکه

یابند. به این معنا که حوزه انتخابیه ممسنی بیش ژئواستراتژیک می
ن نامزدهای ای دموکراتیک برای برگزیدعنوان عرصهاز آن که به

مطلوب و کارآمد باشد، به صحنه نبرد نیروهای سلحشور جهت کنترل 
مناطق مرزی طایفه خود یا هجوم به قلمرو جغرافیایی طایفه دیگر 

های شهر شود. همچنین، توده مردم یک روستا یا محلهتبدیل می
نورآباد نیز شعبه اخذ رای مستقر در منطقه خود را متعلق به خویش 

دهنده و صدور د که موظف به شناسایی هویت افراد رایپندارنمی
بودن) هستند. بر حق رای به آنها در صورت اطمینان کامل (خودی

ها این پایه، ورود افراد متعلق به سایر طوایف به این روستاها و محله
به معنای عبور از مرزهای جغرافیایی طایفه یا تیره آنها قلمداد شده 

نظیر غوغاساالری، ِاخطار َدهشتناک به فرد  و واکنش شدید ساکنان
مورد نظر جهت ترک سریع شعبه برگزاری انتخابات (مدرسه یا 
مسجد)، حمله به فرد و برخورد فیزیکی با ایشان را به همراه دارد 

های میدانی نگارندگان). تحت این شرایط، صیانت از مرزها و (یافته
نماد شجاعت و قدرت  عدم اجازه به افراد متعلق به دیگر طوایف

طوری که جوانان از طریق ایفای نقش در این شود؛ بهقلمداد می
های زمینه به دنبال افتخارآفرینی و جلب رضایت خاطر بزرگان و گروه

نفوذ هستند. از این رو، استقرار نیروهای سلحشور در َشَعب اخذ ذی
ندگان دهوآمد رایمنظور پایش رفترای در روستاها و سطح شهر به

توان از گیرد. بنابراین، میآسانی صورت میها بهو ُقُرق صندوق
رو" سخن به میان آورد که های سیاه" و "سربازان پیششوالیه"
ها، به محافظت از مرزهای جغرافیایی در ُشَعب اخذ واسطه سنتبه

ها معتقدند که سپر انسانی و پردازند. این گروهرای مورد ظنر می
ه شده طایفه مقابل بیادشده مانع از سرریز نیروهای بسیجفیزیکی 

شود. در واقع، های مستقر در قلمرو جغرافیایی خود میسایر شعبه
آنها بر این باورند که یک "کمربند ایمنی" و "سد نفوذ" مستحکمی 

اند که تا پایان روز انتخابات باید از آن حراست نمایند به وجود آورده
. در پیروزی نامزد مورد نظر خود را فراهم سازند و زمینه الزم جهت

ای در ای و بین طایفهتوان به درگیری میان تیرهتایید این گفته می
زمان انتخابات اشاره داشت که این وضعیت گویای اهمیت سیاسی 

ها به تشدید مرزهای میان طوایف ممسنی است که در بستر سنت
گرچه برخالف دوران حاکمیت انجامد. از نظر اجتماعی نیز شکاف می

وآمد ساکنان تمامی طوایف به قلمرو یکدیگر آزادانه خوانین، رفت
گونه تنشی در جریان نیست، ولی افراد هنگام گیرد و هیچصورت می

  کنند.ورود به قلمرو دیگری، بینش متفاوتی پیدا می
  هویتی -مرزهای ذهنیفرهنگی و  -احساس غرور تاریخی

ساز مبناِی عنوان یک عنصر سرنوشتهنگی بهغرور تاریخی و فر 
هویت جمعی مشترک میان باشندگان یک قلمرو جغرافیایی است. 

های مثبت نظیر اتحاد و انسجام درونی یک رغم کارویژهاین عنصر به
زدایی و های منفی همانند غیریتتواند واکنشملت یا قوم می

راستا، ساکنان مرزسازی ذهنی را به همراه داشته باشد. در این 
ل ای در طووخوی عشیرهدلیل برخورداری از خلقشهرستان ممسنی به

ه ای نسبت بتاریخ پیوسته احساس غرور تاریخی و فرهنگی ویژه
طایفه خود دارند. به این معنا که تاریخ و فرهنگ طایفه و 
دستاوردهای سیاسی و نظامی بزرگان و جنگاوران خود در تقابل با 

های پاس داشته و با یادآوری خاطرات و داستان سایر طوایف را
ه جویانه خود نسبت بسلحشوری مربوط به گذشتگان، روحیه برتری

ساله کنند. این مدیگری را در میان نسل جدید برجسته و بازتولید می
گیری مرزهای ذهنی و نگرش منفی طوایف به یکدیگر بسیار در شکل

رزهای ذهنی و هویتی صرفًا در تاثیرگذار است. باید اشاره کرد که م
اند، بلکه در آغاز استقرار ایلی ممسنی در مقطع کنونی خلق نشده

اند که توسط عوامل روبنایی (اصحاب جغرافیای فعلی ساخته شده
شوند. افزون بر این، خود های فشار و غیره) بازساخت میقدرت، گروه

اریخی و شوند که غرور تاین مرزها نیز نماد برتری محسوب می
سازد و ایشان َور میفرهنگی را در میان انساِن جدید ممسنی شعله

دهد. از جمله راندن "دیگری" سوق میرا به سوی غرور کاذب و عقب
ای و در طایفهمصادیق این امر در سپهر اجتماع، ضعف ازدواج برون

عرصه سیاسی، انتخابات است. به این معنا، که انساِن ممسنی 
ی هاایطایفهظن نسبت به دیگر طوایف، ازدواج با همدلیل سوءبه

داند. گرچه از شدت این مساله در میان نسل جوان خود را اَرجح می
ل دلیها و بزرگان بهممسنی کاسته شده است، ولی همچنان خانواده

ای هطایفغرور َسرشار و ذهنیت منفی نسبت به یکدیگر، ازدواج درون
ها ند. در عرصه انتخابات نیز این مرزسازیکنرا به جوانان تحمیل می

طوری که باشندگان این پیکره جغرافیایی از کند؛ بهشدت پیدا می
نشاندن تاریخ و فرهنگ خود استفاده ای جهت به ُکرسیهر وسیله

  کنند.می
نکته دیگر در خصوص مرزهای هویتی به میزان خشونت مربوط 

ع فرهنگ "هابزی"، "الکی" و توان از سه نوشود. در این راستا میمی
"کانتی" سخن به میان آورد که برسازنده مرزهای هویتی هستند. این 

ترتیب نماد "دشمنی"، "رقابت" و "دوستی" هستند. دو ها بهفرهنگ
فرهنگ نخست در اجتماع ممسنی بیشتر نمود دارند و فرهنگ سوم 

تخار افکمتر مشهود است. با توجه به این که فرهنگ هابزی سازنده 
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و قدرت و به ضرر دیگران است، بازساخت تاریخ و فرهنگ خانخانی 
ای ممسنی نیز از طریق این نوع فرهنگ صورت عشیره -و ایلی
گیرد. بر این بنیاد، خلق خشونت در انتخابات نیز منبعث از می

رود. از سوی فرهنگ هابزی است و "ُکشتن" نماد بارز آن به شمار می
توان در عرصه اجتماعی مشاهده را بیشتر میدیگر، فرهنگ الکی 
دهنده به ذهنیت انساِن ممسنی و ایجاد غرور کرد، زیرا مرزهای شکل

تاریخی و فرهنگی در ایشان، بر بنیاد رقابت هستند. به این معنا که 
آمیز در کنار انساِن ممسنی در عرصه اجتماع به شیوه مسالمت

اصلی مرزسازی محسوب  کنند، ولی رقابت عاملیکدیگر زیست می
شود. بر این اساس، هدف انساِن ممسنی در عرصه اجتماع، می

آمیز" است. از این رو، فرهنگ صورت غیرخشونت"پیشبرد اهداف به
هابزی و الکی هر دو سازنده مرزهای بیناذهنی و هویتی در میان 
طوایف ممسنی هستند. با این تفاوت که فرهنگ نخست در سیاست 

انجامد، ولی فرهنگ دوم در به خشونت فیزیکی می (انتخابات)
اجتماع (اقتصاد شامل بازار و کشاورزی، تحصیالت، ازدواج و غیره) 

شود. روشن است که برآینِد هر دو، بازساخت غرور به رقابت ختم می
تاریخی و فرهنگی است، ولی با شدت (هابز) و ضعف (الک). اساسًا، 

حیه تاریخی و فرهنگی هستند، این مرزها که خود علت وجودی رو
شوند. به این معنا در طول زمان معلول غرور انساِن ممسنی نیز می

که پس از خلق غرور، خوِد غرور نیز به نیروی ُمحرکه مرزهای هابزی 
توان از رابطه متقابل غرور شود. بنابراین میو الکی تبدیل می

که در گذار  فرهنگی و مرزهای یادشده سخن به میان آورد -تاریخی
بخشند. سرانجام باید به فرهنگ کانتی اشاره زمان یکدیگر را قوام می

کرد که به معنای دوستی و یکپارچگی کامل طوایف ممسنی و 
های این پیکره با یکدیگر است. در شرایطی که انساِن ممسنی انسان

در دعوای میان خود از خشونت استفاده نکند و در برابر تهدیدات 
توان از این فرهنگ سخن به انند یک تیم عمل نماید، میامنیتی م

میان آورد که مرزسازی ذهنی و هویتی نیز معنای خود را از دست 
هایی از این فرهنگ در خواهد داد. گرچه در عرصه اجتماع، َرگه

شهرستان ممسنی مشهود است، لکن در عرصه سیاست از َحِیز انتفاع 
توان در قضیه کانتی را میساقط است. یکی از مصادیق فرهنگ 

 اعطای ماهیت با ۱۳۸۲در سال  صندوق صندوق ذوالفقار علی (این
 خود هایفعالیت ادامه در که شد تاسیس ممسنی ساکنان به وام
 معروف( خشونت و درگیری به منجر اقتصادی و سیاسی دالیل به
دید که طوایف  )[20]شد صندوق ورشکستگی و) سیاه شنبهسه به

کنار یکدیگر و همانند یک تیم به مبارزه با ُمجریان  ممسنی در
هایی را به دست آوردند. هر چند که در صندوق پرداختند و پیروزی

این جریان نیز از عامل خشونت فیزیکی و درگیری خیابانی استفاده 
توان تا دلیل همراهی طوایف ممسنی با یکدیگر میشد، ولی به

  حدودی از فرهنگ کانتی سخن گفت.
  ها و نمادهازبانی و افتخار به ارزش -مرزهای فرهنگی

این مرزها بیش از آن که معطوف به مکان جغرافیایی خاصی در 
شهرستان ممسنی باشد، ریشه در سطح تعامل اجتماعی دارد. به 
این معنا که سطح پایین تعامل اجتماعی میان طوایف، منجر به 

این رو، مرزهای زبانی و گرایی فرهنگی و زبانی شده است. از درون
سازی و تشابه لهجه و واژگان تنها َسدی در مقابل یکسانفرهنگی نه

ها در میان طوایف مختلف ممسنی است، بلکه آنها را به سوی ارزش
دهد. به این معنا که و نمادهای ُمختص به طایفه خود جهت می

 امحصوربودن فرهنگی و زبانی انساِن ممسنی، روحیه نمادنگاری ر 
ها و نمادها، خود در آنها تقویت ساخته است. در برابر، فخر به ارزش

ُمَقِوم مرزهای فرهنگی و زبانی است. احساس خودبرتربینی، روحیه 
هایی ترین نمادها و ارزشعنوان مهمسلحشوری و جنگاوری به

شوند که در استوارسازی این مرزها نقش دارند. محسوب می
و تمسخر ادبیات، اصطالحات محلی و  توان به تحقیرهمچنین می

برخی از واژگان روزمره یک طایفه اشاره کرد که برای سایر طوایف 
ناملموس است. گرچه انساِن ممسنی در اقصی نقاط جغرافیایی این 

ای برخوردار است، لکن وجود عشیره -پیکره سرزمینی از فرهنگ ایلی
این مرزها را  های ظریف در نوع ُکنش و بیان آنها،برخی تفاوت

 ها وُپررنگ ساخته و به تبع آن میزان افتخار یک طایفه به ارزش
  نمادهای خود را افزایش داده است.

  مرزهای واگراسازخویشاوندگرایی و 
های اصلی جوامع پیوندهای خونی و خویشاوندی یکی از شناسه

کارگیری رویکردهای قومی و ایلی و سنتی است. این عنصر در به
های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش فراوانی ی در عرصهاطایفه

دارد و افراد بر بنیاد احساسات خویشاوندی، دیدگاه مثبت و منفی 
کنند. این وضعیت در اجتماع ممسنی بسیار به یکدیگر پیدا می
 -طوری که قواعد و مقررات تابع ساختار ایلیچشمگیر بوده، به

ین معنا که انساِن ممسنی بیش ای و اقتضائات آن است. به اعشیره
کردن مسیرهای قانونی در از آن که ُمعتقد به رویه بروکراتیک و طی

انجام کارهای خود باشد، همواره در پِی شناسایی هویت جغرافیایی 
های دولتی نفوذ در ادارات و ارگانهای ذیاصحاب قدرت و گروه

هداف خود نائل آید. است تا از ِقَبل آنها در یک بازه زمانی کوتاه به ا
این مهم ُمنبعث از روح خویشاوندی در زندگی انساِن ممسنی است 
که نقش کلیدی در ایجاد مرزهای واگراساز دارد. در این چارچوب، 

هاِی ساز شناسایی و تفکیک هویتی انسانخویشاوندگرایی زمینه
ای گونهممسنی از یکدیگر شده و نگرش اصحاب قدرت و توده را به

داده است که ُمدام میان "خود" و "دیگری"، یک مرز و حصار شکل 
نمایند. از جمله ذهنی را خلق کرده و فاصله الزم را رعایت می

مصادیق بارز این امر هنگام مراجعه ساکنان ممسنی به ادارات 
ربط بر پایه نام خانوادگی مشهود است که مسئوالن و کارمندان ذی

پردازند. باید اذعان داشت که افراد به انجام کارهایشان می
خویشاوندگرایی در اداراتی نظیر آموزش و پرورش ممسنی نمایان 

طوری که مدیران، دبیران و کارمندان بر بنیاد روابط َنَسبی است؛ به
د. این کنننامه دریافت مییابند یا تشویقای ارتقای درجه میو طایفه

رو تعلق به قلمدر حالی است که به محض تشخیص هویت یک فرد م
دیگر، کارشکنی تمام سطوحی با ایشان جهت تصدی یک ُپست 

های میدانی نگارندگان). بر این بنیاد، گیرد (یافتهاداری صورت می
توان گفت که خویشاوندگرایی تاثیر قابل توجهی بر مرزسازی می



 ۲۴۷ )ی: شهرستان َمَمَسنیپژوه(نمونه یاسیس -یاجتماع یو مرزبند ییگرافهیرابطه طا نییتبـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                                  Volume 1, Issue 4, Fall 2019 

ورت صذهنی و واگرایی طوایف ممسنی از یکدیگر دارد. این مساله به
شکار است و خویشاوندگرایی عامل مهمی جهت دفع عینی نیز آ

 گزیدن در یک منطقه جغرافیاییمنظور ُسکنیساکنان دیگر قلمرو به
شود. در واقع، انساِن ممسنی بر این باور است که یا محله خاص می

مدت در طول تاریخ در یک محله خاص، حق دلیل ِاسکان طوالنیبه
ای است و اشخاص طایفهاد همسکونت با خویشاوندان و نهایتاً افر 

ُمنَتَسب به سایر طوایف باید در محدوده جغرافیایی خودشان ُمستقر 
ساز واگرایی شوند. از سوی دیگر، مرزها نیز در طول تاریخ زمینه
ن ترین پیامد آفرهنگی میان باشندگان ایل ممسنی شدند که مهم

زها این مر گرایی و تشدید خویشاوندگرایی بوده است. اساسًا،درون
به دالیل سیاسی و نظامی معنای خاصی داشتند و حفظ آنها نماد 

شد. از این رو، مرزهای واگراساز روی قدرت یک طایفه محسوب می
نقشه و زمین ترسیم شده بودند و یک مانع مهم جهت قرابت 
فرهنگی و اجتماعی طوایف ممسنی با یکدیگر بوده است. تحت این 

بیش از پیش میان افراد یک طایفه تقویت شرایط، خویشاوندگرایی 
رغم حذف مرزها از روی شد و حتی در دوران پساخوانین نیز علی

  شدن آنها، همچنان حائز اهمیت است.اهمیتزمین و کم
  و مرزهای همگراساز ایطایفه -عواطف محلی

های مهم اجتماعات انسانی عواطف و احساسات یکی از شاخص
ای آحاد یک جامعه یا نسبت به جامعه است که در تعامالت میان

دلیل گذار دیگر پدیدار است. با وجود این، در بسیاری از جوامع به
زمان، تمایل حاکمان و اصحاب قدرت، دگراندیشان و توده به 
نوسازی فرهنگی و اجتماعی، عالیق تباری و نژادی مبتنی بر 

ت. ه اسرنگ شدای در مناسبات میان آنها کمقبیله -عصبیت قومی
از این رو، تنها در جوامع سنتی این ویژگی فعال است و رفتار 

های مختلف بر بنیاد عواطف محلی های این جوامع در عرصهانسان
ای شکل گرفته است. در این چارچوب، شهرستان و روحیات عشیره

لی ای، عواطف محعشیره -دلیل نهادینگی روح زندگی ایلیممسنی به
داشته و با استفاده از این عنصر به تقویت روابط ای را پاس و طایفه

پردازد. تحت این شرایط، احساسی و پیشبرد اهداف خود می
بروکراسی، ضوابط اداری و رعایت مقررات اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا 

واسطه ِعرق تباری قادر هستند عواطف محلی را برانگیخته و افراد به
ن نمایند. این رویکرد در میان صورت غیررسمی منافع خود را تامیبه

ساز همگرایی بیشتر در میان افراد نمایندگان، کارگزاران و توده زمینه
ترین برآینِد آن خلق مرزهای همگراساز شود که قوییک طایفه می

است. این مرزها تنها معطوف به مسایل اجتماعی نیستند، بلکه در 
ک افراد مختلف ی شوند. به این معنا کهعرصه سیاست نیز فعال می

مکانی، در  -دلیل عواطف محلی و تعلق خاطر زادگاهیطایفه به
چارچوب مرزهای فضایی طایفه و مرزهای بیناذهنی، ادراک مشترکی 

ن یابند. ایکنند و به انسجام درونی حصول میاز یکدیگر پیدا می
های مختلف یک قضیه در بازه زمانی انتخابات مجلس و میان تیره

های هر یک از این طوری که انسانمالً نمایان است بهطایفه کا
ها همکاری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی با تیره

زنند. از منظور دفع دیگری، دست به اتحاد میهمدیگر دارند و به

سازی عواطف سوی دیگر مرزهای همگراساز تاثیر بسزایی در فعال
ا کارکردی سیاسی و نظامی ای دارند؛ زیرا این مرزهطایفه -محلی
اند و نگهبانی از آنها، غرور و احساسات َسرشار افراد مستقر در داشته

انگیخته است. این مرزها ُمَبَین قدرت قلمرو یک طایفه را بر می
طور قابل ها را بهطوایف ممسنی بودند که همگنی میان تیره

مکانی داد. هر چند هر تیره نیز مرزهای ای افزایش میمالحظه
ای مختص به خود را داشت و در برخی مواقع به ستیز و نبرد با تیره

پرداختند، ولی همچنان به مرزهای طایفه خود وفادار بودند دیگر می
ای دیگر به قلمروشان، به یکدیگر یاری و هنگام تجاوز طایفه

رساندند. گرچه در شرایط کنونی، مرز جغرافیایی میان طوایف می
فیزیکی چندانی ندارند، لکن از نظر اجتماعی و ممسنی اهمیت 

سیاسی مورد توجه ساکنان قرار دارد. بر این پایه، عواطف محلی و 
  ای به واسطه مرزها زنده نگه داشته شده است. طایفه

  پردازش نقش مرز در شهرستان ممسنی
مرز و مرزسازی در شهرستان ممسنی صرفًا بر بنیاد عوامل طبیعی 

 های متفاوت وفرهنگصورت نگرفته است، بلکه با توجه به خرده
نگرش مختلف طوایف، این فرآیند استمرار یافته است. از این روی، 

های گوناگون ممسنی مبتنی شده میان بخشخطوط مرزی ترسیم
و توده است. به این معنا که توده  های ذهنی کارگزارانبر انگاره

مردم در چارچوب یک قلمرو زیستی، هویت، فرهنگ و نوع آداب و 
های "دیگری" در کنند که با ُکنشرسوم اجتماعی خود را تعریف می

دلیل سایر قلمروها متفاوت است. از دیگر سو، کارگزاران نیز به
ًا مبتنی ای، خطوط مرزی را دقیقشناخت از فرهنگ سیاسی طایفه

کنند. با وجود این، برخی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی ترسیم می
کنند. به این ای پیروی نمیهای مرزی از چنین قاعدهگاهاز سکونت

ولی از نظر  Xمعنا که از لحاظ جغرافیایی در دامان قلمرو طایفه 
هستند. روستاهای جوزار َبِکش و باجگاه  Yهویتی ُمنَتَسب به طایفه 

  ها هستند.گاهترین مصداق این نوع سکونتصمشخ
گیری و ساخت نگرش طوایف از نظر اقتصادی نیز مرزها در شکل

ممسنی نقش بسزایی داشته است. به این معنا که باشندگان 
قلمروهای جغرافیایی مختلف تفاسیر متفاوتی از اقتصاد، نوع 

ر نظیمعیشت و کسب درآمد دارند. بر این بنیاد، برخی از طوایف 
جاوید معتقد به پایش نبض بازار ممسنی در تمامی مشاغل اَعم از 

فروشی هستند. لکن طایفه بکش فروشی و دستفروشی، ُخردهُعمده
پندارد. حضور فعال در بخش خدمات دولتی را اقدامی اقتصادی می
زیاری به از سوی دیگر، طایفه ُرستم به کشاورزی، طایفه ُدشمن

اند. از این رو، هور میالتی به دامداری روی آوردهباغداری و طایفه ما
اقتضائات جغرافیایی در چارچوب مرزهای طبیعی بر بینش و رفتار 

  اقتصادی طوایف تاثیرگذار بوده است.
توان در بستر تاریخ ایل ممسنی سرانجام، نقش سیاسی مرزها را می

ایه، پارزیابی کرد که به دوره معاصر نیز سرایت کرده است. بر این 
عنوان حاکمان قلمروهای خوانین هر یک از طوایف ممسنی به

پنداشتند. به این مختلف، خود را محافظ مرزهای سیاسی نیز می
 های سیاسیگیریمعنا که نوع تعامل سیاسی، مذاکرات و تصمیم
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در چارچوب یک قلمرو با قلمرو دیگر متفاوت بوده است. تحت این 
درگیری معطوف به مرزهای شرایط، اتحاد سیاسی، تنش و 

جغرافیایی یک طایفه بوده است و طایفه دیگر ظرفیت و توان 
مداخله در امور سیاسی آن را نداشت. در دوره معاصر نیز ذهنیت 
باشندگان ممسنی مبتنی بر قلمروداری است. به این معنا که در 
عرصه سیاست نظیر انتخابات (مجلس شورای اسالمی)، حفاظت و 

مرزهای جغرافیایی را به معنای دگرزدایی و پیروزی در  پاسبانی از
سازی آراء در پندارند. تالش جهت یکپارچهکارزار انتخابات می

ها در سایر های اخذ رای مستقر در قلمرو خود یا ُقُرق صندوقشعبه
دهندگان بیانگر این مساله وآمد آزادانه رایمناطق و جلوگیری از رفت

  است.
  یک مرز در شهرستان ممسنیکارویژه ژئوپلیت

مرزهای عینی و ذهنی در شهرستان ممسنی از دو کارویژه ذاتی و 
اکتسابی برخوردارند. کارویژه ذاتی مرزها معموالً در میان طوایف، 

ت. پذیر اسسختی امکانپایدار بوده و تغییر و دگردیسی در آنها به
دگرگونی این در حالی است که در مرزهای اکتسابی امکان ِخلَل و 

وجود دارد. نخستین کارویژه ذاتی مرز در فضای جغرافیایی ممسنی، 
"تعلق مکانی" است. مرزهای جغرافیایی در ممسنی، نمایانگر تعلق 
مکانی و زیستگاهی ساکنان هر قلمرو است که امکان گُسست از آن 

توان به نوع آداب و معاشرت، سطح سخت است. در این زمینه می
میزان حضور انساِن ممسنی در دامان طبیعت  تعامل اجتماعی و

های اشاره کرد. بر این پایه، ساکنان شهرستان ممسنی شاخص
های فرهنگی و اجتماعی خود مورد استفاد قرار یادشده را در ُکنش

کردن اوقات فراغت ساکنان توان به سپریدهند. در این مورد میمی
رافیایی و طبیعی طوایف مختلف اشاره کرد که حضور در قلمرو جغ

خود (همانند روز طبیعت؛ سیزده بدر) را بر سایر قلمروها ترجیح 
بخشی" است. یعنی دهند. دومین کارویژه ذاتی مرز، "هویتمی

ساکنان یک قلمرو در درون خود از انسجام و همگرایی فرهنگی 
کنند. از این رو، برخوردارند و "خود" را در مقابل "دیگری" تعریف می

های ذهنی انساِن ممسنی، کارویژه رزی و انگارهخطوط م
بخشی به فضاهای جغرافیایی در تمامی پیکره سرزمینی هویت

دلیل پیوند تاریخی و جغرافیایی ساکنان ممسنی دارد. این کارویژه به
ممسنی با قلمرو خود بسیار پایدار است و گُسست از هویت 

دگی میسر نیست. ساای و َنَسب و دودمان بهجغرافیایی و طایفه
سومین کارویژه، "حقوق مالکیت" است. بر این بنیاد، مرزها 

کننده مالکیت فضایی طوایف در اقصی نقاط قلمرو ممسنی تعیین
است. در واقع، طوایف بر بنیاد قلمروسازی از حق مالکیت بر اراضی 

های آبی و غیره های مسکونی، ذخایر و سفرهگاهکشاورزی، سکونت
اند. گرچه حقوق مالکیت در عصر حاکمیت خوانین در هبرخوردار شد

م رغشد، ولی در دوره معاصر نیز علیزمره مالکیت طوایف قلمداد می
ها وجود مالکیت خصوصی، اراضی کشاورزی را در زیرمجموعه تیره

صورت عینی و ذهنی به رسمیت و طوایف و مرزهای آنها را نیز به
کیک قلمروها" است. به این معنا شناسند. چهارمین کارویژه، "تفمی

که مرزها در شهرستان ممسنی منجر به تفکیک فضاهای جغرافیایی 

اند و هر طایفه قلمرو زیستی مختص به خود را دارد. از یکدیگر شده
ها به قلمرو گرچه این مرزها مانعی جهت عبور و مرور فیزیکی انسان

های نیکدیگر نیستند، ولی نگرش توده مبنی بر وجود مکا
 جداگانه را تقویت ساختههای گیری سازهجغرافیایی متفاوت و شکل

است. پنجمین کارویژه، "تفکیک حکمرانان و فرماندهان" است. این 
کارویژه بیشتر معطوف به دوره خوانین بوده است که هر طایفه به 
. با واسطه مرزها، حاکم (خان و کدخدا) ُمختص به خود را داشت

یط کنونی نیز نمایندگان حوزه انتخابیه ممسنی این وجود در شرا
بیش از آن که خود را نماینده تمامی ساکنان ممسنی بدانند، خط 

کنند و کارمایه سیاسی و اقتصادی ای را دنبال میعشیره -مشی ایلی
سازند. این مساله افکار عمومی را به را در طایفه خود متمرکز می

ت نمایندگان بر قلمرو دار مرزها و حاکمیسوی رابطه معنی
انگاشتن سایر طوایف سوق داده است. جغرافیایی خود و نادیده

ششمین کارویژه، "تفکیک منافع" است. به این معنا که منافع 
اقتصادی و سیاسی باشندگان هر طایفه به واسطه مرزها تقویت شده 

هایی که خویشتن را متعلق به یک است. در این چارچوب، انسان
جویند و دانند، منافع مشترکی را پی میافیایی میقلمرو جغر 
دهند. هفتمین کارویژه، تباران خود را در اولویت قرار میپیشرفت هم

توانند بسترساز تنش باشند و "کشکمش" (اختالف) است. مرزها می
ها شوند. در شهرستان ممسنی ساز نزاع و درگیری میان انسانزمینه
سخن به میان آورد که در طول تاریخ چهار نوع کشمکش توان از می

اند. نخستین نوع کشمکش بر سر منابع است که نمونه هویدا شده
حکیمه (َسرشار از منابع نفتی) مشاهده بیتوان در منطقه بیآن را می

کرد. دومین نوع، اختالف بر سر قلمرو است که در جریان 
ی کشاورز التجار بوشهری (مالکیت بر اراضی معینهای حاجسیاست

ممسنی) آشکار بوده است. سومین نوع، مکانی است. در این زمینه 
توان به روستای رودشیر ُعلیا اشاره کرد که مکان دقیق مرز مورد می

اختالف شهرستان ممسنی و سپیدان بوده است. چهارمین نوع، 
کشاورزی پدیدار است.  ها و اراضیعملکردی است که در َچراگاه

ویژه چوپانان) بر سر َچرای دام زعه روستائیان (بهمعموالً تنش و منا
های دیگر به منظور ممانعت از ورود دامو تعیین حد و حدود به

اراضی و مراتع خود است. هشتمین کارویژه، "امنیتی" است. مرزهای 
ک های یاند که انسانای ترسیم شدهگونهجغرافیایی در ممسنی به

کافی دارند. در واقع، آنها قلمرو از یکدیگر شناخت اجتماعی 
های َنَسبی و تعامالت اجتماعی پایدار با یکدیگر واسطه ازدواجبه

ترین مسایل زندگی خصوصی و ایترین و حاشیهنسبت به جزئی
زناشویی یکدیگر نیز ُمَطِلع هستند. از این رو، نوعی یکپارچگی 

لمرو قهای ناشناس به گیرد که مانع از ورود انسانفرهنگی شکل می
شود. تحت این شرایط، امنیت اجتماعی و حریم خصوصی خود می

شود. در واقع، مرزها عاملی بازدارنده در ساکنان یک قلمرو حفظ می
مقابل تکثر فرهنگی هستند که تاثیر بسزایی بر کاهش وقوع جرم و 

توان به جنایت در قلمرو یک طایفه دارد. در این زمینه می
ی همانند ُدوراهی و ِاسکان عشایر اشاره کرد اهای حاشیهگاهسکونت
  دلیل تکثر فرهنگی بعضًا با ناامنی مواجه هستند.که به
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از سوی دیگر، نخستین کارویژه اکتسابی مرز، "تدافعی" است. این 
شناسه ریشه در تاریخ و جغرافیای ممسنی دارد. در واقع به علت 

 رو به قلمرو دیگر،ناامنی و تجاوز از سوی غارتگران یا حمله یک قلم
مرزها کارکردی تدافعی داشتند. نقاط مرزی معموالً از حساسیت 
باالیی برخوردار بودند و هر گونه ایجاد ِخلَل در آنها با واکنش خشن 

وساز قلعه در این مناطق و استفاده از خوانین همراه بود. ساخت
نیروهای سلحشور بیانگر اهمیت مرزها جهت دفع دشمنان بوده 

. گرچه در شرایط کنونی مرزهای عینی و فیزیکی میان طوایف است
ممسنی وجود ندارد، ولی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
شورای شهر و روستا مجددًا مساله حراست از مرزهای یک روستا یا 
تیره توسط جوانان سلحشور (با استفاده از سالح سرد و گرم) در 

کند. دومین کارویژه، مقابل سایر طوایف اهمیت پیدا می
بخشی حکمرانان به اقدامات خود" است. خوانین ممسنی "مشروعیت

تنها در پِی حاکمیت در قلمرو جغرافیایی طایفه خود نبودند، بلکه 
کسب مشروعیت اجتماعی و سیاسی نیز برایشان حائز اهمیت بود. 

دادند و در از این رو، نسبت به مرزهای مکانی واکنش نشان می
ای دیگر، نیروهای خود را به آن وجود مناقشه مرزی با طایفهصورت 

کنند تا اقتدار و مشروعیت خود را میان مردم منطقه ُگسیل می
  ُمنَتَسب به طایفه خود حفظ نمایند.

سیاسی در شهرستان  -گرایی و مرزبندی اجتماعیپیامدهای طایفه
  ممسنی
با  بطه متقابلیسیاسی که را -های اجتماعیگرایی و مرزبندیطایفه

یکدیگر دارند، در ابعاد عینی و ذهنی بر نگرش ساکنان شهرستان 
ترین بازتاب این امر، تقویت ممسنی تاثیر گذاشته است. بنیادی

اندیشه قلمروداری و منحصرشدن افراد به مکان زیست خود است. 
از این رو، سطح تعامالت اجتماعی و سیاسی متاثر از مرزسازی، 

ده است. دومین پیامد، انزوای اجتماعی است. به کاهش پیدا کر 
واسطه مرزها در میان ساکنان نهادینه گرایی بهاین معنا که درون

های شده است. تشکیک ذهنی افراد نسبت به گسترش ازدواج
ای دیگر ای یا عدم گذران اوقات فراغت در قلمرو طایفهطایفهبرون
امد، امنیت در عرصه ترین مصداق این امر هستند. سومین پیمهم

اجتماعی و ناامنی در عرصه سیاست است. یعنی، انسجام جمعیت 
ای دیگر در میان آنها یک قلمرو و نبود افراد ُمنَتَسب به طایفه

احتمال وقوع جرم و جنایت و سایر تخلفات اجتماعی را کاهش داده 
است. با وجود این، در عرصه سیاست (انتخابات مجلس و شورای 

های سیاسی، امنیت جانی گرایی و مرزبندیوستا) طایفهشهر و ر
دهندگان را به خطر انداخته است؛ زیرا در صورت ورود رای
ای دیگر، احتمال ای مستقر در قلمرو طایفهدهندگان به شعبهرای

یابد. چهارمین پیامد، ساخت عقاید درگیری و خشونت افزایش می
یره این بنیاد، ساکنان هر ت جویانه نسبت به "دیگری" است. بربرتری

بودن مرزهای عینی و ذهنی، خود را نسبت دلیل نهادینهیا طایفه به
پندارند و در محافل عمومی و خصوصی به نکات به دیگران برتر می

کنند. پنجمین پیامد، های منفی سایر طوایف اشاره میو ُکنش
، رویشدن مرزها، تبعیض اقتصادی و سیاسی است. از این ُپررنگ

اصحاب قدرت اعم از نمایندگان، روسای ادارات، کارمندان و غیره 
رسانی به قلمرو جغرافیایی متعلق به طایفه دنبال خدمتصرفًا به

رجوع همواره به گویی به اربابخود هستند و در هنگام پاسخ
  کنند."کیستی و کجایی افراد" توجه می

  پژوهیآینده
ا در شهرستان ممسنی در ابعاد هگرایی و مرزبندیآینده طایفه

محیطی قابل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و زیست
های دلیل ایفای نقش فعال شبکهارزیابی است. از نظر اجتماعی، به

شدن، مرزهای فیزیکی و اجتماعی، فضای مجازی و عصر جهانی
 هایی بربندیرنگ خواهند شد. هر چند تقسیمعینی تا حدودی کم

اد بخش و دهستان صورت گرفته است، ولی کارویژه آنها صرفاً بنی
وآمد ساکنان ممسنی ذهنی خواهد بود تا عینی؛ چرا که امکان رفت

ای به قلمرو یکدیگر ُمیسر است. از نظر اقتصادی، نگرش طایفه
ویژه نمایندگان مانع از توزیع عادالنه ثروت در اقصی کارگزاران به

گیری نمایندگان و نامزدها هر چند موضع نقاط شهرستان خواهد شد.
 های سیاسی ایشانگرایی است، ولی ُکنشدر جهت مقابله با طایفه

ر گذاری اقتصادی دای و سرمایهبیانگر تمایالت جغرافیایی و طایفه
قلمرو جغرافیایی طایفه یا زیستگاه خود خواهد بود. از نظر سیاسی، 

یان ساکنان ممسنی و تبدیل گرایی در مدلیل وجود روحیه طایفهبه
ای امنیتی، همچنان پیکار انتخابات از امری سیاسی به پدیده

ها حفظ خواهد شد و ساکنان به دشواری قادر به حضور در مرزبندی
ای دیگر خواهند بود. این ُشَعب اخذ رای مستقر در قلمرو طایفه

وضعیت در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری مشهودتر 
منظور جلوگیری از ُقُرق ود. با وجود این، استقرار گارد ویژه بهخواهد ب
های واقع در گیری اندیشه حفاظت از صندوقها یا شکلصندوق

ها خواهد کاست. به لحاظ جغرافیایی، قلمرو خود از شدت مرزبندی
بندی بخش مرکزی و ارتقای دنبال تقسیمکارگزاران حاکم به

. هر چند امکان رشد اقتصادی و ها به بخش خواهند بوددهستان
های عمرانی این مناطق وجود خواهد داشت، ولی از نظر زیرساخت

ها افزایش خواهد فرهنگی و سیاسی، واگرایی میان طوایف و تیره
ای مستقل خواهند یافت. به سخن دیگر، این مناطق خود را سازه

ند بود. هپنداشت که نیازمند وابستگی به دیگران یا فرمانبرداری نخوا
محیطی اشاره کرد. با توجه توان به مسایل زیستافزون بر این، می

به روحیه شادمان انساِن ممسنی و گذران اوقات فراغت در دامان 
محیطی نظیر خشکسالی و بحران آب طبیعت، معضالت زیست

های تفریحی ایشان تاثیرگذار باشد. به این تواند بر تغییر مکانمی
وایف مستقر در مناطق گرمسیری (َبِکش و ماهور معنا که ساکنان ط

زیاری، میالتی) ناگزیر از حضور در قلمرو طوایفی (جاوید، ُدشمن
های آبی زیرزمینی، رودخانه و ُرستم) خواهند بود که از سفره

  های انبوه برخوردارند.جنگل
 طبعًا  ممسنی، شهرستان بر حاکم ایطایفه و ایلی ساختار به توجه با

 وانعم این از یکی. داشت وجود تحقیق راه سر بر موانعی و مشکالت
 و شهرستان این افراد بین همکاری و تعاون روحیه فقدان سترگ،
 ناداس کسب راستای در نگارندگان با مساعدت برای کارگزاران نیز
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 فقدان موانع، و مشکالت دیگر از. بود اطالعات گردآوری و تاریخی
 با موضوع رابطه در چندم دسته حتی یا اول دسته منابع و کتب

 با را نویسندگان که بود) ممسنی( نظر مورد منطقه و پژوهش
  .کرد مواجه مشکالتی

  

  گیرینتیجه
های گرایی و مرزبندیهای پژوهش گویاِی این است که طایفهیافته

اجتماعی و سیاسی بیش از آن که محصول کارکرد انساِن جدید 
ممسنی باشد، ریشه در تاریخ و جغرافیای این قلمرو جغرافیایی 
داشته است. در این راستا، کارگزاران اولیه ممسنی پس از استقرار 

ساختار جدید موثر ظاهر شدند. این  در خلقدر سرزمین شولستان 
ساختار که برخاسته از مسایل هویتی و عوامل طبیعی این سرزمین 

های جغرافیایی و تفکیک قلمرو شد ساز مرزبندیبوده است، زمینه
که در گذار زمان تثبیت و تقویت شده است. نکته قابل توجه این 

دوره خوانین) است که خوِد مرزهای عینی و ذهنی نیز در عصر قدیم (
گرایی نقش مهمی ایفا و جدید (دوره پساخوانین) در استمرار طایفه

ای در پیکره سرزمین اند. در شرایط کنونی مرزها نقش برجستهکرده
ممسنی دارند و به رفتار بازیگران سیاسی، نیروهای اجتماعی، 

دهد. اساسًا، این نفوذ و توده مردم جهت و معنا میهای ذیگروه
در بستر اجتماع ممسنی ُمنفعل و خاموش هستند، لکن از  مرزها

شوند. طریق یک تحول اجتماعی یا سیاسی نظیر انتخابات، فعال می
ندادن به افراد متعلق به تحت این شرایط، پاسبانی از مرزها و اجازه

سایر طوایف جهت ورود به قلمرو یا حوزه جغرافیایی خود، نماد 
نحوی که جوانان از طریق ایفای د؛ بهشوشجاعت و قدرت قلمداد می

نقش در این زمینه در پِی افتخارآفرینی و جلب رضایت خاطر بزرگان 
نفوذ هستند. از این رو، استقرار نیروهای سلحشور در های ذیو گروه
منظور کنترل های اخذ رای در روستاها و سطح شهر بهصندوق
  شود.می آسانی مقدورها بهدهندگان و ُقُرق صندوقرای

  

  
  سیاسی (منبع: نگارندگان) -مرزبندی اجتماعی گرایی ورابطه متقابل طایفه) ۱مدل مفهومی 

  
ند؛ شوشایان ذکر است که مرزهای ذهنی نیز نماد برتری محسوب می

چرا که غرور تاریخی و فرهنگی را در میان انساِن جدید ممسنی 
راندن "دیگری" سازد و آنها را به سوی غرور کاذب و عقبَور میشعله

دهد. از جمله مصادیق این امر در عرصه اجتماعی، ضعف سوق می

گرایی؛ طایفه
 هاشاخص

 فضایی -مرز مکانی

 مرز ادراکی ـ هویتی

 ایطایفه -مرز قومی

 مرز فرهنگی زبانی

 مرز واگراساز

 مرز همگراساز

مرزندی 
اجتماعی ـ 
 سیاسی

بخشی هویت (خوانین) و طبیعت (جغرافیا) قوام
 یکدیگر (جغرافیا) به یکدیگربه 

-های دشمنی (هابزی)، دوستی (کانتی)، رقابتیانگاره
 (الکی)

 کارویژه سیاسی (انتخابات)

 هاها و ارزشنمادها، انگاره

 خود و دیگری، دوست و دشمن

 تقویت همدلی در چارچوب مرزهای یک قلمرو یا طایفه

 زیستگاهی -وفاداری مکانی

 فرهنگی -تاریخیاحساس غرور 

 ایعشیره -رفتار سیاسی سنتی

 ها و نمادهاافتخار به ارزش

 خویشاوندگرایی

 ایطایفه -عواطف محلی

 راهکار راهکار
 راهکار راهکار راهکار راهکار

پیام پیامد  پیامد پیامد پیامد پیامد

آمد و تدابیر امنیتی، رفت 
اقصی نقاط دهندگان در یار 

 حوزه انتخابیه

گری و روشن
تبلیغات در بین 

 مردم

ازدواج، تشکیل 
ها، جشنواره
ها و نشست
 غیره

جلوگیری از انطباق 
مرزهای فضایی بر 
مرزهای هویتی و 

 ذهنی

  ایجاد
  هایزیرساخت

ارتباطی و حمل و 
 نقل

راهبردهای نظیر زئوتوریسم 
در جهت آشنایی مردم 

 نسبت به یکدیگر

گرایی در عرصه سیاسی (انتخابات)، طایفه
 ای طایفه -ی هویتیاپایگاه ر 

 

گرایی در طایفه
 مناسبات اجتماعی

 گراییدرون
 فرهنگی 

شدن پررنگ
 مرزها

 واگرایی
 میان طوایف

های یک طایفه همگرایی تیره
 های دیگردر مقابل طایفه
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ای و در عرصه سیاسی، انتخابات است. باید طایفههای برونازدواج
ند. اگفت که مرزهای عینی و ذهنی در خلق خشونت تاثیرگذار بوده

خلق خشونت در انتخابات مجلس شورای اسالمی در این چارچوب، 
برانگیخته از فرهنگ هابزی و "ُکشتن" نماد بارز آن است. از سوی 
دیگر، رقابت در عرصه اجتماعی ریشه در فرهنگ الکی دارد، زیرا 

دهنده به ذهنیت انساِن ممسنی بر بنیاد رقابت مرزهای شکل
نگ هایی از فرهَرگه هستند. با توجه به کارویژه انساِن ممسنی، گرچه

کانتی و همگرایی در عرصه اجتماعی آشکار است، لکن در عرصه 
های تحقیق همچنین سیاست از َحِیز انتفاع ساقط است. یافته
ک ساز شناسایی و تفکیگویاِی این است که خویشاوندگرایی زمینه

های ممسنی از یکدیگر شده و نگرش اصحاب قدرت و هویتی انسان
ای شکل داده است که همواره میان "خود" و "دیگری"، ونهگتوده را به

اند. از سوی دیگر، مرزها نیز در یک مرز و حصار ذهنی را خلق کرده
ساز واگرایی فرهنگی میان باشندگان ایل ممسنی طول تاریخ زمینه

ترین پیامد آن تشدید خویشاوندگرایی بوده است. اند که مهمشده
یفه در ایجاد همبستگی و همگرایی میان این مرزها در قلمرو یک طا

واسطه ای بهاند و عواطف محلی و طایفهها نیز موثر ظاهر شدهتیره
ها نشان داد، آنها زنده نگه داشته شده است. در مجموع یافته

سیاسی تاثیرات متقابلی بر  -های اجتماعیگرایی و مرزبندیطایفه
مانروایی خوانین، طوایف طوری که در دوران فر اند؛ بهیکدیگر داشته

ساز مرزبندی اجتماعی و سیاسی شدند و پس از سقوط زمینه
های ای نیز در تشدید نگرشعشیره -های ایلیخوانین، مرزبندی

  ).۱اند (مدل مفهومی ای تاثیرگذار بودهطایفه
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