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 چکیده
هرگونهشناختعلمیازانسان،نیازمنداستفادهازچارچوبپارادایمیمعینیاست.تحلیلوپردازشساکنان

روهدفپژوهشحاضر،پردازشودرکممسنیسوایازاینامرنیستونیازمندپارادایمخاصیاست.ازاین
پژوهشکنونیبراینسؤالاستواراستکهپارادایمیازانسانممسنیدراینفضایجغرافیاییاست.بنیان

همراهدارد.بدینمنظورنویسندگانپردازشودرکپارادایمیازانسانممسنیچگونهاستوچهنتایجیبه
تجزیه و بررسی اجتماعی،ضمن فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، گوناگون منظرهای از انسان این وتحلیل

مدرنبههایاثباتی،تفسیری،انتقادیوپستوپلیتیک،بااتکابرپارادایمشناختی،اقتصادی،سیاسیوژئروان
پرداخته ایشان از پارادایمی دادهتبیین استو برخوردار بنیادی ماهیتی از مطالعه این بهاند. صورتکاوی

بهومشاهده(هایمیدانی)مصاحایویافتههایکتابخانهتحلیلیوگردآوریاطالعاتمبتنیبرداده-توصیفی
نتایجتحقیقنشانمی دهددردرجۀنخست،مکانزیستوقلمروجغرافیاییممسنیکهدربرگیرندۀاست.

همۀآحادانسانیوعناصرمحیطی،جغرافیاییواجتماعیاست،بررفتارویتأثیرگذاراستکهخودبیانگر
نفوذوسایراقشاراجتماعیکهبرتحوالتایذیهپارادایماثباتیاست.باوجوداین،ساکنانممسنیازگروه

هایجغرافیایطبیعیباحضورفعالتفکیکهستند؛بنابراینپدیدهاند،قابلهامؤثربودهاجتماعیوسیاسیآن
اند.تأثیرگذاریاینعواملذهنیبرفضایعینی،حکایتگرپارادایمتفسیریاست.ایننیروها،معنابخشیشده

گیرد،ایصورتمیعشیره-هاورفتارهایاهالیممسنیکهدرچارچوبساختارایلیرخیازکنشعالوهببه
انتقادیبرخینیروهایاجتماعی)نظیر رویکرد نگرشو باوجوداین، معطوفبهحفظوضعموجوداست.

بررفتارساکنانمدرن،هایپستروشنفکرانودگراندیشان(مبرهناست.درنتیجهتاحدودیبرخیازانگاره
نتایجویژهنسلجدیدوبرخیازنخبگان(حاکماستکهبیشترمعطوفبهشالودهممسنی)به شکنیاست.

می نشان پارادایمتحقیق چنین کیشدهد به ایشان رسیدن و ممسنی انسان پردازش بر شناختی، های
 هایانتسابیواکتسابی(تأثیرگذارهستند.شخصیت)متأثرازشناسه

پارادیمهای کلیدی: واژه ممسنی، انسان انتقادی، شناختی،اثباتی، کیشپسا های تفسیری، مدرن،
 شخصیت.
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مقدمه و بیان مسئله
پاسخپارادایم هایمتفاوتیارائههایغالبعلومانسانی،درجواببهچیستیماهیتانسان،

می را وی از درکعلمی زمینۀ انسان، از درکپارادایمی میکنند. هرگونهفراهم و سازد

اگرچهباالترین ازچارچوبپارادایمیمعینیاست. انساننیازمنداستفاده شناختعلمیاز

ویبه معرفتفلسفیاست، انسان، زمانیقابلمعرفتاز درکعنوانیکواقعیتاجتماعی،

منازلشودمنظورکالبدشکافیدرونیاستکهمعرفتفلسفیبتواندبهسطحپارادایتجربیبه

بهواقعیتانسان، برایورود معرفتپارادایمینیز انسانارائهدهد. معرفتیپارادایمیاز و

بایدبهسطحمعرفتعلمیبرسدتابراساسعلمبتواندیکمدلرفتاریازانسانعرضهکند.

امل(.ازاینحیث،انسانموجودیپیچیدهوچندبعدیاست.اینابعادش۱396:84)ایمان،

شناسی،جغرافیاییو...استکهساکنانممسنیاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،روان

به عنوانموجودیرسدتحلیلوپردازشانسانممسنیبهنظرمیجدایازاینامرنیستند.

پیش و چندالیه بهبینیپیچیده، که است شگرف کاری پیشرفتناپذیر، و توسعه منظور

۱ییاینانسان)ممسنی(وحتیدرراستایتغییروتحولدرونیزیستکارزیستگاهجغرافیا

طورخاص،طورعاموانسانممسنیبهایشانالزموضروریاست.تحلیلوبررسیانسانبه

کهنخست،آسانیصورتنمیبه چرا اندیشمندییارایاینکارسترگاست؛ کمتر گیردو

د و )تاریخ( طیزمان بهانسان)ممسنی( مکان)جغرافیا( بستر بطئیدچارر و مداوم طور

شود.دوم،بررسیوپردازشچنینواحدهایتحلیلی)انسان(نیازمندصرفتغییروتحولمی

منظورازانسانممسنی،همۀباشندگانوساکنان دراینبین، وقتوزمانیطوالنیاست.

شانمتأثرازعواملمحیطیواسیفضایجغرافیاییممسنیاستکهکارویژۀاجتماعیوسی

)ایلی اجتماعی خودعشیره-ساختار جغرافیایی فضای و مکان به ساکنان این است. ای(

علقهدلبسته و استاند آمده پدید زادگاهشان و ساکنان بین خاصی عاطفی و روانی های

 همکاران، و ۱398)زرقانی تجزیه242: ممسنی(. )پردازش( موتحلیل بیشتر بهها، عطوف

شود.سطحتحلیلخرداستکهرویکردهایایشاندرموردگذشته،حالوآیندهراشاملمی

رسدنگاهبهتوسعهوروندنوسازیشهرستانممسنیریشهدرعواملنظرمیدراینسطحبه

که را بیرونی موانع و کالن تحوالتسطح تأثیر نگارندگان اگرچه خارجی. تا دارد داخلی

توسعۀممسنیجلوگیریمیصورتبه مهممیسیستماتیکاز نیز ویژگیکنند، ودانند، ها

ممسنیشناسه اجتماعی و فرهنگی درهای داخلی عوامل بیشتر اثرگذاری مؤید تبارها

جلوگیریازتحولودگردیسیاجتماعیاست.

                                                           
.عملکردفرددرزندگی۱
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انممسنی.پردازشودرکپارادایمیازانس۱هااستواراست:بنیانپژوهشبراینپرسش

همراهدارد..چنینپردازشودرکیازانسانممسنیچهنتایجیبه2چگونهاست؛

رسدپردازشودرکپارادایمیازانسانممسنیمبتنیبرنظرمیدربیانفرضیۀتحقیقبه

پارادایم «اثباتی»های «تفسیری»، انتقادی»، » به«مدرنپست»و وی پردازش و صورت،

فرهنگی،اجتماعی،روانموجودیتاریخی،ج شناختی،اقتصادی،سیاسی،ژئوپلیتیکغرافیایی،

شناسه از کیششخصیت)متأثر رسیدنبه آن، برایند که شده گرفته هایانتسابیودرنظر

اکتسابی(است.

 پیشینۀ تحقیق
به مطالعاتی ممسنی انسان زمینۀ عمیقدر است. گرفته صورت پراکنده اثرصورت ترین

 )پژوهشی، شهشهانی ۱366از عنوان با عشایر»( زنان روزمرۀ زندگی آفتاب: فصل چهار

شناسیبهبررسیسیمایزناناست.شهشانیدراینمقاله،باسبکمردم«یافتهممسنیاسکان

روستایآبیانواقعدرشهرستانممسنیپرداخت.

خاستگاهتاریخیوتبارشناسیو»(درمقالۀ۱399قیداری،حسینیوصادقی)سجاسی

هایاوالدازگروه55،پیشینۀتاریخیواجتماعی«جغرافیاییاوالدهایگچگرانازایلممسنی

وتحلیلکردند.انسانیدراینروستا)واقعدربخشمرکزیشهرستانممسنی(راتجزیه

وحقوقگراییتبیینرابطۀطایفه»(،باعنوان۱396تبار،حسینیوصادقی)مقالۀمیرزایی

نمونه انتخابیهممسنیشهروندی: حوزۀ منظر«پژوهیانتخاباتمجلسشورایاسالمیدر از ،

هایمثبتومنفی،بهبررسیحقوقشهروندیدرحوزۀانتخابیهممسنیپرداختندکهباآزادی

هادرارتباطبود.شیوۀزیستوکنشگریانسان

)کاویانی صادقی و حسینی مقال۱40۱راد، در ،) اجتماعی»ۀ تحوالت در -نقشکدخدا

نمونه ارضی: اصالحات تا مشروطه دورۀ ممسنیسیاسی ایل بکشاز طایفۀ شیوۀ«پژوهی ،

زیستاجتماعیوسیاسیکدخداهارابرپایۀعناصروراثت،مالکیتوقدرتدرراستایمدیریت

هابرأثیرگذاریآنقلمرو،قلمروداریوقلمروگستریدرایلممسنیبررسیکردندکهگویایت

هاتااجرایاصالحاتارضیدردورۀپهلویدومبود.سرنوشتممسنی

(و۱384«)شعر،موسیقیوادبیاتشفاهیمردمممسنی»هایتوانازکتابهمچنینمی

(نامبردکهبهبررسیفرهنگ۱397«)هایتاریخی،طبیعیوفرهنگیمردمممسنیگاهجلوه»

ویژگی بهانسانمردمممسنیو آنحیثکه از مقالۀحاضر اینشهرستانپرداختند. در ها

 پردازشودرکپارادایمیازانسانممسنیپرداخت،ازآثاردیگرانمتمایزوبدیعاست.
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 چارچوب نظری
 های شناختی پارادایم

 اثباتی

اثبات ایناستکهانسان۱گراییدر اعتقادبر منفعت، ذاتاً لذتها طلب، منطقیهستند.جوو

بهانسانبراساسعللخارجیرفتارمی بهنحویکند؛ او مشابهیبر آثار جایکهعللیکسان،

جایواقعیتبه-گذارد.شناختانسان،برمبنایمشاهدۀرفتارویوآنچهدرواقعیتبیرونیمی

2لیمکانیکیکوشدازانسانمدگراییمیشود.اثباتافتد،ممکنمیاتفاقمی-درونییاذهنی

مثابۀاشیا،هایاجتماعیبهارائهدهد.دورکیمدرجهتحمایتازاینمدلمعتقداستپدیده

شیمطالعهمی واقعاً زیرا قوانینعلیشوند؛ برپایۀ رویدادهایاجتماعی، وقایعو هستند. و3ء

میروابطعلیدرونآن مطالعه اینها از اجتماعیانسانشوند. رفتار رو نیروهایها، از متأثر

(.86-۱396:85شود)ایمان،خارجازاشخاصتعیینمی4اجتماعی

 تفسیری

 پارادایمتفسیری
آگاهیویعنوانرویکردیانسانبه5 و معنا با تجربۀ آزادیانسان، به مدار،

جایجبر،معتقداستآگاهیانساندهد.ایندیدگاهضمندفاعازاختیاربهاهمیتزیادیمی

 برایندر بیشتریدارد. کنشاجتماعیویتأثیر بر عواملاجتماعی، دیگر با اساس،مقایسه

به ایجاد، شده،تعیینهایازقبلجایقرارگرفتندرشرایطوزمینهتوانمندیانساندرخلقو

می انعطافحمایت سیستم انسانی، جوامع در معتقدند تفسیرگرایان شود. معنا از -پذیری

انسانوسیلۀمردمخلقمیبه-6مشترکسیستممعانی برپایۀاینسیستممعانی،بهشوند. ها،

هااساس،انسانپردازد.براینگیریدرمقابلمحیطمیتفسیرتجربیاتخودودرنهایتبهموضع

هاکهسازند.رفتاروکنشانسانرامی-فرهنگ-وسازهایاجتماعیزندگیاجتماعییاساخت

ازخصیصۀسازمانمعانیابرازمیبرپایۀسیستم بنابراینشوند، یافتگیومعناییبرخوردارند؛

ایکهبایدکشفشوند،شدهکنندوازقوانینازقبلتعیینهاخلقمیواقعیتومحیطراانسان

کنند.درپارادایمتفسیری،انسانخالقمحیطخویشاستودرتعاملفعالباآنتبعیتنمی

(.88گیرد)همان:میقرار



                                                           
1. Positivist 
2. Mechanical Model of Man 

3. Casual Laws 

4. Social Forces 

5. Interpretive 

6. Shared Meaning System 
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 انتقادی

انسانمعتقداستانسان۱رویکردانتقادی تواناییباالییازخالقیتوسازگاریدارند. هادرها

هایاقتصادیمحدودکنندهقراردارندویکدیگررابرپایۀتوجیهموقعیت-هایاجتماعیموقعیت

نیرنگکهثمرۀآنآگاهیموجودبهخدمتمی فریبو عقایدتوأمبا اینشرایط، در گیرند.

هادردرکصحیحسازیانسانگیرند.کارکرداصلیآگاهیکاذب،ناتوانیکاذباست،شکلم

به اثباتی دیدگاه از توصیفطبیعتانسان، در اینرویکرد واقعیتاست. ارادۀاز علتاینکه

کند.ازنظردیدگاهانتقادی،داند،انتقادمیهامیگیردوآنرامقهوروضعیتانسانرانادیدهمی

انجامدکهنتیجۀآنبیگانگیانسانازخویشونیرویشدنانسانمیءی،بهشیرویکرداثبات

هایپنهانوقدرتخالقیتبرتر،برایاشاست.انساندرایندیدگاه،باداشتنتواناییخالقانه

ایجادتغییراتوقدرتانطباقباشرایط،میانجبرواختیارقراردارد.کسبمعرفتازقوانین

هانکهجنبۀتاریخیدارد،سببتوانمندیانساندرتغییروضعموجود،برایرسیدنواقعیج

(.90شود)همان:بهوضعمطلوبمی

 مدرن پست

میپست نظریۀمدرنیسممدخلیانقالبیبرایآموزشجامعه صحتدانشمدرنو گشایدو

پذیردوباادعاهایهرنوعکند،اومانیسمرانمیکند.تاریخراردمیعینیمعرفترابررسیمی

پستحقیقتیمخالفتمی حوزهورزد. هایآکادمیکمدرنیسمبهعقلوسازمانعقلیکهدر

می اعتراضمیپرتوافشانی پستکند، رشتهکند. همۀ در استداللمدرن اجتماعی علوم های

نمایندهیاوارثنمیمی وکیل، یبجناحچپوترتاینشناسدوبهکندکهبرایدموکراسی،

می درهم روشنراسترا و )حاتمی شکند ۱394چشم، و88: سنتی انسان برای هرچند .)

«عقل»و«وحی»مدرن،است،دررویکردپست«عقل»و«سنت»ترتیبمدرن،اصلبنیادینبه

هشود؛بهاینمعناکهآنچدهندواجماععامیاقراردادگراییمبنامیاعتبارخودراازدستمی

درستاست)امامانسان دارند، آناجماع درمورد جمعهها صادقی، و ۱388زاده :96 دوران(.

همگانیمدرنبهپست شدنلذتمثابۀ ارزشاعظمآنعبارتاستاز: حقمطلقا۱ًجوییو .

به2بودن؛«خود» التذاذحداکثریاززندگی. فرهنگپست2عقیدۀدانیلبل. فرهنگ، مدرن،

بدینمعناکهانسانهیچسرمایه3جانبهبهاحساسوهمهتوجهتام راکداست؛ ایازخودرا

توجهتامداشتهباشد.البتهچنینرویکردی«هایشخواسته»و«هااحساس»نگذاردوبههمۀ

 اطالعاتحداکثریقرار و ارکانآنشاملتنوع مصرفو جامعۀ همخوانیکاملبا دارددر

                                                           
1. Critical 

2.Daniel Bell 

3.Feeling 
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بخشیدنجوییبرایتحققوعینیت،انسانمکلفبهلذت۱دیدگاهبودریارز(.ا۱976:479)بل،

انسانمصرف ملزمبهالتذاذومانندمؤسسهبهخوداست. ایبرایلذتوارضاکنندهخودرا

(.۱385:۱۱9)رشیدیان،کندتلقیمی

 روش تحقیق
ماهیتیتوصیفی گردآو-اینتحقیقاز استو بنیادیبرخوردار بهروشریدادهتحلیلیو ها

ای،اسنادیومیدانی)مشاهدهومصاحبه(انجامشدهاست.پژوهشگرانطییکدههکتابخانه

انجاموقتباموومصاحبۀتمام را سپیدانوآگاهانمحلیممسنی،مشاهدهوحضوردرفضا

 دانشدادند. و نخبگان با مصاحبه این، بر عالوه همگی که ممسنی شهرستان درپژوهان

شناسیواقتصادتخصصدارند،انجامودستاوردهایتاریخ،جغرافیا،علوماجتماعی،مردمرشته

به شد.-هایتوصیفیصورتگزارهآن متنگنجانده درکبراینتحلیلیدر پردازشو اساس،

پارادایم برپایۀ ممسنی، انسان از پستپارادایمی و انتقادی تفسیری، اثباتی، مدرنهای

مبتنیبردوگیریازچنینپارادایموتحلیلشد.دلیلبهرهتجزیه هاییدرشهرستانممسنی،

 در که معنا این به است؛ بوده )کاربردی( عملی و )بنیادی( نظری نخست،شناسۀ درجۀ

مایۀطورعامسروکاردارندوازبنهایچهارگانۀاخیرباماهیتوچیستیانسانبهپارادایم

هادرهابرخوردارند.دوماینکه،کاربستاینپارادایمنظری)بنیادی(دردرکوپردازشانسان

براساسنوعکنشورفتارآن )کاربردی(بودهمیانآحادانسانیممسنی، کهاست؛درحالیها

و عینی یکامر شهرستان این جغرافیایی محیط در ممسنی، ایل اعضای میدانی تحرکات

شدتمتأثرازعواملذهنی)تفسیری(نیزاست.عالوهبرشود،ولیبهملموس)اثباتی(تلقیمی

خودآگاهینخبگانممسنیبرایرهاییازمحدودیت وهایساختارعشیرهاین، ای)انتقادی(

منظورساختارشکنیوچیرگیحاشیهبرمتندرسطحشهرستانهابهتالشبرخیدیگرازآن

 اند.هایی،نگارندگانمقالهنقشداشتهمدرن(،درکاربستچنینپارادایمممسنی)پست

 قلمرو تحقیق
کوهزاگرسقرارداردکهشاملدوشهرستانممسنیدرشمالغربیاستانفارسوغربرشته

شهرتدارد«بلوکممسنی»زبانیلریوترکیقشقاییاست.بخشمرکزیممسنیبهگروه

)حبیبی وسعت۱384فهلیانی، اینبخشبا .)20۱2 و مربع جمعیت،98،8۱6کیلومتر نفر

شهر که دارد شهرستان در را ارتباطی شبکۀ تراکم و جمعیت تمرکز وسعت، بیشترین

رادوهمکاران،شود)کاویانیشناختهمی«2منطقۀهسته»عنوان،مرکزشهرستانبه«نورآباد»

                                                           
1. Jean Baudrillard 
2. Core Area 
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۱400 جمعیت مجموع .) شهرستان است۱6۱،9۱3این  نفر ایران، آمار (.۱395)مرکز

اینگروه ساکنانممسنیاست. زیستگاه مهاجرتبهشهرستانممسنی، بدو هایانسانیاز

نام تغییر و صفویه دورۀ اواخر در شولستان جغرافیایی بهقلمرو ممسنی، به اخیر قلمرو

ایلی ساختار بستر در طوایفعشیره-کنشگری دربرگیرندۀ ایلی ساختار این اند. پرداخته ای

دشمنپنج بکش، رستم، )جاوید، اگرچهسلسلهگانه است. میالتی( ماهور مراتبایلیزیاریو

موی کدخدا، عمده)خان، خردهسپید، خوشمالک، رعیتو امالک، با اصالحاتنشین( جرای

( موجودیته۱34۱ارضی از اخیر طوایف همچنان فروپاشید، دوم پهلوی دورۀ در .ش(

هایساکنانممسنیمتأثرازچنینشرایطیاست.ازاینحیث،اجتماعیبرخوردارندوکنش

اندطورمتقابلبهیکدیگرقوامبخشیدهایوفضایزیست)جغرافیایممسنی(بهساختارعشیره

مدرنهایاثباتی،تفسیری،انتقادیوپستصورتطیفیازرهیافتهایاینانسانرابهشوکن

پارادایم چنین برآیند است. رهیافتدرآورده و میها بههایی پیچیدۀتواند تحرکات صورت

روان اجتماعی، فرهنگی، کیشتاریخی، رسیدنبه ژئوپلیتیکو سیاسی، اقتصادی، شناختی،

رباشد.تصوشخصیتقابل
 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنی1نقشۀ 

۱395قیداریوهمکاران،منبع:سجاسی
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 های تحقیق یافته
 مدرن های اثباتی، تفسیری، انتقادی و پست ماهیت انسان ممسنی از منظر رهیافت

 دوران در ممسنی ایل تاریخی، نظر شولستان»از از قبل » صفویه، دورۀ در»در استقرار

شولستان » و افشاریه و صفویه دورۀ اواخر پساشولستان»در پهلویدوم« تا زندیه دورۀ در

تبارو.ش(درپیوندبامحیطجغرافیاییبودهاست)میرزاییه۱34۱)اصالحاتارضیدرسال

 ۱396همکاران، ورودممسنی34-37: قبلاز طبیعت،(. ارتباطبا زیستیفعلی، قلمرو به ها

و مکانزیستخود از ایشانمتأثر رفتار بود. شکلداده ماهیتوجودیایشانرا بخشیاز

کوچ طریق از و بود و...( دشت کوه، رودخانه، )جنگل، طبیعی بهعناصر شکار و زیستی

اینشناسۀامرارمعاشمی بهپرداخت. صورترفتکهبهشمارمیرفتاریامریعینی)اثباتی(

شد؛ایندرحالیاستکهورودایلممسنیبهقلمروهاتکرارمیمستمردرزندگیروزمرۀآن

شکل با آمیخته اینبازۀفضاییشولستان، در است. وقایعجدید ساختتحوالتو گیریو

نبودند، طبیعی تصادفیو صرفاً وقایع محیطپیرامونیزمانی، بر ممسنی کنشانسان بلکه

مرورزمانهایطبیعیآغازوبهعبارتی،فرایندمعنابخشی)تفسیری(بهپدیدهتأثیرگذاربود.به

هاطیدرروابطاجتماعیمیانباشندگاناینقلمروبهارزشوهنجارتبدیلشد.اینویژگی

دودورانحکمرانیخان در کرد. پیدا استمرار برخیارزشها )نظیرعرقرانپساشولستان، ها

کهتاطوریای(بازتولید)استمراررویکردتفسیری(شدند؛بهزیستگاهیوتعصباتطایفه-مکانی

اجرایاصالحاتارضی) وه۱34۱دورۀ دیدگاه سه شرایطکنونی، در جریانداشتند. .ش(

کدامروششناختخاصیرابرتواندرشهرستانممسنیشناساییکردکههررویکردرامی

اندیشوپاسدارسپیدانجزمشهروندانممسنیحاکمکردهاست:گروهنخستبزرگانوموی

احساساتایهستندکهبهعصرقدیم)دورانحکمرانیخانهایازکارافتادۀعشیرهسنت ها(

ت را ذهنی)تفسیری( و رویکردهایعینی)اثباتی( اینگروه یکدیگرنوستالژیکدارند. با وأم

کارگرفتهوترزیقایننوعنشاندنکنشخوددربسترتاریخ)پراکسیس(بهکرسیراستایبههم

مایۀجریانرغماعتقادبهحفظبناند.گروهدوم،بهتفکربهنسلجدیدرادردستورکارقرارداده

عشیره-اصلی)سنتایلی و هنجار نقاطضعفساختار، از انتقاد به ممسنیای(، آحاد رفتار

اند،قادربهتحلیلتحوالتروزمرۀپردازند.اینگروهکهبهخودآگاهیاجتماعیدستیافتهمی

هاخواهانگسستساکنانممسنیازهایعلمیهستند.آنممسنیازمنظرنظریاتوگزاره

عمطلوبهایپوسیدهوکهنناکارآمد،رهاییازوضعموجود)انتقادی(وحصولبهوضارزش

شهرستانهستند. در موجود تفکر از ایندسته مقام در نخبگاننواندیش، هستند. )توسعه(

خواستار تفکریمعطوفبهسطحکالندارند، بیشتر ساکنانممسنیکه برخیاز سرانجام،



۱97پردازشودرکپارادایمیازانسانممسنی

 

پست )رویکرد سوق۱مدرنساختارشکنی و به( شهرستان هستند.دادن مسائل نوع این سوی

دهندکهگرایششدیدیبهظواهراینگروهرانخبگاندگراندیشیتشکیلمیخاستگاهاصلی

ایندستهبیشازآنکهبهمطالعۀعلمیوعمیقتحوالتممسنیوچگونگی مدرنیتهدارند.

گزارهتوسعۀآنبپردازند،ژستروشنفکریبهخودمی هایگیرندوبیشازآنکهعملکنند،

نظرفکنانهدارند.بهسازندکهماهیتوسرشتیبنبیرامطرحمیمبهمونادقیقازمتفکرانغر

آنمی کافهرسد در پیوسته حضور به درخوری عالقۀ اشعارها سرودن و سیگار مصرف ها،

ازهمۀمسائلشاملسطوحخردوکالنآگاهومطلعمیپست پندارند.مدرندارندوخودرا

کنشممسنی تاریخدرمجموع، بستر در بازتولیدها تعامالتاجتماعی، تحوالتو از متأثر و

شود.)تفسیری(می

زیستاین شیوۀ اکولوژیکاستو و انسانممسنیموجودیمحیطی جغرافیایی، نظر از

تنیدهاست.درواقعقلمرو،سامان،زیستگاهوپیوندبامکانزیستانسانباطبیعتومحیطدرهم

می تشکیل را ایشان زندگی الینفک سرزمینجزء در ممسنی ایل استقرار ابتدای از دهد.

ضاییوجغرافیایینظیرمرز،سرزمین،دیار،تنگه،سرحدو...نقشیکلیدیدرشولستان،عناصرف

اند.اینخصایصدربسترمکانوزماناستمرارپیداکردهوعلقۀآدابورفتارساکنانایفاکرده

توانهمۀناپذیرساختهاست.باوجوداین،نمیافرادباطبیعتوجهانواقعی)اثباتی(راگسست

هایآندانست،بلکهبخشیازرفتارویتبارهاراتحتتأثیرجغرافیاومؤلفهنشممسنیسطوحک

وآیکون نمادها درهاشکلمیمتأثراز دارند، کهزیربناییجغرافیایی)عینی( ایننمادها گیرد.

می آشکار ذهنی( و )تفسیری معنابخشی طریق از اجتماعی تعلقعرصۀ مثال، برای شوند؛

ایذهنیومعنابخشیبهاعضایایلممسنیبههرکدامازطوایفبیانگرتکوینانگارهزیستگاهی

منظرپدیده از ساکنانممسنیبهفضایجغرافیاییتنها اینبین، در است. هایعینی)قلمرو(

نمی سکونت انسانمحل گاه بلکه نگرشنگرند، و نگاه مختلف جغرافیایی فضاهای درون های

دانندوبروتیبهمحیطزیستگاهیخوددارندوقلمرویفضاییخودرابرترمینایکسانومتفا

عنوانتنهابه«زیستگاه»هایآنمانندکهجغرافیاومؤلفهکنند.مادامیهایآنتأکیدمیویژگی

ایشود،گزارهتبعآن،محلساختتعلقوهویتمکانیدرنظرگرفتهمیمحلسکونتافرادوبه

 و قالبدرخور در زیستگاه و تعصبمکانی به تبدیل مکانی تعلق که آنجا اما درستاست،

طایفهزیستگاه شکل به میگرایی پیدا نمود مستلزمگرایی استکه وارد انتقاداتی آن بر کند،

رهاییازوضعموجوداست)انتقادی(.دستۀدیگریازافرادیهستندکهبیشازآنکهعرقتباری

اندیشیپایبندهستند.شهرهاوجهاند)ممسنی(داشتهباشند،بهزندگیدرکالنبهزیستگاهخو

                                                           
1. Postmodern 
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معطوفبهمسائلسطحکالناستتاسطحخردوفروملی.شایدبتوان دغدغۀاینافرادعمدتاً

گیرند.درمجموع،کنشورفتارمدرنذیلایندستهقرارمیگفتافرادبرخوردارازنگرشپست

هایطبیعیوانسانیآناست)اثباتی(کهبرنقشۀ،متأثرازجغرافیاومؤلفهشهروندانممسنی

میذهنیاینانساناثرمی دریکرابطۀگذاردوآنراجهتومعنا دهد)تفسیری(ومتقابالً

گذارد.دوسویهبرفضایجغرافیاییتأثیرمی

روان نظر روانشکلاز و روح انسانممسنیمتأشناختی، بسترهایگرفتۀ عواملو از ثر

اززمانمهاجرتایلممسنیبهقلمروشولستانوغلبهبرقومشولدر گوناگونیبودهاست.

الشعاعقراردادهاست.شناسیاینانسانراتحتتبعآن،یکجانشینیدائم،روانبسترتاریخوبه

احتیاجاینانسانبه و نیاز متنتاریخریشهدر در منابعوچنینفرایندی، مشخص، قلمرو

 بنیادی جبری خواه و ارادی خواه تحرکات این )اثباتی(. است «خودآگاهانه»امنیتداشته

نسل به تسریآن و ایننگرشخودآگاه استمرار اینکه به توجه با است. هایبعدیداشته

پشتوانه شهروندممسنیبهمستلزم است، هنجارها و نمادها ازصورتناخودآگاهایارزشی، ه

هارابهارزش،نمادهاوعناصرمربوطبهالگویرفتاریخود،آنطریقروایتوبازتعریفشناسه

هویتعشیره انسجام به الگویروانی، این اگرچه است)تفسیری(. تبدیلکرده هنجار ایو

هاسازیآنسازد،فعالانجامدوپیوندهایاجتماعیساکنانممسنیبایکدیگرراتقویتمیمی

به سیاست عرصۀ تودهدر )انتقادی(.ایمعنای است هیجانی و همگانی بسیج و رفتار شدن

نگرش ممسنیدرمجموع، بههایخودآگاه ابتدا در فضایها تحوالتتاریخیو با دلیلپیوند

به و گرفته شکل بازساختجغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون عوامل از متأثر تدریج

سیری(اند)تفشده

ازنظرفرهنگیبایداذعانداشتکهفرهنگدردرجۀنخستریشهدرمحیطجغرافیایی

عشیره و ایلی فرهنگ نقشیدارد. فضا این و زاگرسدارد جغرافیای در ریشه ممسنی ای

به است. کرده ایفا آن به معنابخشی در میبنیادین علینظر ممسنی ایل ساکنان رغمرسد

کوهکهگیلویهرایلخانیدرخارجازمحدودۀفضاییشولستانشاملپشتبرخورداریازساختا

درعهدصفوی،پسازورودبهسرزمینشولستانبهخودآگاهیفرهنگیدستیافتند؛بهاین

بهمعناکهآن عنوانسازۀفرهنگیمجزاهادرقلمروفضاییمشخصبامرزهایمعین،خودرا

قائلبهبرتریفرهن دورانحکمرانیخانپنداشتندو در اینرویکرد هاگیبهدیگرانبودند.

استنادبهغنیاندازهبه بودناینهادینهشدکهدرشرایطکنونیهریکازساکنانممسنیبا

امروزهآراییمینوعانصففرهنگخوددرمقابلهم اینفرهنگدرمقابلهباکند)تفسیری(.

محورمبدلاستوبهفرهنگممسنی لاجتماعیدامنزدهتهدیدهایبیرونیبههمکاریمتقاب

محوروشود،امادرمقیاسخردودربستریدموکراتیکشاملانتخابات،بهفرهنگطایفهمی
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می تبدیل ممسنیواگراساز کنونی فرهنگ درمجموع )انتقادی(. محیطشود زاییدۀ تبارها

جغرافیاییدربسترتاریخیاست)تفسیری(.

محوریاست.ایناجتماعی،رفتارانسانممسنیمبتنیبرتعاملاجتماعیوجامعهازنظر

هادرقالبمنابعوامنیتتعاملاجتماعیدردرجۀنخستبرآمدهازاحتیاجونیازمشترکآن

تدریجتقویتکردهاست)اثباتیوبودهاست.اینمایحتاج،کنشمتقابلوپیونداجتماعیرابه

هاییرادرنگرشورفتاررغمایجادهمبستگی،موانعومحدودیتیننوعکنشعلیتفسیری(.ا

هایاجتماعیانسانممسنیراکهرفتارهاونگرشطوریساکنانممسنیایجادکردهاست؛به

عشیره ساختار محدودیتبه این است. کرده محدود برابرای در اساسی چالشی سازی

اجتماعی ممسنی شهروندان میبهشدن بنشمار افراد، شماری )انتقادی(. چنینرود مایۀ

شکنند.اینافرادباهاونمادهایسنتیدارد،درهممیتعامالتاجتماعیراکهریشهدرارزش

-وبرقبههاواصطالحاتیسنگینوپرزرقفکننظیرکافه،بابیانگزارههاییبنحضوردرمکان

)پست هستند ساختارشکنی رویمدنبال ممسنیهمدرن(. انسان اجتماعی رفتار رفته،

الشعاعکنشمتقابلاست)تفسیری(.تحت

ازنظراقتصادی،بقاوتأمینمعیشتبیشازهرچیزیدرزندگیساکنانممسنیکاربرد

جست در افراد بنابراینهریکاز چارچوبدارد؛ حتیدر وجویتأمینمنافعخودهستندو

ایازساکنان،برایاخذکنند.تحرکاتعمدهجمعیرادنبالمینافعدستهای،مساختارطایفه

به کارگزاران از علیامتیاز )اثباتی(. است معیشت و سود کسب مسائلمنظور اهمیت رغم

مدتهابهمنافعکهامریکوتاهاقتصادیدرزندگیروزمرۀساکنان،شیوهوروشدسترسیآن

به نگرشجامع فاقد و شهرستانمنظور توسعۀ برابر مانعیدر اقتصادیممسنیاست، رشد

شهرهامنفعتکردنسرمایۀخودازشهرستانوزندگیدرکالنایباخارجاست.همچنینعده

آن هستند. پیگیر را کلیشخصیخود با وها اقتصادیشهرستان وضعیتنامساعد از گویی

هایمختلف،مهاجرتخودبهاندرحوزههایشهرستهاوتوانشضعفتفکردرزمینۀظرفیت

می توجیه را جغرافیایی فضاهای ممسنیسایر اقتصادی رفتار درمجموع )انتقادی(. هاکنند

متأثرازاصلکسبسودومنفعتاست)اثباتی(.

ازمنظرسیاسی،ساکنانممسنیعالقۀوافریبهتوصیفوپردازشتحوالتسیاسیسطوح

،شواهد،مطالعاتمیدانیواسنادموجوددر۱سطحتحلیلخرد،حقایقخردوکالندارند.در

دهد.هایشهرستان،شالودۀشناختیاهالیممسنیرادرزمینۀوقایعمختلفتشکیلمیاداره

دادهبراین سیاست، عرصۀ در توده و نخبگان بررسیمیاساس، تجربیرا کنند.هایعینیو

                                                           
1. Fact 
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ترینمصداقاینامراست.پیگیریمداومروزنامهواخبارمانتخاباتمجلسشورایاسالمیمه

)به کالن سطح بیدر و آمریکا صدای ایرانبیویژه اخیراً و فارسی تحلیلسی اینترنشنال(،

گراییوسیاستگرا،اعتدالطلب،اصولهایسیاسینظیرجریاناصالحگفتمانتحوالتطیف

هواپیماینگارخارجی)قتلجمالخاشقچیروزنامه پالسکو، حوادثسانچی، منتقدسعودی،

به دارد؛ انسانممسنیقرار دستورکار در برگزیتو...( برجام، کهایگونهمسافربریاوکراینی،

پردازندتاهمخودراآگاهافرادهنگامحضوردرجمعخویشاوندانبهتوصیفوتفسیرخبرمی

رغمافزایشسطحآگاهیو(.اینالگویرفتاریبهجلوهدهندوهممحفلراگرمسازند)اثباتی

دررفتار۱معرفتانسانممسنیازمسائلساختارسیاسیکشوروجهان،موجبتحولواصالح

طایفهانتخاباتیرأی بهرهاییاز ایندهندگانممسنیو بنابرایناز است؛ نشده گراییمنجر

درمجموعرفتار متأثرازکسبدادهسیاسیممسنیحیثموردانتقاداست)انتقادی(. وها ها

المللیاست)اثباتی(.اخباردستهاولروزمرۀملیوبین

تنیدهباجغرافیا،سیاستوقدرتازنظرژئوپلیتیک،زندگیوکنشساکنانممسنی،درهم

سبببه رویکرد ایننوع است.است. وجودآمدنالگوهایرفتاریخاصیبرایاینانسانشده

گروهوجود منتسببه فضاهایجغرافیاییخاصیکه و ای)طایفه(هایاجتماعیویژهقلمروها

گراییفراهمساختهاست)اثباتی(.هستند،زمینهرابرایخلقرفتارقلمروخواهیبهشکلطایفه

شود.خصلتیابدکهبهرویاروییوتقابلقلمروییمنجرمیچنانشدتمیگاهقلمروخواهیآن

طلبیعالوهقدرتاهی،اهمیتجغرافیارابرایساکنانممسنیدوچندانساختهاست.بهقلمروخو

ای،نشانگرتأثیرگذاریعناصرمادیبرزندگیایشاناست.ازساکناندرچارچوبساختارطایفه

منزلت میطرفی، وارزشطلبیانسانممسنیرا هادرزندگیایشانتوانمتأثرازنقشنمادها

ها،موجبایدرهریکازاینمؤلفهاساس،استفادهازاحساساتوتعصباتطایفهبرایندانست.

شود)انتقادی(.ایجادتضادوتعارضهویتیساکنانطوایفبایکدیگرمی

 پردازش انسان ممسنی

پارادایم از چنینرهیافتپردازشانسانممسنیمتأثر متنوع ابعاد هایی،هایشناختیاست.

صورتموجودیتاریخی،جغرافیایی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسیممسنیرابهانسان

وژئوپلیتیکپردازشکردهکهبهتبیینآنپرداختهخواهدشد.

 انسان ممسنی در گذار تاریخ

می بربنیادنوعکنشگریآن، تاریخرا بستر زیستایلممسنیدر شیوۀ توانبهپنجاساساً

دراواخردورۀصفویه)حدود«استقراردرشولستان»دردورۀصفویه،«لستانقبلازشو»دورۀ

                                                           
1. Reform 
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)حاکمیتایلممسنی(ازدورۀزندیهتااصالحات«پساشولستان».ق(وافشاریه،ه۱۱36سال

ه۱34۱ارضی) پهلویدوم، دورۀ در سال«اصالحاتارضی».ش( وه۱34۱در بعد .شبه

انقالباسالمی» سال« تأمینمعاشوه۱357از نخست، دورۀ در .شتاکنونتقسیمکرد.

دیگرسرزمینعنوانمهمبه ایلیاتی در انسانممسنی، ایشانبودهتریندغدغۀ بارز شناسۀ ها

کوهکهگیلویهبودهاست.درایندورۀتاریخی،ایلممسنیمتشکلازطوایفمتعددیدرپشت

منظوربقاوادامۀزیستساختنشرایطبهرازفراهمطورجداگانهوپراکندهناگزیکههریکبه

هارادرسخنبهمیانآوردکهاقتضائاتمعیشتیآن«وضعطبیعی»توانازرومیبودند.ازاین

چندانبرجستهنبود.«روابطاجتماعی»مرحلۀبقا)تالشبرایمعاش(نگهداشتهبودومفهوم

گرگانسانبود انسان، بهبهعبارتدیگر، دولتمرکزیدلیلهرجو منازعهبا تنشو ومرج،

هایافشاروابستهبهدولتصفوی(الهآرندیعلیهقزلباش)نظیرشورشقلندرشاهومالهدایت

رفت.دومینشناسۀایندوره،نوعینگرشسیاسیانسانممسنیشمارمیاصلبنیادینآنبه

توانمندیشخ مفهوم قدرتدر ایندوره، در ویژگیبود. یا جسمانیصیافراد هایبرجستۀ

مراتبیعنوانیکرابطۀسلسله)تنومندی،سلحشوریوجنگاوری(مشهودبودودرکقدرتبه

ولیبه)خان گسیختگی،دلیلپراکندگیطوایفولجامها،کدخدایانورعیت(درجریانبود،

 متقابلجغرافیا، )رابطۀ ژئوپلیتیکاولیه جغرافیایامکانخلقساختار در قدرت( سیاستو

معینچشمگیرنبود.دراینشرایط،انسانممسنیباهدفاستمرارمعیشتخودبهقلمروهای

ایادامهداد.عشیره-مجاوراندیشیدوبهزندگیایلی

رومهاجرتایلممسنیبهقلمروشولستان)دومیندورۀتاریخیایلممسنی(راازاین

می «طبیعیوضع»توانپلیاز وضعاجتماعی»به گامیبه« خود سویایجادپنداشتکه

ایبود.مهاجرتطوایفچهارگانۀعشیره-ساختاراجتماعیوسیاسینوینبربنیادنظامایلی

دُشمن و جاوید رُستم، )بَکِش، ممسنی ضربایل شولستان، سرزمین به آهنگزیاری(

منظورخلعترتیبفضایالزمبهاینبهشدناعضایایلممسنیراشتاببخشیدواجتماعی

بهشول پساشولستان دورۀ و شد فراهم قدرت از دورۀها این خصیصۀ اولین آمد. وجود

رعیتیاست.اگرچهخاستگاهفئودالیسمایرانیناشناختهاست،پسازقرارتاریخی،نظامارباب

تنهادرائقهتبدیلشدندونههابهقدرتفهاوتودۀمردمممسنی،خاناجتماعیمیانخان

شناسه، دومین کردند. مداخله رعیت شخصی زندگی در بلکه سیاسی، و اقتصادی امور

اینابزارها است. و... پوزپر و تفنگبرنو ابزارهایجنگینظیر خوگرفتنانسانممسنیبا

نزلۀارزشونمادرفتند،بلکهبهمشمارمیتنهاعاملدفاعوبازدارندگیدربرابردشمنبهنه

می آنپنداشته گسستاز که امکانشدند بهها نبود. محلیپذیر بار»کارگیریاصطالح زِر

گرفتهازهمینابزارهاونمادهابرایافرادسلحشورومقاومدربرابرتجاوزدیگراننشئت«مَرو
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محیطجغرافیاییوطبیعتاست. پیوستگیآحادممسنیبا سومینویژگی، ساختاراست.

تثبیتعشیره-ایلی که ممسنی بهای را ایشان بود، کشاورزی و دامداری سویشیوۀکنندۀ

ورسوموتعاملاجتماعیهاواراضیکشاورزیسوقدادوبرآدابزیستدردامانکوهستان

سلسله خشن، اینمحیطسختو گذاشت. تیره،تأثیر چارچوبطایفه، مراتباجتماعیدر

خانو و قویاوالد ساختکه مستحکم را فرهنگاستقامتوار نهادینگی آن، برآیند ترین

وخوراک انسانممسنیبهغذاها عالقۀویژۀ چهارمینخصیصه، هایمحلیوبردباریبود.

تنهابخشیازفرهنگایشانبودهاست،بلکهپیوندهایعاطفیافرادسنتیاست.اینغذاهانه

صورتهابامصرفایننوعغذاهابهتهاست؛بهاینمعناکهآنساخبایکدیگررادوچندانمی

سادهدسته و همگرایی شبانهجمعی، طول در را میزیستی تجربه پنجمینروز کردند.

آداب نوعپوششو پوششسنتیمختصبهورسومآنخصیصه، مردانممسنیاز است. ها

میادینرزم)نظیرکال سیاسیو محافلاجتماعی، برخوردارخوددر تفنگبرنو( نمدیو ه

زنانممسنی تبارنیزلباسبودند. بهتنداشتند«لباسلری»عنوانهایمحلیمشترکیبا

بودودر«تُومونقری،جومَهپیلَکی،لَچَک،کانَه،چارقَد،ارخالُقبالداروچَمپَلی»کهشامل

جشنمراسم و اجتماعی های این داشت. کاربرد ازدواج آدابهای بر پوشش ورسومنوع

شدند،درمقایسههاتأثیرگذاربود.باوجوداین،اقشاریکهرعیتقلمدادمیمشترکممسنی

(.۱400:226تریداشتند)حسینی،هاوکدخداهاپوششضعیفباخان

( ارضی اصالحات دوره، مهمه۱34۱چهارمین است. خلع.ش( دوره، این ویژگی ترین

کدخداهخان و اقتصادیها تضعیفقدرتسیاسیو رأسقدرتو از اینا از است. روشان

سیاسیتوده برایتنفساجتماعیو ممسنیبهفرصتالزم در طیاینبازۀها آمد. وجود

.ش(وتبدیلشهرنورآبادبهمرکزیته۱343زمانی،بااعالمموجودیتشهرستانممسنی)

ساز،انقالباسالمیدرنهایتپنجمیندورۀسرنوشتهاآغازشد.آن،روندشهرنشینیممسنی

.ش(است.اگرچهطیدورۀاولتاسومانتخاباتمجلس،انسانممسنیتاحدودیه۱357)

ایفاصلهگرفت،تالشبرایکسبقدرتاقتصادیوسیاسی،وعشیره-ازقیدوبندنظامایلی

هایبعدیانتخاباتایدردورهسویگرایشطایفهارتقایوضعیتقلمروجغرافیاییخود،به

سوقیافت.

 انسان ممسنی از منظر جغرافیا
چگونگیعریان در میاندیشیدن نشان نخستزاییدۀها درجۀ در ممسنی هویتانسان دهد

مؤلفه زندگیویبا سامان،محیطجغرافیاییآناست. قلمرو، محیط، مکان، هایینظیرفضا،

مرز و سرحد والیت، خطه، اقلیم، زادگاه، زیستگاه، آبادی، اراضی، سکونتگاه، منطقه، ناحیه،
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زیستخودعالقۀوافردارد.انسانممسنیجغرافیادوستاست،بهمحیطتنیدهشدهاستدرهم

بدانمباهاتمی بنابراینحاضرو است؛ خود زیستگاه توسعۀ پیرشدو اینانساندر ورزد.

به ممسنی انسان اساساً کند. فدا را خود مال و جان آن، از دفاع مادرزاد،استدر صورت

احساس بن«بودنکجایی»موجودیجغرافیاییاستو واژهایکلیدیو هایمایهکهیکیاز

کیستییاچه»شناختیعلمجغرافیااست،درهمۀشئوناتاجتماعیایشانمانندگزارۀجامعه

بودنکسی چنانشدت« از اینگزاره است. چشمگیر استکهمهمو عملعمیقیبرخوردار

اولینسؤالیکهبهذهنآنشوندوقتیدونفر)دوانسانممسنی(باهمآشنامی رسدهامی،

کدام از استداللاینبحثآناستکهشما اهلکجایید)اینکوچِنی؟(. ایناستکهشما

و نیاکان زیستگاه آنسکونتدارند، در فضاییکه ساختار زیرا جغرافیاییهستید؛ زیستگاه

شناسه از یکیدیگر است. بودنانهایجغرافیاییپدرانشانبوده اقلیم»سانممسنی، است.«

به میاقلیم تأثیر وی بر وشدت شاد پرتحرک، تابستان و بهار فصول در انسان این گذارد.

اینانسانمدامباشودوازخودکنشوواکنشنشانمیسرزندهمی درهمینفصول، دهد.

ینانسانکردناوقاتشزیردرختانبلوطکهحسخاصیبهاحضوردردامانطبیعتوسپری

دهدوبالعکس،درفصولپاییزوزمستان،دهد،موسیقیمحلیشاد)سازونقاره(گوشمیمی

دیارگراو»ریزد.ویشودوبهیادنیاکانوازدنیارفتگانخوداشکمیتحرکومغموممیکم

.شدتدرپیبازساختفضاهاییاستکهزمانی،مکانزیستپدرانشبودهاست،به«۱وردطلب

رابطۀانسانممسنیباسرزمینوقلمروخود،چیزیبیشازمالحظاتاقتصادیوسیاسیو

فضایجغرافیایی سرزمینو ویبا رفتار روانیاست. پیوندهایعاطفیو از یکسرشار اش،

ایزمینهستند،کنندصاحبقطعهتنهااحساسمیفراینددیالکتیکودوسویهاست.مردمنه

فضایی،معطوف-بینیمحیطیهانیزبهآنزمینتعلقدارند.اینجهاناورندکهآنبلکهبراینب

بهعصرحاضرنیست،بلکهاززمانبرگزیدنفضایجغرافیاییومکانزیست،درجسموروح

به و دمیده وایشان فرهنگ بنابراین است؛ شده نهادینه انسانی و محیطی عوامل وسیلۀ

ایوارهامتأثرازمکانزیستایشانبودهاست؛زیراعصبیتطایفهتبهایرفتاریممسنیکنش

مانعازورودسایرطوایفبهقلمروممسنی هاشدهاست.حسقلمروخواهیوقلمروداریبعضاً

بهبدین ایلیترتیب مشترک فرهنگ وجود ممسنی،عشیره-رغم انسان ذات در ای

توانگفتویمحصولرومیگرفتهاست.ازاینوسیلۀعنصرجغرافیاشکلهاییبهفرهنگخرده

دهد.استوایندوعنصر،الگوهایرفتاریاینانسانراجهتومعنامی«مکان»و«جغرافیا»
                                                           

معنایعالقۀخاصساکنانممسنیبهیکمکانجغرافیاییوقلمروزیستگاهیمشخصوبه«وردطلب».واژۀ۱

بیانگر وردطلبی آرامشاست. و فراغت با همراه اعضایخانواده کنار در زندگی برایگذران خود، مختصبه

 نوستالژیکانسانممسنیبهشیوۀزیستایلیاتینیاکانخوددربسترتاریخاست.احساسات
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 شناختی انسان ممسنی از منظر روان
ایبیانگرآناستعشیره-هادربسترنظامایلیشناختیوروانکاویممسنیشناسی،نشانهنهان

وا ایشان سنتکه پاسدار و مذهبی اجتماعی، اقتدارگرا، پدرساالر، منشی شخصیتو هاجد

کاویتبیینوعلتهاازطریقآراونگرشهابزی،الکی،روسوییوکانتیقابلاست.اینشناسه

 رؤیتاست:هادرنمودارزیرقابلشناختیممسنیاندازکلی،تحلیلرواناست.دریکچشم

  


 ها شناختی ممسنی . تحلیل روان1نمودار 

منبع:نگارندگان

فضای میAدر سنت»توانبه سپهرسیاستپاسدارینسلجواناز در ها کرد.« اشاره

دانشگاهیبراین دارایتحصیالتعالیۀ و شاملنسلجوان ممسنیکه جدید انسان اساس،

هااست.اگرچهاینانسانازآگاهیبرخورداراستوبااست،درعرصۀسیاست،نگهبانسنت

تصمیمشاخص در همچنان دارد، آشنایی مدرن زندگی ازهای متأثر خود، سیاسی گیری

ازایاستهایسنتیوعشیرهمؤلفه .درواقعانسانممسنیمنافعاقتصادیوسیاسیخودرا

ارزش هویت، میرهگذر دنبال هنجارها و تصمیمها انتخابات،کند. در ایشان هیجانی گیری

بنابراینمی هایسیاسینظیرتوانازفضایرقابتی)الک(درهنگامهبیانگراینمسئلهاست؛

متأ که آورد میان به سخن مجلس ایلیانتخابات ساختار از بهعشیره-ثر عاملای عنوان

سایرمحرکهژرف و گروهساختی)زیربنا( نامزدها، )اعماز نیروهایاجتماعی،هایذیها نفوذ،

سویفضایامنیتیوتوأمعنوانعواملروساختی)روبنا(بههایتبلیغاتیو...(بهستادها،کاروان

 کانت )دوستی(

 الک )رقیب(

روسو )تأثیر اجتماع بر 

 انسان(

A 

B 

 هابز )دشمنی(

C 

D 
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هاوزورآزماییخیابانیطوایفبایکدیگردرد.درگیریدارنباخشونتودشمنی)هابز(گامبرمی

ترینمصداقدرتأییداینمدعااست.روزانتخاباتوبسیجنیرویانسانیجوانوپرشور،مهم

فضای میBدر پاسداریریش»توانبه تولید، شیوۀ اقتدارگرایی، سفیدانوپدرساالری،

سدارانازسنتطالیه عرصۀاجتماعو در براین«یاستها کرد. شهروندممسنیاشاره اساس،

عرصۀ)مو در ایشان است. ساخته تسخیر را سیاست و اجتماع سپهر بزرگان( و سپیدان

ای)روسویی(راشکلدادهاستومتأثرازعواملاجتماعی،مکاناجتماعی،یکاجتماعتوده

مسالمت همزیستی به خود، قلمرو و حضوزیست گرایشدارد. مراسمآمیز در ایشان هایر

حل ازدواج، جشن عزاداری، گفتاجتماعی، افراد، دعاوی دروفصل یکدیگر با تعامل و وگو

پدرساالری، نگرش این، وجود با است. مدعا این مصادیق جمله از روستا، و شهر میادین

سوی(رابهای)روسوها،برعرصۀسیاستتأثیروراهبسیجتودهاقتدارگراییوپاسداریازسنت

شودافرادساکنسازدوموجبمیهماوردیانتخابات)مجلس،شورایشهروروستا(هموارمی

شان،بهدشمنی)هابز(بادیگرانبپردازند.دراینقلمروودرچارچوبطایفه

هادرعرصۀاجتماع،حرکتنکردننسلجوانازسنتپاسداری»توانبهمیCدرفضای

ها،همگراییبایکدیگردرتحوالتاجتماعی،وهمراهی،افزایشسطحآگاهیسویمدرنیتهبه

هاینکردنازارزشدلیلپیرویاشارهکرد.نسلجوانممسنیبه«جوانوپیردرسیاستکالن

ایلی عشیره-نظام اجتماعی روابط در خود»ای » همزیستی«دیگری»و است توانسته ،

متأثمسالمت و دهد شکل را بهآمیزی آگاهی، افزایشسطح از بردارد.ر گام مدرنیته سوی

منظورهمگراییورغمرقابت)الک(ایشاندربستراجتماعیاقلمروطایفه،بهتوانگفتعلیمی

هایالزمفراهماست.دراینفضا،انسانممسنی)پیروجوان(درعرصۀدوستی)کانت(،زمینه

شوند.درواقعوخبرگان(بیشتربهیکدیگرنزدیکمیجمهوریسیاستکالن)انتخاباتریاست

هاراهایروشنفکریوحزبیدرسطحکالنباعاملطایفهدرسطحخرد،آنجایگزینیمؤلفه

میبه سوق بهسویدوستی)کانت( تحوالتدهد. در یکدیگر امکانهمراهیطوایفبا عالوه

به بیاندیگر، به است. فراهم رقاباجتماعی، آنرغم )الک(، یکدیگر هاتاجتماعیطوایفبا

آذر8شوند.رویداددلیلبرخورداریازمنافعیادشمنمشترک،بایکدیگرمتحد)کانت(میبه

کنندگانبهقومهایاعتراضیعلیهتوهین،تجمع۱383،صندوقذوالفقارعلیدرسال۱359

هاوارسبهراهزنیوغارتبویراحمدیها)مانندتوهینمجریشبکۀاستانفویژهممسنیلربه

حفاظتانجمنممسنی و قند کارمندانکارخانۀ و اعتصابکارگران تاریخ(، طول در هایها

زیست،دراینزمینهازمصادیقرویکردکانتیساکنانممسنیهستند.فعالازمحیط

«نفوذهایذیاصحابقدرتوگروه»توانبهانسانسیاسیشاملمیDدرنهایتدرفضای

براین کرد. اهالیممسنیبهاشاره پردازندوصورتیکانسانسیاسیبهکنشگریمیاساس،
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شناسه بر انسانعالوه همکاریهای و تحتدوستی )کانتی(، ساختیجویانه که اجتماع تأثیر

سنی،گیرند.بهعبارتدیگر،صدایانسانسیاسیممای)روسو(دارد،نیزقرارمیعشیره-ایلی

صدایکانت،ولیدستانشازآنهابزاست.همچنیندراینفضا،تودۀمردمبراینباورندکه

بهظلمتعبیروبه منظوردفاعازمنافعوحقوقخود،مجازنیستنداقداماتانسانسیاسیرا

به بلکهوضعموجودرا مدتچهارسالعلیهآندستبهاعتراضبزنندیاقیامکنند)روسو(،

دورهتحملمی در تا وکنند خلع قدرترا از سیاسیبرخوردار انسان انتخابات، بعدی های

شخصجدید استقرار از پس ولی کنند، وی جایگزین را خود طایفۀ به منتسب شخصی

کنندگانممسنیگرایانه،متأثرازرفتارمشارکت)نماینده(دررأسقدرت،مجدداًرویکردطایفه

یابد.ایاستمرارمییعشیرهوساختاراجتماع

 بعد فرهنگی انسان ممسنی
-ایرادرتعامالتاجتماعیخویشتنبههایفرهنگسنتیوعشیرهاهالیممسنیمدامشناسه

می بهکار بگذارد. ظهور منصۀ به دیگران مقابل در را اجتماعی منزلت و شأن تا نظرگیرد

سویتوسعۀفرهنگیواجتماعیتنهاایشانرابهرسداینشیوۀنگرشبهمسائلاجتماعینهمی

ورسومسوقنداده،بلکهبهقهقرایتاریختنزلدادهاست.احساساتنوستالژیکبهآیین،آداب

کسبهایفرهنگیساکنانممسنی،ترینمصداقاینامراست.یکیدیگرازویژگیپدران،مهم

برپایۀتحصیالتآکادمیکوسپسکسبمشاغل پندارانسانممسنی، مشاغلدولتیاست.

ادارینه استمشاغلدولتیو ویمعتقد بهدولتیاست. مادیتنها مدتسیسالپشتوانۀ

میآن ارمغان به برایشان نیز را اجتماعی منزلت و شأن بلکه بود، خواهد نوعها این آورد.

دجهان ریشه سبکبینی، به توجه ممسنیبا نسلجدید درواقع ایلممسنیدارد. تاریخ ر

فرساییراتجربهکردهزندگینسلقدیمکهمبتنیبرکشاورزیودامداریبودهوزیستطاقت

به بهبودند، دولتی مشاغل در حضور دشواریدنبال از رهایی ومنظور معیشتی زندگی های

هااست.هموارهموردتوجهممسنی«میزنشینیپشت»ایهستند؛بنابراینفرهنگعشیره

است؛«مشارکتی-محدود»هایفرهنگیآحادممسنی،فرهنگسیاسییکیدیگرازویژگی

بخش دو دارای ممسنی اجتماع که معنا این نهاده»به » داده»و بخشنهاده« ولی است،

محلی عناصر فعال )دانطایفه-)کنشگری داده بخش با مقایسه در وشگاهای( نخبگان ها،

نقشپررنگ ممسنیروشنفکران(، دلیل همین به دارد. مشارکتتری سیاست، سپهر در ها

توده-سیاسی اجتماعات مانند و دارند هیجانی و باال بهانتخاباتی سیاسیای گزینش سوی

دهندگاندرانتخاباتمجلسشورایاسالمیوشهروروستا،شوند.حضورفعالرأیترغیبمی

رسدنظرمیاساس،بهای،گویایاینامراست.براینوکنشگریبرپایۀعرقجغرافیاییوطایفه
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بانوعیدرجازدگیمواجهاست؛چراکهدر انسانممسنیازنظرنوعرفتاروکنشفرهنگی،

فرهنگخویشی )ماهیت(، محتوا و )شکل( بدینطایفه-کالبد است. پاسداشته ترتیبایرا

گراییمبیناست.فرهنگادغام«جامع»و«هنجاری»،«گراادغام»فتفرهنگوی،توانگمی

ارزشو سمبل، معنابخشنظیر رمزگان)کدهای( بنیاد فرهنگاجتماعیایشانبر تعاملو

خاطربهعناصرگیرد.تعلقهویتاستواراستوپیوندهایاجتماعی،دراینچارچوبصورتمی

 فضای نظیر معنوی و روایتمادی یا کشاورزی اراضی زیست، اسطورهجغرافیایی و هایها

بههایسلحشورومبارزیکطایفه(نشانتاریخی)شخصیت عالوهچنیندهندۀاینامراست.

دلیلالقایهنجارهابهسکنۀممسنی،بهکردارهایاجتماعیایشانشیوۀآدابومعاشرتیبه

کارگیریآندرروابطنگموجود،ناگزیرازحفظوبهدهد؛بدینمعناکهمتأثرازفرهجهتمی

همراهدارد.شخصیواجتماعیاستوتخطیازآن،واکنشاجتماعومالمتسایرافرادرابه

هایاجتماعی،جشنازدواجیاختماموات،مثبتبرخیازاینهنجارهامانندحضوردرمراسم

ولیمؤلفهارزیابیمی منفیمحسوبمیطایفهاینظیرعصبیتشوند، براین،ای، عالوه شود.

دلیلگردآوریعناصرمختلفزندگیاجتماعیمانندروابطاجتماعیوتبارهابهفرهنگممسنی

بخش)نظامخویشاوندی،آدابومعاشرت،وعقبۀتاریخیمشترکدرقالبیکالگویوحدت

-سازی،روانینگی،سهکارویژۀجامعهای(،ازجامعیتبرخورداراست.ایننظامفرهعشیره-ایلی

اساس،درچارچوبکارویژۀنخست،فضایزیستساکنانشناسیدارد.برایناجتماعیوانسان

ممسنیازابتدایاستقرارخوددراینقلمرو،مشخصشدهوکارویژۀدوم،گویایتأثیرگذاری

برانسا وعواملعاطفیونمادین)سمبلیک( درنهایتعواملعینیومادی، نممسنیاست.

ایتکاملیافتهاست.برپایۀکارویژۀسوم،شخصیتایشاندربسترساختارعشیره

 سویۀ اجتماعی انسان ممسنی

 موجود اجتماعی

گراییوهمدردیباکهاشتراکایگونهانسانممسنیازدیربازموجودیاجتماعیبودهاست؛به

زندگیدرمنازلمسکونیمشترک،کشتاراضیشانبودهیکدیگرجزءالینفکزندگی است.

هایگستردهدرمنازلیکدیگر،صلۀرحمدرعیدنوروز،جمعی،مهمانیصورتدستهکشاورزیبه

هایانبوهبلوطممسنی،حمایتقرصازهاواوالدهادردامانطبیعتوجنگلحضورخانواده

تنش در نزاعیکدیگر و دستهها قومیهای اجتماعیفهطای-جمعی مبین ممسنیای، هابودن

شناسه این شاملاست. عنصر پنج چارچوب در است، فرهنگ از متأثر که اجتماعی های

تبییناست.قابل«نمادها»و«هاارزش»،«احکام»،«هایاجتماعینقش»،«الگوهایفرهنگی»
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ممسنیراالگوهایفرهنگیدرچارچوبقواعدآشکارومشخص،رفتاراجتماعیشهروند

فهماست.آدابومعاشرتایشاندهدکهبرایدیگراعضایاجتماعنیزقابلایشکلمیگونهبه

نوازی(،همکاریدرزمینۀبرگزاریجشنازدواج،اتحادجانانهبودنومهمانبایکدیگر)خونگرم

گر تشکیل زیستخود، جغرافیایی قلمرو به منتسب انتخاباتی یکنامزد انتخاب هایوهدر

محیط )انجمنحامی الگوهایزیست از منبعث همه و...( بلوط یاران زاگرس، میراث های

می این، بر عالوه ذیلالگوهایفرهنگیبهفرهنگیاست. کردکهدر توانبهنخبگانیاشاره

ساکنانممسنیجهتمی نخبگانینظیرمحمدبهمنرفتار تعلیموبیگی)بنیانبخشند. گذار

عش شهشهانیتربیت سهیال نوین(، ممسنی فضایی )معمار تژده عبدالحسین سرهنگ ایر(،

اند.دهیبهرفتارایشانتأثیرگذاربودهشناس(و...درشکل)استاددانشگاهوممسنی

گرفتهازاند.اینمسئلهنشئتهایاجتماعیدرایلممسنیتأثیردرخورنگرشیداشتهنقش

شدۀهریکازافراداست.درطولتاریخجایگاهووظایفتعریفمراتباجتماعی،تعیینسلسله

اند.نشینو...بهایفاینقشپرداختهممسنی،افراددرقالبخان،کدخدا،مباشر،رعیت،خوش

هاایممسنیدستخوشتحوالتیشدهوبرخینقشطایفه-هادربسترساختارایلیایننقش

گراساس،کارویژۀاجتماعی،متأثرازمتغیرهایمداخلهیناند.براحذفوبرخیدیگرتقویتشده

با است. گرفته اجتماعیقرار قدرترایزنیسیاسیو و میزانثروت، نظیرسطحتحصیالت،

شانایافراد،ونسبودودمان،درکارویژهوتعاملاجتماعیعشیره-وجوداین،وابستگیایلی

آموختهوارتقایافتۀنوعاندانشسنیهمچنانبههمنقشدارد؛بهاینمعناکهاعضایایلمم

علمیخودنگرشیتباریدارندوبیشازآنکهبهسطحسوادوتعاملاجتماعیتوجهکنند،به

ایشانمیخانوادهواوالدافرادمی اظهارنظرنگرندوبهتعریفروابطاجتماعیخودبا پردازند.

هو درمورد ممسنی سالخوردگان و نهبزرگان اشخاص برخی پدری نسب و نقشیت تنها

می چالشمواجه با را آنان نقشاجتماعی از مانع سیاست سپهر در بلکه شانآفرینیسازد،

،و....«2نشینخَش»،«۱کِرویُوخُبُشفالنیه»شود.ازجملهمصادیقاینامرعبارتاستاز:می

شود؛چراقشاجتماعیوسیاسیافرادمیاینعقبۀهویتیمانعازتحرکاجتماعی،وتثبیتن

به )احکام( سوم عنصر اهمیتوافریدارد. ممسنی انسان اشخاصبرای تبار و دودمان که

وسیلۀهابهاینصورتکهبرخیازنقشبخشد؛بههایاجتماعیانسانممسنیالزاممینقش

توانبهنقشدراینزمینهمیشوند.ورسوم،مثبت،وبرخیدیگر،خنثییامنفیتلقیمیآداب

ایازجایگاهعشیره-اجتماعیموسپیدانومتنفذینمحلیاشارهکردکهمتأثرازاحکامایلی

                                                           
.اینفردفرزندفالنشخصاستکهازشأنومنزلتاجتماعیبرخوردارنیست.۱

 نشین.خوش2
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بامناسبیبرخوردارندوشأنومنزلتاجتماعی شاننزدتودۀمردمبسیارواالوارزندهاست.

رسدقدرتنظرمیراکهبهوجوداین،اقشارتحصیلکردهودانشگاهیجایگاهیخنثیدارند؛چ

ایبهاینوضعیتعشیره-رایزنیبزرگانومتنفذینازآنانبیشتراستواحکامساختارایلی

نخست)الگوهایمشروعیتمی عنصر ضامنقدرتهنجاریدو )ارزش( عنصرچهارم بخشد.

بودناییفهطاهایینظیرهمهایاجتماعی(هستند؛بهاینمعناکهوجودارزشفرهنگیونقش

درخلقیکالگویفرهنگی)مانندنوعآدابومعاشرتاجتماعی(یانقشاجتماعییکگروه

هاوکنندههستند.درنهایتعنصرپنجم)سمبل)متنفذینمحلی،نیروهایاجتماعیو...(تعیین

ممسنی کنشاجتماعی در چشمگیری کارایی از ارزشنمادها( با زیرا برخوردارند؛ دها رها

فرهنگایلیارتباط و تقویتمیطایفه-اند را اینسمبلای بهسازند. )تاریخ،ها صورتذهنی

بهروابطاجتماعی موقعیتجغرافیایی( جمعیتو وسعت، عینی)قلمرو، و روایت( و اسطوره

دهند.شیوۀتعاملاجتماعیوسیاسیباشندگانممسنیازطوایفمختلفبایکدیگرجهتمی

نشئتیریبرخیروایتکارگوبه درمحاوراتروزمره، تمسخروطنزها است. گرفتهازنمادها

ایدیگر،گویایاینمسئلهاست.نوعخود،ولیمنتسببهطایفهایشاندرموردهم

 شأن و منزلت اجتماعی

میبه تاریخیمشخصرا هاتواندرموردشأنومنزلتاجتماعیممسنیطورکلیپنجدورۀ

کرد )دورۀتبیین شولستان قلمرو به ورود پیشاز ممسنی ایل اعضای نخست، دورۀ در .

زیبودندوهنوزافرادبهمفهوممنزلتاجتماعیتوجهنداشتند.درواقعدغدغۀصفویه(،کوچ

بیشترتأمیننیازهایروزمرهومعیشتیبودتاعنایتبهمسائلفرهنگیواجتماعی.آن ها،

دایلممسنیبهجغرافیایشولستاندراواخردورۀصفویهوافشاریهباوجوداین،پسازورو

هریکازطوایفرهسپارمناطقمختلفجغرافیاییودردورۀپساشولستاندر )دورۀدوم(،

دورۀزندیهتااصالحاتارضی)دورۀسوم(دچارقشربندیاجتماعیشدند؛بهاینصورتکه

خان در برخیاز«رأس»ها کدخدایانو ، نیروهایاجتماعیدر «میانۀ»متنفذینمحلیو

افرادخوش ورعیتو اجرای«قعر»نشیندرطیف، چهارمیندورۀمصادفبا قرارداشتند.

ایدچار.ش(دردورۀپهلویدوماست.درایندورهساختارعشیرهه۱34۱اصالحاتارضی)

شدندونوعروابطاجتماعیهاازرأسهرمقدرتخارجتحولودگردیسیشد؛چراکهخان

سویمساواتپیشرفت.پنجمیندورهدربرگیرندۀتودۀمردمبایکدیگرتغییرپیداکردوبه

روحساختارعشیرهه۱357انقالباسالمی) درایندوره، ایهمچنانبر.شبهبعد(است.

بنابراینشأنومنزلتاجتماعیدرهتبارهاحکمزندگیممسنی است؛ ازطرقفرما رقلمرو

بهمختلفیکسبمی ممسنی انسان اینچارچوب، در ازشود. منزلتاجتماعی اخذ دنبال
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هایاجتماعیواقتصادی)تحصیالتآکادمیک،مشاغلاداریوفعالیتدربازار(طریقارزش

برماندهازدورۀخاناستوباتوجهبهذهنیتتاریخیخود)برجای هاوکدخدایان(معموالً

به که است تصور تجاری(این و کشاورزی )اراضی سرمایه و دارایی وراثت، عناصر وسیلۀ

ممسنیارزشمنزلتاجتماعیبرایشاننهادینهمی در واقعیتایناستکهامروزه هاشود.

کردهدچارتحولشده انساناجتماعیشأنباالتریپیدا اندوانساناقتصادیدرمقایسهبا

بنابراین ازآن(کهتوسطدلیلعدماشتغالکاراییشاخصتحصیالت)بهاست؛ زاییبرآمده

شود،دچارخللشدهاست.دراینراستا،برخیازساکنانممسنیانسانممسنیدنبالمی

ها(ومیراثدورانخانماندهازپدر)ارثهایمالیوداراییبرجایدلیلرونماییازاندوختهبه

د وجود ابراز به اعتمادبهقادر با توأم ممسنی، جامعۀ بانفسشدهر مواجهه هنگام زیرا اند؛

شخصیت و اقتصادی سرمایۀ حمایتی چتر و لوا در ضعفشان نقاط از برخی هایدیگران،

شود؛ایندرحالیاستکهنخبگانبرخوردارازتحصیالتتکمیلی،متمولپوششدادهمی

.برایابرازوجودتواناییچندانیندارند

 انسان ممسنی از منظر اقتصادی
اند.دردورانهایاقتصادیمتفاوتیداشتهآحادانسانیممسنیدرادوارمختلفتاریخ،ویژگی

بنیادی صفویه(، )دورۀ شولستان در استقرار زیستوپیشاز شیوۀ ترینویژگیاقتصادی،

درمناطقسردسیریبودن،وییالقوقشالقزیبودهاست.کوچ«دامداری»معیشتایشان،

گرمسیریبه ایندورهو در زندگیروزمره، برایگذران کسبدرآمد و چرایدام منظور

دورۀ )اواخر شولستان قلمرو در ممسنی انسان استقرار پساز است. بوده برجسته بسیار

وصفویهوافشاریه(وقبلازفرایندنوسازیوورودکاالهایصنعتیونوین،جامعۀروستایی

عشایریممسنیاغلبکاالهایموردنیازشانراخودشانتولیدوبرخیازکاالهایتولیدی

کارگاهکارخانه یا پیلهها یا نزدیک شهرهای از خریداریها، شهری سیار و ثابت وران

دردورۀپساشولستان)دورۀزندیهتازماناصالحاتارضیدردورۀپهلویدوم(،می کردند.

برایکشاورزیفراهمکردواقتصادتوجلگهدستیابیبهدش هایحاصلخیز،زمینۀالزمرا

استوار روستایی( کشاورزی)اقتصاد و عشایری( ستوندامداری)اقتصاد دو ایلممسنیبر

دلیلشرایطوموقعیتجغرافیاییخاصیکهداشتند،برزیاریبهشد.طوایفجاویدودشمن

دلیلبرخوردارییتمرکزکردند،ولیطوایفبکشورستمبهدستدامداری،باغداریوصنایع

هایحاصلخیزوموقعیتمساعدجغرافیایی،عمدتاًبهکشاورزیرویآوردند)صادقیاززمین

 ازاصالحاتارضیدردورۀپهلویدوم)۱396وحسینی، تاریخی، چهارمیندورۀ .)۱34۱

بهه ممسنی انسان که است بعد به خل.ش( خاندلیل اقتصادی و سیاسی قدرت وع ها
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هایکدخداها،برسرنوشتخودمسلطشدوضمنکشتاراضیکشاورزیدرچارچوبگروه

شرکت که زرعی و تعیینکشت روستایی تولیدی تعاونی محصوالتهای بودند، کرده

شدهرادریافتکرد.برداشت

تدایپیروزیانقالبدرسالپنجمیندورهمصادفباپیروزیانقالباسالمیاست.ازاب

ه۱357 دهۀ تا دره۱380.ش شهرنشینی روند افزایش با اسالمی، جمهوری در .ش

زمینۀالزمبراینقش اقتصادممسنینسبتاًآفرینیبخشممسنی، هایبازاروخدماتدر

رهموارشد.دراینشرایط،عالوهبراستمرارکشاورزیودامداری،نیروهایتحصیلکردهد

)ارگان ادارهبخشخدمات و درآمدها وضعیت و پرداختند نقش ایفای به دولتی( های

سرمایه و همچنیننیروهایکارآموز بخشیدند. حدودیبهبود تا را بخشخانوارها به دار

 طبقۀ سه دوره این در آوردند. روی «فقیر»بازار متوسط»، » ثروتمند»و جامعۀ« در

وجوددرآمدکافیدرمیاناقشارمختلف،قیمتارزانکاالهادلیلممسنیشکلگرفتوبه

وسطحتوقعپایینتودۀمردم،فاصلۀطبقاتیچندانبسطنیافتوبیشترساکنانممسنی

درزمرۀطبقهمتوسطقرارگرفتند.

دهۀه۱380مرحلۀیکجانشینیمطلقاعضایایلممسنیطیدهۀ .شه۱390.شتا

براینتثبیتشدومیزانشهر آننشینیافزایشیافت. ازمفهومایلیاتیکهپسازاساس، ها

به گرفت، شکل ارضی )بهاصالحات کامل بخشطور در مشهود موارد ماهوراستثنای های

شدتکاستند.زیاری(دستکشیدندوازشیوۀزیستدامداریخودبهمیالتی،جوزارودشمن

هایاقتصادممسنیروبهسستینهاد،ولیسهبخشترینپایهبههمیندلیلیکیازمحکم

دیگرهمچنانبهجبرانضعفبرآمدهازاینبخشپرداختند.درایندوره،کشاورزیممسنی

هایدولتیوکمبودنیرویدلیلچرخشنخبگاندرادارهبهاوجرسیدواقشارتحصیلکردهبه

انطبقۀمتوسطکارآمدبود.باوجودکارگرفتهشدندوهمچنکار،دربخشخدماتدولتیبه

 دهۀ میه۱390این، بحرانی.شرا اسالمیتوان انقالب پساز ممسنی اقتصاد دورۀ ترین

به زیرا منظرپنداشت؛ از ممسنی ساکنان )ارادی(، انسانی و )جبری( محیطی عوامل خاطر

-دلیلفصلیبازار،بهاقتصادیباچالشیاساسیمواجهشدند.سومینپایۀاقتصادممسنیشامل

بودنودرآمداندکتودۀمردمممسنیبرایخریدوفروشاجناسومحصوالت،بارکودمواجه

تباروهایاتغییرنوعاجناسپرداختند)میرزاییایازبازاریانبهتعطیلیمغازهروعدهشد.ازاین

(.۱394:۱88همکاران،
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 نی در بستر تاریخهای اقتصاد ممس . سیر تحول پایه1جدول 
مراحل

هایتاریخی/پایه

 اقتصادی

 هاشناسه بازار خدمات کشاورزی دامداری

قبلازمهاجرتبه

شولستان)دورۀ

 صفویه(

 منفعل فعال

نبود

خدمات

 خارجی

نبودبازار

 خارجی



 زیکوچ

استقراردرشولستان

)اواخردورۀصفویهو

 افشاریه(

 مبادلۀکاالبهکاال فعالنیمه فعالنیمه فعال فعال



پساشولستان)دورۀ

زندیهتااصالحات

ارضیدردورۀ

 پهلویدوم(



 فعال



 فعال



 فعالنیمه



 فعالنیمه

التجارعقدقرارداداستثمارگونۀمعین

۱3۱8هایممسنی)بوشهریباخان

.ق(دراواخردورۀقاجاریه،ه

بری(،برداریمالکانه)سهمبهره

خاص،امالکخالصه،امالکموقوفۀ

مالکیتاربابی،مالکیعمده

مالکیوپیشکشی)هدیه(خرده

 پرداختیمازادبرمالیات



اصالحاتارضیدر

دورۀپهلویدوم

 .ش(ه۱34۱)

 فعالنیمه نیمهفعال فعال فعال

هاوکدخداها،استقاللرعیتازخان

هایکشاورزیزیرنظرتشکیلگروه

روستایی،هایتعاونیتولیدشرکت

 خودکفایینسبیکشاورزان

انقالباسالمی

.شتادهۀه۱357)

 .ش(ه۱380

 فعال فعال فعال فعال


 رونقاقتصادینسبی

۱3890-۱390دهۀ

 .شه

نیمه

 فعال
 فعال فعالنیمه فعال



هایآغازسیرنزولیشاخص

 اقتصادی

۱390-۱400دهۀ

 .شه
 فعالنیمه فعالنیمه فعال فعالنیمه

هایاقتصادی،شروعافولشاخص

 نشینیگیریحاشیهمهاجرتوشکل

منبع:نگارندگان

 سویۀ سیاسی انسان ممسنی
کمترمحفلوجلسه ایدرشهرستانممسنیانسانممسنیماهویموجودیسیاسیاست.

شودکهدربارۀسیاست،قدرتسیاسیوحاکمیتدرآنبحثینشود.دراینمیان،برگزارمی
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برانگیزانهگرداناساسیکسیاستکهخوبتحلیلکندوتاحدودیهمهیجانی،چالشصحنه

قدربیندوبرصدرنشیند.شایان وازمنظرتئوریتوطئهسخنبراند.چنینشخصیمعموالً

دورۀ و صفویه اواخر در شولستان سرزمین در ممسنی ایل استقرار دورۀ در استکه ذکر

شکل اجتماعیگیریافشاریه، بهفرایند ایلیشدن نظام ابزارهای نظیرعشیره-دلیل ای

مراتباجتماعیدرخانواده،اوالد،تیرهوطایفه،زندگیانسانممسنیباسیاستنیزگرهسلسله

منظورحفظقدرتسیاسیورعیتدرجهتبقاوتأمینامنیتخود،هابهخورد؛چراکهخان

سیا عرصۀ به ورود از ارضی(،ناگزیر اصالحات تا )زندیه پساشولستان دورۀ در شدند. ست

بهپدرساالریسیاسیبهمهم ایکهگونهترینشناسۀباشندگانهرقلمرو)طایفه(تبدیلشد؛

مرکزی)خان حلقۀ میتصمیماتمهمسیاسیرا اتخاذ متنفذینمحلیوها( کدخدا، و کرد

 اجابت وظیفۀ میانی(، )حلقۀ سلحشور ونیروهای مرکزی( )حلقۀ نخست حلقۀ دستور

براینهمراه داشتند. برعهده را پیرامونی( )حلقۀ رعیت درساختن دگردیسی امکان اساس،

خانتصمیم بههای وها راهبردها ارائۀ از مانع پدرساالری نظام زیرا بود؛ امکانپذیر سختی

مخصوصیساکنانهرشد.اینوضعیتبهحریراهکارهایمناسبتوسطسایراقشارمردممی

کهبزرگانهرخانوارواوالد،درقبالتحوالتومسائلروز،بهنحویطایفهسرایتکردهبود؛به

به اعضایخانواده، سایر و یکپارچه سیاسی تصمیم اتخاذ را بزرگان مطلق همراهیمیطور

این از اعضاییکخانواکردند. سیاسیخالقمیان فکر پویاییو امکان بارو ضعیفبود. ده

هافراهم.ش(دردورۀپهلویدوم،زمینۀگسسترعیتازخانه۱34۱اجرایاصالحاتارضی)

آفرینیدرپیروزیانقالبصورتتدریجیدرعرصۀسیاست)نظیرنقشهاتوانستندبهشدوآن

اسالمی(،ابرازوجودکنند.

پیروزیانقالباسالمی) ممسنیه۱357با بیش.ش(، مناسبتها هایسیاسیازپیشدر

می کردندکهنمودبارزآنرا تواندرمشارکتانتخاباتیایشاندرسطوحملیوحضورپیدا

انسانممسنیمعموالً نخستینویژگی،چیرگیسیاسیبردیگراناست. محلیمشاهدهکرد.

نبالدگرزداییوددیگریرادشمنیارقیبقلمدادکردهودرچارچوبتیرهیاطایفۀخودبه

تضعیفقدرتسیاسیباسایرینبودهاست.اینروحیهمانعازاتحادوانسجامسیاسیانسان

هایدلیلوجودمرزبندیساکنانممسنیبهرسدنظرمیممسنیدربسترتاریخشدهاست.به

هم به عینی، فذهنیو مقابلقصد طایفۀ اینباورندکه بر و سوءظندارند ریبنوعانخود

کارگیریالفاظوجمالتخاصدرموردسایرطوایف،برمیزانتوهمهابابهایشانرادارد.آن

هایایرابرانسانطایفهافزایندوبرقراریمناسباتاجتماعیوسیاسیبااشخاصهمخودمی

می ترجیح طوایف سایر به وابسته اجماعدهند. نبود ویژگی، برگزیدندومین زمینۀ در نظر

ازهمنظرمیفرمانروایواحدومقتدراستکهبه گسیختگیایلخانیواحدرسدخودریشهدر
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ممسنیپسازاستقراردرسرزمینشولستاندارد.نبوداینمنصبمانعازبرقراریموازنۀقوا

سووعدمبرقراریمیانطوایفمختلفوجلوگیریازتنشسیاسیونظامیمیانآنانازیک

ب جدیدممسنینیزرابطه عصر به اینفرایند بود. شده سوییدیگر دولتمرکزیایراناز ا

به است؛ کرده مجلسایگونهسرایت انتخاباتی نامزد یک انتخاب در ممسنی شهروندان که

نظرندارندودرچارچوبمرزهایجغرافیاییطایفۀخوددستبهگزینششورایاسالمیاجماع

هااست.ازاینگراییاصحابقدرت،متنفذینمحلیوتودهدآنطایفهزنندکهپیامسیاسیمی

مهم حیث، ممسنی، انسان سیاسی هدف طلبیقدرت»ترین به« و آن ،«قلمروطلبی»تبع

طلبیمنزلت» » طلبیمنفعت»و سیاست« ویژگی، سومین ژورنالیستیاست. عالئق و زدگی

توروشنفکریدرسپهرسیاستدارد.اینادعااساس،انسانممسنی،داعیۀعقالنیاست.براین

به دارد؛ بارزی نمود قدرت کالن سطح به ایشان نگرش انتخاباتطوریدر در که

برنامهریاست احزابسیاسیو میجمهوری، برجسته نمایشاندیشههایشانرا با و هایسازد

بهتحول دگراندیشانه، و برمیخواهانه گام روشنگری سوی از امردارد. این مصادیق جمله

سطحفراملی)مانندقتلجمالخاشقچیعبارت در تحلیلزوایایسیاسیمسائلروز از: اند

انتخاباتریاستروزنامه منتقدعربستانسعودی، جنگروسیهونگار برجام، جمهوریآمریکا،

اصالح )مشاجرۀ ملی سطح در کارگزاران پنهان اقدامات و...(، ااوکراین و گرایان،صولطلبان

گروه ذیاقدامات وهای سوگواری )مجالسعروسی، محلی و و...( کارگزاران اختالس نفوذ،

جمعی،ایامعیدنوروزواوقاتفراغت(،دمازهایدستهمحافلخصوصیوعمومینظیرمهمانی

فمینیسم و زنان حقوق شهروندی، کافهحقوق در سیاسی،زدن و اجتماعی باز فضای ها،

اَپ(،وپیگیریاخبارهایاجتماعی)اینستاگرام،تلگراموواتسشفضایمجازیوشبکهگستر

ازطریقرسانه وتحوالتروز ازکارگزاراندرهایداخلیوخارجی. انتظار چهارمینویژگی،

کارگزاران که است باور این بر ممسنی شهروند است. ممسنی( )شهرستان فروملی سطح

،شهردارو...(درشهرستانبایدتوانمندیانجاماقداماتغیررسمی)شخصی()نماینده،فرماندار

براین باشند. داشته گروهرا مراجعهاساس، برآوردههای توان که کارگزارانی از ساختنکننده

ساکنانممسنیاز اینچارچوب، در و انتقاد باشند، توقعاتشخصیانسانممسنینداشته

بُرِش»اصطالح قبال« میدر آنکارگزاراناستفاده برشوکنند. دارندکارگزارانبا انتظار ها

نفوذدرسیستماداری،تقاضاهایوی)دریافتوام،اشتغالفرزندانو...(رااجابتسازند.

 انسان ممسنی؛ موجودی ژئوپلیتیک
حافظ محمدرضا دکتر علم، قلمرو در بار اولین برای سیاسی جغرافیای رشتۀ استاد ونیا،

 بحث تربیتمدرس، است»ژئوپلیتیکدانشگاه ژئوپلیتیکی موجودی انسان کرد« مطرح را
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)حافظ منزلت4-۱395:۱نیا، تأکیدبرسهمؤلفۀقلمروطلبی، ایشانبا طلبی،طلبیوقدرت(.

مؤلفۀ افزودن و نظریه این از تأسی با سطور این نگارندگان که کرد تبیین را نظریه این

انطباقآنباانسانممسنی،بحثراتبیینکردند.طلبیومنفعت

 قلمروطلبی
انسانممسنیبهانسانبه عامو ازطور انسانممسنیمتأثر قلمروطلباست. طورخاصذاتاً

اینرویکرددرتعامالتعواملمحیطیودربسترتاریخ،خلق وخویقلمروطلبیداشتهاست.

اینصورتکهرفعسهنیازاساسیشاملسکونتواجتماعیوسیاسیایشانمشهوداست؛به

کشمکشطوایف جدالو است. داده قرار دستورکار در تحرکاجتماعیرا فعالیتو اقامت،

افزایشحریماراضیزراعیوچرایدام، یا یکدیگربرایحفظمکانزیستخود ممسنیبا

منافع،بیانگراینرویکرداست.منظورتأمینکنشاجتماعی،پویاییوتحرکدرقلمروخودبه

ممسنی زندگی بنیادین اصل خود، قلمرو به دیگران ورود از جلوگیری راستا، این رادر ها

کاربردناسامیباپسوندطایفهوتیره،بیانگراهمیتقلمرودرعصرقدیمتشکیلدادهاست.به

هااشارهقاتفراغتممسنیتوانبهنوعمعیشتوگذراناوعالوهمیوجدیدممسنیاست.به

اختصاصمی خود قلمرو به را بیشترینزمان که سایرکرد قلمرو به ورود از معموالً و دهد

ویژهکارزارانتخاباتمجلسشورایکند.قلمروطلبی،درسپهرسیاستبهطوایفخودداریمی

اعتقادراسخانسانممسنیبهت بهداشتنعلقاسالمیوشورایشهروروستاچشمگیراست.

هایمنظورفتحصندوقهایاخذرأیمستقردرقلمروخود،بسیجنیروهایسلحشوربهشعبه

توانبهاقداماتکردنفضایانتخابات،گویایاینمسئلهاست.همچنینمیاخذرأیوامنیتی

جغرافیایی فضای به امکانات و تخصیصبودجه بر مبنی ممسنی انتخابیه حوزۀ نمایندگان

زیستخوداشارهکردکهبرشدتقلمروخواهیانسانممسنیافزودهاست.

 طلبی قدرت

هایانکارناپذیرانسانممسنیاست.دراذهاناینانسان،تقسیمثروتطلبیازخصیصهقدرت

بهمراتبآسانبه همکاریاقتصادی، تقسیمقدرتو از سهلتر همیاریسیاسیدرجات، از تر

ممسنی که چرا قدرتاست؛ همۀها سیاسی تحرکات و نیروها همۀ هدف و دوستهستند

ها،تحرکاتوفرایندهاییکهعبارتیسیاستهایقدرتاست.بههاوپایگاهسطوح،کسباهرم

می رخ ممسنی جغرافیایی فضای برایدر مبارزه و قدرت محور حول پیوسته کسبدهد،

هایسیاسیاهالیممسنیاستتابتوانندروقدرت،موضوعرقابتشوکتواقتداراست.ازاین

مطابقمیلوارادۀخودفرمانبرانندومنافعخودوهودارانراتأمینورقبایخودراازصحنه
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یکبهدورکنند؛بنابراینقدرت،محبوبوخوراکانسانممسنیاست.هرچنددرظاهرامر،

رسد،درباطنجدالبرسرکسبمنابعجغرافیاییقدرتاست.ایننظرمیایبهمنازعۀطایفه

هاقدرترادوستدارندوآنرامطلوبویژگیمختصساکنانممسنینیست،بلکههمۀانسان

هایقدرتاست؛چراکهدرطولنهایتدرپیکسباهرمدانند،ولیانسانممسنیبیخودمی

دنبالافزایشقدرت،کسبمنفعت،دگرزداییوتأمینامنیتبودهاست.تالشهموارهبهتاریخ

قابل اینرویکرددرعصرطوایفبرایکسب،حفظونمایشقدرت،دراینراستا بحثاست.

بهشکلنظاماربابخان بهرعیتیودرچارچوبوضعیتسلسلهها مراتبیمشهودبودهاست؛

منظورافزایشقدرتخوددراینساختاروایبهایلممسنیازهروسیلهاینصورتکهاعضای

ازاینمقابلهبادیگراناستفادهمی پایهموردتوجهپایهوانسانروکنترلمنابعطبیعتکردند.

هاریشهدرعواملهابودهاستتامنافعوامنیتخودراتأمینکند.قدرتومنافعممسنیآن

-هاینظامایلیهاوارزشوسیلۀانگارهرومنابعجغرافیاییقدرتبهست.ازاینهویتیداشتها

بههنجارتبدیلپذیرمییافتندوتوجیهایفعلیتمیعشیره اینرویهطیگذارزمان، شدند.

اینزمینهمی در توانبهانتخاباتمجلسشورایشدودرعصرجدیدممسنیبازتابیافت.

کر انسانممسنیبهاسالمیاشاره که ایند در خود طایفه منتسببه پیروزینامزد وسیلۀ

مدیریتدر و ریاست مهم کسبکرسی برای تالشایشان و قدرت کسب به قادر کارزار،

درمجموعکنترلمنابع نهادهایاداریوآموزشیشهرستانممسنیبیانگراینمسئلهاست.

طلبیرادرایشانتقویتساختهواورایۀقدرتطبیعیوانسانیتوسطساکنانممسنی،روح

بهموجودیژئوپلیتیکتبدیلکردهاست.

 طلبی منزلت
برتری عرصهغریزۀ پیشگامیدر ازجملهخصیصهجوییو انسانهایمختلف، هایانکارناپذیر

ممسنیاست؛بهاینمعناکهتالشبرایبرتریخودبردیگری،کسبپرستیژوشأناجتماعی

منزلته پارامترهای است. بوده ایشان توجه مورد دورهمواره در تاریخطلبی مختلف های

به است. حکمرانیخانممسنیمتفاوتبوده دوران مؤلفهعبارتیدر شجاعت،ها، نظیر هایی

بن چرایدام سوارکاریو روحیۀسلحشوری، تنومندی، مایۀشأناجتماعیقدرتفیزیکیو

شرایطک ولیدر سطحنونیشاخصبود، شغلمناسب، اقتصادی، رفاه تحصیالت، هایینظیر

با مسائلوفناوریروزازاهمیتزیادیبرخوردارند. آشناییبا تعامالتومراوداتاجتماعی،

ایافرادمعیاریاینظیرپایگاهاجتماعیوطایفهعشیره-وجوداین،برخیازعناصرزندگیایلی

رود.تحقیروتمسخرافرادیکطایفهودرمقابل،تأکیدبرشمارمیمهمبرایشأنومنزلتبه

منزلتوجایگاهطایفۀخود،ریشهدرایننوعنگرشدارد.شایانذکراستکهباتوجهبهافول
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دانشگاه شهروندانکیفیتتحصیالتدر شغلیدانشجویان، آیندۀ زمینۀ فرصتدر نبود و ها

شاخص بر رفاممسنی نظیر کردههایی تمرکز بیشتر اقتصادی آنه درواقع اشخاصاند. ها

سرمایه نظیر مناسب مالی وضعیت از شاسیبرخوردار خودروی نماد )با منازلداران بلند،

زمینگران بازاریانو زندگیالکچری(، بزرگ)عمدهقیمتو وداران صاحبشأن را مالکان(

الگوقراردادنآنکرامتمی با و ازپندارند وسیلهها اینموقعیتایبههر دستیابیبه منظور

کنند.استفادهمی

 طلبی منفعت
صورتامریمشاعمنافعانسانممسنیدردرجۀنخست،ماهیتیجمعیوعمومیداردکهبه

مراتبیبرخورداراستکهپایهواساساولیۀآنراکند.اینمنافعازخصلتسلسلهنمودپیدامی

دهد.اهالیممسنینظیرخانواده،سپساوالد،تیرهوطایفهتشکیلمیمنافعگروهیکوچک

بهتعریفآن ها)اعمازمادینظیرقلمرووسرزمین،وبرپایۀادراکیکهازمنافعخوددارند،

طایفه منزلت و پرستیژ مانند میمعنوی آنای( به و نشانپردازند بسیاری حساسیت ها

هرگمی اینشرایط، در طایفهدهند. یکگروه یا تعرضشخصمقابل)فرد منافعونه به ای(

انگیزدوممکناستدستبهاقداماتجبرانیبزند.ها،واکنشایشانرابرمیآن

می متقابلظاهر متعارضو اشکالمشترک، روشمنافعساکنانممسنیدر و هایشود

درخصوصمنافعمشترککارمیهابهمختلفیبرایحصولآن نگرشانسانممسنیبهرود. ،

مقولهشاخص و فرصتها ارزشهای نظیر درساز انسان این و است یکسان جغرافیایی های

بهره آن از زیستخود میچارچوبمکان اینمند از منافع،شود. به دستیابی حفاظتو رو

همبه همۀطوایفممسنی(صورتیکهدفمشترکمیاناینانسانو و آحاد نوعان)همۀ

هابایکدیگربرپایۀهمکاریومشارکتاستوهمگراییکند؛بنابراینرفتارآنتجلیپیدامی

می توسعه ورا تلقیمتضاد نگرشو بیانگر ممسنی متعارضانسان منافع سویی، از بخشد.

این از برمنابعچیرهشوندوغیرهمسویآناناست. حذفدیگری، روهرکدامسعیدارندبا

بهکنترلآن تعریفرا با اهدافمتعارضیکه چنینمنافعو مقابل«خود»دستگیرند. در

درنهایتمنافعدنبالمی«دیگری» کشمکشودرگیریاست. سرچشمۀفرایندرقابت، شود،

ازنیازمتقابلووابستگیدوجانبهیاچندجانبهناشیمیمتقابلممسنی شودوبرپایۀهاعمدتاً

بستانمطرحاست.درایننوعمنافع،میانشهروندانممسنینوعیبدههایآناستوارمزیت

شود.هامیگیریالگوهایهمکاریوهمگراییمیانآناستوهمینمسئلهموجبشکل

روش بهدرخصوص منافع، به ممسنی انسان دستیابی میهای ازنظر ایشان که رسد

ائ دیپلماسی، قدرت، نظیر متنوعی و متعدد بهرهابزارهای منازعه و تحریم اتحاد، و تالف
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بارزترینمی جمله از دارد. توجه نرم سختو اشکال در قدرت، ابزار به انسان این گیرد.

مینمونه را منافع کسب راستای در ممسنی ایل اعضای سخت قدرت عصرهای در توان

.ازطرفی،قدرتوجوکردمنظورغلبهبررقیبانجستگیریازقواینظامیبههاوبهرهخان

هامشاهدهکرد.ویدرابتدابااستفادهازابزارهاییتواندرعصرپساخاننرماینانسانرامی

اَپ،تلگراموبوک،واتس.ش(وسپسفیسه۱380نظیرروزنامه،ماهنامهومجالت)تادهۀ

 )دهۀ تمده۱390اینستاگرام و تاریخ فرهنگ، تبلیغ به نوین شکلی به و.ش( قلمرو ن

جغرافیایی میزیستگاه که پرداخته احساساتاش بازساخت راستای در مهمی گام تواند

طایفه(باشد.ویژههمتباران)بهنوستالژیکهم

می بارزترینشکلکاربستاینابزاردرایلممسنیرا تواندومینابزار،دیپلماسیاست.

صورتهیئتبه کرد. شرایطسختجنگیواینهیئتهایدیپلماتیکسنتیمشاهده در ها

فعالبودهتعارضمیانطوایفممسنیدرعصرخان ، بهها گریمیانکهبهواسطهطوریاند؛

بهخان تیره یا طایفه دو پایانها میمنظور اقدام درگیری و نزاع به ارائۀدادن کردند.

واگذاریامتیازاتاقتصادی)اراضی، خونبسیا محصوالتکشاورزیپیشنهادهایینظیر دام،

مهم راستایازبینتریناقداماتاینهیئتو...( در ایجادصلحوها و منازعه، و بردنمناقشه

هادرسپهراجتماعوسیاستفعالهستندکهها،اینهیئتآرامشبودهاست.درعصرپساخان

موبه متنفذو قلمروهایممسنیمیصورتچندیننفر سایر رهسپار طریقسپید، از شوندو

واسطهزنیبهتأمینمنافعمیمذاکرهوچانه هامیاندوخانوادهواوالدبرایگریآنپردازند.

همپایان نامزد برای رأی جذب یا اجتماعی( )عرصۀ نزاع به سیاست(،طایفهدادن )سپهر ای

ابزار،ائتالفواتحادراستایکسبمنافعاست.سومینهاازاینابزار،همبیانگراستفادۀممسنی

هایدرونیاهالیممسنی،برایهمکاریهاوظرفیتصورتتجمیعتوانمندیاست.اینابزاربه

هم مصادیقآنرانوعانبهبا جمله از متقابلاستکه منافعمشترکو دسترسیبه منظور

ذوالفقارعلیدر.شوپیگیریمطالباتمالیخوددرصندوقه۱359آذر8تواندررویدادمی

صورتوجوکرد.چهارمینابزار،تحریماست.اینابزاردربرخیشرایطبه.شجسته۱383سال

هایاینامر،ناامنیبرخیکارگرفتهشدهاست.ازجملهنمونهارتباطی،اجتماعیوسیاسیبه

عهدحکمرانیخانمسیرهایارتباطیکاروان اصالحاتهایممسنی)قبلازهایتجاریدر

دل همارضی(، از ممسنی انسان وچرکینی سیاست)انتخاباتمجلس، سپهر در خود نوعان

هایاجتماعییکدیگراعمازشادیوشورایشهروروستا(وحضورنداشتندربرخیمراسم

شیون)اجتماعی(است.

گراییوهاکهبههمدهدمنافعمشترکومتقابلممسنیدرمجموعمواردیادشدهنشانمی

کاهدوزمینهرابرایصلحوتوسعۀشود،ازمیزانتنشورویاروییمیهامنجرمیهمسوییآن
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می خروجیممسنیهموار ابزارهایکسبمنافع، اینمیان، در اند؛هایمتفاوتیداشتهسازد.

عشیرهدرحالی موجبافزایشآنتروپیساختار تحریم، و منازعه ایممسنیکهقدرتسخت،

رسدابزارهایینظرمیاند.بههمراهداشتهدهاستوپیامدهایینظیرایستاییودرجازدگیرابهش

هاورسیدنبهمانندقدرتنرم،دیپلماسیواتحاد،زمینهرابرایهمدلیوهمگراییممسنی

سازند.توسعۀبیشترفراهممی

 کیش شخصیت انسان ممسنی
هایرفتاریدهداینانسان،مستعدبرخیشناسهانمیتحلیلابعادمختلفانسانممسنینش

پارادایم از متأثر بهاستکه را ایشان پردازشآن، و شناختی های «کیششخصیت»سوی

طورماهویدرشخصیتهایانتسابیبهشناسه دهد.هایانتسابیواکتسابی(سوقمی)شناسه

تعامالت پیشانسانممسنینهادینهشدهوبیشازآنکهدر امریاز اجتماعیشکلبگیرد،

عشیرهتعیین ساختار در فرد نسبی جایگاه محصول و شناسهشده طرفی، از است. هایای

وسیلۀتعاملاجتماعی،درقلمروممسنیاخذشوندوجایگاهشخصرادرتوانندبهاکتسابیمی

جامعهارتقاببخشند.

 های انتسابی شناسه
خانواده

ق رودشمارمیایممسنیبهدرتمندتریننهادهایاجتماعیدرساختارعشیرهخانوادهیکیاز

شدنایشاننیزدهد،بلکهبراجتماعیتنهاشخصیتویازبدوتولدتامرگراشکلمیکهنه

انسانممسنیبرحسبخانواده است. میتأثیرگذار آنزاده در شأنوایکه و جایگاه شود،

می پیدا اینکنمنزلتمتفاوتی از درد. فرزندان جایگاه تعریف در کلیدی نقشی خانواده رو

منظوردستیابیویبهاهدافاکتسابیدارد)تفسیری(.اجتماعممسنیوترسیمنقشۀراهبه

انتخاب کنکور، تعیینسرنوشتفردی)ازدواج، به قادر ممسنی، در قدرتمندخانواده ساختار

یفنوعروابطباگروهدوستانوهمساالن(است.اگرچهطیرشتهو...(واجتماعیفرزندان)تعر

اپ،اینستاگرام،تلگرامو...(ازشدن)اینترنت،فضایمجازی،واتسسالیاناخیرابزارهایجهانی

هاکاستهاستوفرزندانبهپذیریآننقشخانوادهدرتأثیرگذاریبرفرزندانومیزانجامعه

سواریدوستان،دوچرخهد)نظیرگردشگریدرچارچوبگروهسرگرمیدلخواهوموردنظرخو

پردازند،همچنانکنترلونظارتخانوادهبرفردمشهوداست)اثباتی(.گروهیشبانهو...(می

عبارتیسکویپرتابویترینشاخصدرکیششخصیتانسانممسنیوبهخانواده،بنیادی

میبه محسوب جامعه در وجود ابراز خانوادهشومنظور در حضور از انسان این آگاهی اید.

نفسویدربرقراریمتمدن،متمولوصاحبشأنومنزلتاجتماعی،سببافزایشاعتمادبه
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هم با اجتماعی میتعامل خانوادهنوعان زایشدر که است حالی در این دونشود؛ پایه،ای

شود)انتقادی(.درعرصۀاجتماعمیآوردومانعازحضورباشکوهوینفسفردراپایینمیعزت

 ثروت

پسربهدرساختارعشیره پسازمرگپدر، ازماترکایممسنی،معموالً عنوانجانشینوی،

شود)اثباتی(.ایننوعثروتوداراییکهطییکدهۀاخیرهنگامقبلازفوتپدرکامیابمی

می اعطا پسر به افزایشنیز را وی پرستیژ و شأن دارایامالکمیشود، افراد درواقع دهد.

می برخوردار بیشتری احترام و عزت از بیشتر، کیشموروثی کیفیت در ثروت، نوع شوند.

 قالب در پدر از پسر اخذشدۀ ثروت اگر که معنا بدین است؛ تأثیرگذار اراضی»شخصیت

مسکونی تجاریو کشاورزی، بهشخصیتفرد« مقداریپولیاستکه بیشاز شکلباشد،

رویمی ممسنیهمدهد. اجتماعی منزلت و جایگاه ارتقای در شاخصثروت بسیاررفته، ها

بنیادینکیششخصیتاینانسانبه عناصر یکیاز استو میتأثیرگذار کهشمار چرا رود؛

ومیراثپدر(بهابرازوجوداجتماعیدرمیانهایمتمولبااموالوداراییخود)ارثشخصیت

پردازند)تفسیری(.نخودمینوعاهم

 قدرت

می یکمقولۀقدرترا فردی، نظر از سیاسیتبیینکرد. اجتماعیو اشکالفردی، تواندر

قادربهابرازوجوددرمیانهم توانمندیفیزیکیوظاهرتنومندخود، نوعاناست.شخصبا

به اجتماعی، قدرت قدرت پشتوانۀ از ممسنی انسان برخورداری )خانوادگی(معنای نسبی

دیگرانبهبه استکه سطحجامعه در وجود ابراز ویمنظور اجابتدستور به صورتدلخواه

دیگرانبهمی اعمالقدرتاجتماعیکه ایننوع اجابتمیپردازند. تأثیرسرعتآنرا کنند،

گیریکیششخصیتانسانممسنیدارد.درنهایتقدرتسیاسیمعطوفبهشگرفیدرشکل

بارزترینمصداقوانمندیت هایفردیدرجهتتأثیرگذاریبرتحوالتسیاسیممسنیاست.

وسیلۀتواندرانتخاباتمجلسشورایاسالمی،شهروروستایافتکهیکفردبهاینامررامی

پایگاهنسبی)فرزندخان،کدخداهایسابقیامتنفذروستا(،برمیزانمشارکتونوعرأیافراد

گذارد)اثباتیوتفسیری(.یاثرم

 های اکتسابی شناسه

 ازدواج

بلکهبر یکامرشخصیوزناشویینیست، ازدواجدرفضایجغرافیاییممسنیصرفاً جستار

سویه و ابعاد سایر میها ازتأثیر مردم موجبشناختتودۀ ازدواج اجتماعی، نظر از گذارد.
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کهنامآنشخصیتعروسودامادمی برزبانشود؛چرا افتدوبامشارکتحداکثریهامیها

شناخته ازدواجشان، جشن در میتوده ازدواجشده اقتصادی، نظر از ازشوند. یکی که هایی

موجبارتقایطرفمقابلمی شودکهدرزوجینوضعیتاقتصادیومالیچشمگیریدارد،

هاباهدفوانگیزۀ،برخیازدواجرود.ازنظرسیاسیشمارمینوعخود،ازدواجیروبهصعودبه

اینکسبقدرتشکلمی از خانوادهروشخصبهگیرند. نظردنبالازدواجبا هاییاستکهاز

قدرتچانه بهجمعیت، باشد. شرایطمطلوبیبرخوردار اجتماعیاز نفوذ لحاظزنیسیاسیو

می انساناجتماعی پرشور حضور به مراسمتوان در جدید قلمرو شیونهای و شادی

برای مشکلی هرگونه بروز صورت در اداری، نظر از کرد. عروساشاره و داماد خویشاوندان

توانندازطریقخویشاوندانیکهوابستهبههامیزوجین)مانندنیازبهضامنبرایاخذوام(،آن

حل موضوعرا ازنظرژئقلمروهمسرهستند، پیشببرند. وپلیتیک،وفصلکنندوکارخودرا

ازدواجزمینهرابرایمانوروتحرکاتفعالاهالیممسنیدرسطحفضایجغرافیایییکمحله

ایطایفهاییابرونایممسنی،یکازدواجتیرهعشیره-دهد.درساختارایلییاشهرافزایشمی

ددرقامتپایگاهخویشاوندیجدیدشراافزایشدهد.درواقعقلمروجدیتواندنفوذفردبهمی

هایاجتماعی،اقتصادی،سیاسیواداریحامیعروسوتوانددرعرصهپشتوانۀژئوپلیتیکیمی

هایشانباشد)اثباتیوتفسیری(.دامادوخانواده

 شغل

اجتماعیآحادطورکلیشغلنهبه فشارهایخانوادگیو بلکه است، کسبدرآمد زمینۀ تنها

گونهبرد.افرادشاغلبدونهیچتدریجازبینمیدهدوبهجامعهبهانسانممسنیراکاهشمی

می اعتمادبهکنندوآسودهترسواضطرابدرجامعهحضورپیدا بهخاطرومشحوناز نفس،

میبیاننقطه ممسنیکشاورزیونظراتخود شغلمردم تاریخ، بستر در )انتقادی(. پردازند

ساختا در امروزه اما است، بردامداریبوده عالوه استو حاصلشده شغلیممسنیتغییر ر

شده بازار و دولتی( )خدمات خدمات بخش وارد دامداری، و کشاورزی شهروندبخش اند.

رجوعواطرافیانممسنیدرچارچوبمشاغلدولتی،ازجایگاهکارگزاریمتمتعاستوارباب

هرممشاغلدولتی)رؤسایادارات،کنند.دراینمیان،کارگزارانیکهدررأساوراتکریممی

هاو...(هستند،ازجایگاهواالترینزدعمومبرخوردارند.اینافراددرمراسمشادیوشیونبانک

می واقع پاسداشتتوده مورد و فرهمندیدارند ممسنیدرحضور شهروند سویی، از شوند.

درآمد،کمترتکریممیچارچوبمشاغلآزادوخصوصیکم مشاغلپردرآمدشوند؛ صرفاً زیرا

هاوبازاریانمتمول(ازشأنوپرستیژبرخوردارند)اثباتیوتفسیری(.)بنگاه
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 تحصیالت

هایمثبتومطلوبیاستکهدرذهنیتانسانممسنینقشبستهتحصیالتیکیازشاخص

اینانسانباتوجهبهرنجومشقتبرآمدهازشیوۀزیستمعیشتیودشواری هایکسباست.

افزاریمانندتنومندی،هایسختدرآمددرشیوۀزیستکشاورزیودامداریکهنیازمندویژگی

هموارهبه دنبالرهاییازاینوضعیتوحصولبهشرایطیبودهچابکیوچاالکیفردیاست،

رزندانروبهترغیبوتشویقفاستکهازطریقآنبتواندشیوۀزیستخودرابهبودبخشد.ازاین

نوعانخودبرایتحصیالتپرداختهاست.اینمسئلهبهافزایشتعداددانشجویانمنجرشدهوهم

،ازجایگاهمطلوبیدرسطحاستانیو«شهردانشجو»مثابۀکهشهرستانممسنیبهنحویاست؛به

ویژهیبههایتحصیلدلیلاشباعرشتهکشوریبرخورداراست.باوجوداین،طییکدهۀاخیر،به

رسدتنهامقطعتحصیلیکهبهکیششخصیتانساننظرمیکارشناسیوکارشناسیارشد،به

(است)تفسیری(.PhDدهد،مقطعدکتری)ممسنیشکلمی

 گیری نتیجه
هایمختلفبررسیشد.نتایجتحقیقنشانداددراینپژوهش،انسانممسنیازمنظرپارادیم

وقلمروجغرافیاییممسنیکهدربرگیرندۀهمۀآحادانسانیودردرجۀنخست،مکانزیست

گذاردکهخودبیانگرپارادایمعناصرمحیطی،جغرافیاییواجتماعیاست،بررفتارویتأثیرمی

گروه به ممسنی ساکنان این، وجود با است. ذیاثباتی اجتماعیهای اقشار سایر و نفوذ

مؤثربودهماعیوسیاسیآنتفکیکهستندکهبرتحوالتاجتقابل بنابراینپدیدهها هایاند؛

تأثیرگذاریاینعواملوسیلۀحضورفعالایننیروهامعنابخشیشدهجغرافیایطبیعی،به اند.

کنش از برخی این، بر عالوه است. تفسیری پارادایم حکایتگر عینی، فضای بر وذهنی ها

چارچوبساختا ایلیرفتارهایاهالیممسنیکهدر معطوفبهایصورتمیعشیره-ر گیرد،

نیروهایاجتماعی انتقادیبرخیاز رویکرد نگرشو این، وجود با است. حفظوضعموجود

انگاره از برخی حدودی تا درنهایت است. مبرهن دگراندیشان( و روشنفکران های)نظیر

بررفتارساکنانممسنی)بهپست برخیازنخمدرن، بگان(حاکماستکهویژهنسلجدیدو

هایگوناگونگویایاینشکنیاست.پردازشانسانممسنیازجنبهبیشترمعطوفبهشالوده

ژئوپلیتیک و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، نظر از که بود

منزلت)قدرت منفعتطلبی، و قلمروطلبی شاخصطلبی، پارادایمطلبی(، به مربوط هایهای

هایایشانمشهوداست.مدرندربرخیازکنشاثباتی،تفسیری،انتقادیوپست

پارادایم برآیند داد نشان نتایج ودرمجموع انتقادی تفسیری، اثباتی، شناختی های

پردازشانسانممسنیبه اجتماعی،پسامدرن، فرهنگی، جغرافیایی، صورتموجودیتاریخی،
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ژروان سیاسی، اقتصادی، ازشناختی، )متأثر کیششخصیت به رسیدن متعاقباً ئوپلیتیکو

هایچنینآحادانسانیوتحلیلابعادوسویههایانتسابیواکتسابی(بودهاست.تجزیهشناسه

آن ایناستکههریکاز برکیششخصیتشاناثرنشانگر ضعفیدارندکه نقاطقوتو ها،

می سویهبهگذارند. پردازش ابعادعبارتی و آنممسنیها داد نشان فضایتبارها این در ها

شناسه از متأثر میجغرافیایی منتفع کیششخصیت از اکتسابی و انتسابی اینهای شوند.

شوند،ولیتمرکزصرفاینآحادهامیآن«شدناجتماعی»هادردرجۀنخستموجبشناسه

شاخص بر منزلتکاذبمیانسانی، و موجبغرور که دهایی متعاقباًشوند، و توهم ایجاد ر

دلیلایجادرسدکیششخصیتانسانممسنیبهروبهنظرمیهانقشدارند.ازاینایستاییآن

نمویویجلوگیریمی و رشد شناساییموانع از شکلقداست، به توجه با اینکند. گیری

کهوضعیتآرمانیمی خانواده نظیر نهادی انتسابی، عوامل میان گفتاز ضمنتوان بتواند

هادردامحوادثغیرمترقبهوتوهمکاذببخشیبهساکنانممسنی،ازفروغلیتدنآنشخصیت

هایینظیرقدرتوثروت،نوعکنشانسانممسنیجلوگیریکند،مهماست.درزمینۀشاخص

هایاحتمالیناشیازتوهمقدرتوثروترهاصورتصحیحمدیریتشودتاازآسیببایدبه

شاخصشو طرفی، از بهد. که شغلدرخور تحصیالتو صورتمثبت)نههایاکتسابینظیر

شوندروند،موجبپیشرفتآحادانسانیممسنیمیکارمیکیششخصیتآرمانیومتوهم(به

هاخواهدهایاجتماعیراهگشایرشدوتوسعۀآنوتالشبرایاستفادۀبهینهازاینفرصت

توانداعضایاینجامعهراهدفمندوفارغازحواشیاقتصادیوسیاسیمیبود.درنهایتازدواج

هایسرشتهازکیششخصیت،رهاسازد.بهسرمنزلمقصودبرساندوازآسیب
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