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 ای در مشارکت سیاسی و مدیریت محلینقش فرهنگ طایفه
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 چکيده

شهرستان ممسنی در گذرگاه تاريخ دستخوش تحوالت سياسی و اداری شگرفی بوده است  ايژ تحوالت در يک بستر ايلی و مبتنی بار 

تريژ واحد سازمانی و مديريت محلی چکعنوان كوای به وقوع پيوسته است  در ايژ ميان، سکونتگاه گچگران بههای فرهنگ عشيرهشاخص

گری سياسی ايژ سکونتگاه در بستر سااختار شود  با توجه به كُنشهای انسانی محسوب میفضای شهرستان ممسنی، پايگاه اكولوژيکی گرو

ياسای و ماديريت ای چه نقشای در مشااركت سای ممسنی، بنيان پژوهش كنونی بر ايژ سرال استوار است كه فرهنگ طايفهايلی ا عشيره

-ای در نهادينهرسد فرهنگ طايفهاز توابع بخش مركزی شهرستان ممسنی دارد؟ در بيان فرضيه تحقي  به ن ر می محلی روستای گچگران

در مشاركت سياسی و مديريت محلی روساتای گچگاران نقاش دارد  روش پاژوهش مااهيتی  سازی الگوی رفتاری خويشاوندی و هيجانی

ای به مثابه متغير مستقل بوده و مشاركت سياسی و مديريت محلی به مثابه متغيرهای وابسته هستند  دارد  فرهنگ طايفه توصيفی ا تحليلی

ای، وفاداری مکانی ا زيستگاهی، خويشااوندگرايی، ای( عبارتند از: عواطف محلی ا طايفههای متغير مستقل )فرهنگ طايفهاز جمله شاخص

های متغير وابسته )مشاركت سياسی( نيز عبارتند از: كارويژه نمايندگان، ها، رقابت مکانی ا زادگاهی  شاخصروههای محدود افراد و گخواست

انتخابات مجلس شورای اسالمی، شورای حل اختالف و شورای اسالمی روستا  شاخص متغيار وابساته ديگار )ماديريت محلای(، عملکارد 

ای، اسنادی، ميدانی و آمار و ارقام گردآوری شادند  بار اياژ اسااس، كاندياداهای ش كتابخانههای مورد نياز به رودهياری روستا است  داده

رأی )مرادی/مرحله  715رأی )شفيعی( و  997رأی )مرادی(،  945منتسب به طايفه بکش مشخصاً طی ادوار هشتم، نهم و دهم به ترتيب با 

يداهای منتسب به هر ياک از اوالدهاای گچگرانای طای شاش دوره انتخاباات اند  از سوی ديگر، كانددوم( در روستای گچگران اخذ كرده

اناد  رأی كساب كارده 292و  400، 358، 840، 700، 293اند، به ترتيب شورای اسالمی ايژ روستا كه در صدر فهرست هر دوره قرار گرفته

رو، اناد  از اياژی شورای روستا طی هر دوره برگزيده شادهدهياری روستا نيز طی ايژ ادوار متأرر از پيوندهای خويشاوندی و اوالدی با اعضا

هاای سازی الگوی رفتاری خويشاوندی و هيجانی در مشاركت سياسی )اعم از هماوردیای در نهادينهنتايج پژوهش نشان داد فرهنگ طايفه

ی )انجمژ ده، خانه انصاف و ساپاه داناش سياسی در بستر تاريخ، انتخابات مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی روستا( و مديريت محل

 از انقالب اسالمی( روستای گچگران نقش بسزايی داشته است    بعد از اصالحات ارضی و دهياری بعد
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 مقدمه

-صی و دستهاساساً، حوزه سياست با حيطه قدرت، منافع شخ

ها در راستای كسب قادرت آميخته است  لذا، انسانجمعی در هم

پردازناد و مشااركت سياسای را و منافع به رقابت با يکديگر مای

تواند در سطم فراملی )روابط كنند  ايژ نوع مشاركت میخل  می

الملل(، ملی )قلمرو يک كشور( و محلی )شهرستان، محلاه و بيژ

يژ اساس، مشاركت سياسی در سطم ملای و روستا( رُخ دهد  بر ا

هااا )اعاام از هااای انسااانمحلای بااه معنااای اقاادامات و فعالياات

نفوک های کیكارگزاران، نامزدها، احزاب، نيروهای اجتماعی، گروه

و توده مردم( در مناسبات قدرت، كسب منافع و تعييژ سرنوشات 

رزشای و تنها با يکديگر تضاد اها نهزيستگاه خود است  ايژ گروه

منفعتی دارند؛ بلکه در درون خاود نياز دچاار انشاقاق و شاکاف 

رو، تأكياد بار (  از اياژ1397 تباار و همکااران،هستند )ميرزايای

ای در سپهر سياست همچاون كاارزار ای و طايفهفرهنگ عشيره

گياری سياسای و حاريم تواند اساتقالل در تصاميمانتخابات می

لب آزادی آناان منجار شاود فکری افراد را متأرر ساازد و باه سا

 1(  در ايژ ميان، روستای گچگران1396 تبار و همکارن،)ميرزايی

-در بخش مركزی شهرستان ممسنی و مركزيت دهستان بَکِاش

يااک از ديرباااز در مشاااركت سياساای و مااديريت محلاای ايااژ 

آفرينی ايژ ساکونتگاه گر بوده است  ميزان نقششهرستان كنش

-ر مختلف تاريخی با فاراز و نشايبدر تحوالت سياسی طی ادوا

رسد مشاركت سياسی ساكنان هايی همراه بوده است  به ن ر می

ای های زيستگاهی در بساتر عشايرهايژ سکونتگاه توأم با رقابت

توانند در فرآيند ای كه ايژ بازيگران محلی میبوده است، به گونه

انتخابات مجلاس شاورای اساالمی و شاورای اساالمی روساتا، 

ای در نتيجااه انتخابااات و مناساابات قاادرت در تاااب گسااتردهباز

 (   1400راد و همکاران،مقياس فروملی داشته باشند )كاويانی

                                                                                           
1 -Gachgaran 

از سااوی ديگاار، در خصااو  مااديريت محلاای سااکونتگاه 

گچگران بايد اشاره كرد كه تا قبل از اجارای اصاالحات ارضای، 

ب نهادهای اداری در ايژ سکونتگاه شکل نگرفته بودناد و منصا

-عنوان تنها نهاد اجرايی سنتی در روستا به شامار مایكدخدا به

-رفت  با وجود ايژ، پس از اصالحات ارضی زمينه بارای شاکل

گيری نهادهای مدرن همانند انجماژ ده، خاناه انصااف و ساپاه 

دانش در ايژ روستا هماوار شاد  پاس از انقاالب اساالمی نياز 

و دهيااری باه  نهادهای اداری ديگری ن ير شورای حل اختالف

تدريج در سکونتگاه گچگران تأسيس شدند و به مديريت محلای 

ای پرداختند  بنيان پژوهش كنونی بر اياژ در بستر ايلی ا عشيره

ای چه نقشای در مشااركت سرال استوار است كه فرهنگ طايفه

از تواباع بخاش  سياسی و ماديريت محلای روساتای گچگاران

ن فرضيه تحقي  باه ن ار مركزی شهرستان ممسنی دارد؟ در بيا

ساازی الگاوی رفتااری ای در نهاديناهرساد فرهناگ طايفاهمی

در مشااركت سياسای و ماديريت محلای  خويشاوندی و هيجانی

 روستای گچگران نقش دارد 

 ها مواد و روش

هاای زياادی در زميناه الگاوی تاكنون مطالعات و پاژوهش

ی( صاورت روابط بازيگران سياسی در مقياس كالن )ملی و فرامل

گرفته است، اما تقليل و تطبي  چنيژ الگوهايی در سطوس محلی 

اياژ مسائله باه خصاو  در نيازمند هنرمندی و خالقيت است  

ای خاصای مورد فضاهای جغرافيايیِ كه از تنوع قاومی و طايفاه

برخوردار هستند، ماورد توجاه پژوهشاگران و انديشامندان قارار 

ای در مشااركت گ طايفاه، بنابرايژ كاربست فرهنانگرفته است

سياسی و ماديريت محلای شهرساتان ممسانی كاه ساکونتگاه 

روستايی گچگران نيز کيل آن واقع است، از ابتکارات جديد اياژ 

های كالنی شود  از طرفی بيان مفاهيم و آيتممقاله محسوب می

ن ير جغرافيای انتخابات در محدوده جغرافيايی با مقياس محلای 
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خرد )نمايندگان مجلس شاورای اساالمی،  ميان بازيگران سطوس

شورای اسالمی روستا، شورای حل اختالف و دهياری(، از ديگار 

گياری رود  با توجاه باه بهارههای ايژ مقاله به شمار مینوآوری

نامزدهای انتخاباتی از الگوی پيوندهای خويشاوندی در روساتای 

ز كننادگان انتخابااتی اگچگران و اساتقبال حاداكثری مشااركت

ساازی چنيژ الگوی رفتاری هيجانی، ارائه راهکار جهت خااموش

ای ميان نامزدها و توده مردم به من ور در پيش های طايفهگُسل

گرفتژ عقالنيت سياسای در كارزارهاای انتخابااتی و خاردورزی 

های نو مقاله حاضار نهادهای محلی همانند دهياری از ديگر ايده

رويدادهای سياسای و ماديريت بندی است  عالوه بر ايژ، تقسيم

هاا در هار دوره محلی روستای گچگران مبتنی بر كُانش انساان

های پژوهش است  ايژ موضوع با عطف تاريخی از ديگر نوآوری

مغفول مانده است  بناابرايژ، اياژ  كامالًتوجه به جامعه ممسنی 

پژوهش جديد و از خصلت نوآوری برخوردار است  پژوهش حاضر 

ای به ی دارد كه طی آن به بررسی فرهنگ طايفهماهيتی كاربرد

-مثابه متغير مستقل، و مشاركت سياسای و ماديريت محلای باه

عنوان متغير وابساته پرداختاه خواهاد شاد  روش تحقيا  دارای 

-ها به روش كتابخانهماهيتی توصيفی ا تحليلی و گردآوری داده

 و مشااهدهای، اسنادی و ميادانی )مشااهده و مصااحبه( اسات  

 و ماداوم مااه ژيچناد یطا پژوهشاگران توساط فضا در حضور

در  یممسان هيادوار حوزه انتخاب ندگانينمابا  یروزشبانه مصاحبه

 یروسااتا یاسااالم یشااورا یاعضااا ،یاسااالم یمجلااس شااورا

روساتا  ژياا یمحلا آگاهاان و دانيساپیمو ،یاريگچگران، ده

 یآورجماع اطالعاات و هاااسااس، داده ژياصورت گرفت  بار ا

  قرار گرفت  ليو تحل هيو مورد تجز ديردگ

 

 

 

 

 

 

 تحقي  مفهومی مدل. 1نمودار 
 )تدويژ: نگارندگان( 

 

 ایطایفه فرهنگ

 علام در 2آلموناد گابريال باارنخساتيژ را 1سياسای فرهنگ

 فرهناگ كاه اسات ن ار ايژ بر 3وربا سيدنی  برد كاربه سياست

 هاايیارزش و دارمعنی نمادهای تجربی، اعتقادی ن ام از سياسی

 شاودمای تشاکيل هستند، سياسی اقدام انجام كيفيت معرف كه

 را سياساای فرهنااگ نيااز ،(1982) 5آمسااتونز(  2009 ،4داورپناااه)

                                                                                           
1- political culture 
2- Gabriel Almond 
3- S. Verba 
4- Davarpanah 
5- Amstunz 

 سياسای ن ام درباره بنيادی هایگيریجهت و هنجارها ها،ارزش

 سياسای فرهناگ ناوعی ایطايفاه فرهنگ كلی، طوربه  داندمی

 را آن اصالی هساته خويشااوندی كاه اسات مشاركتی ا محدود

 بلکاه ،(داده بخاش) فارد ناه نهايی گيریتصميم و داده تشکيل

 در گياریتصميم و است( نهاده بخش در) طايفه يا زادگاه رئيس

 عماودی مراتبسلسله يک و طايفه نام به جغرافيايی واحد كليت

 سياسای، فرهناگ اياژ در دافارا  افتادمی اتفاق ناپذيرانعطاف و

 چاارچوب در صارفاً آگااهی ميزان و ندارند طايفه از فراتر هويتی

 كه است شده تعريف پيش از مناسبات و خا  جغرافيايی منطقه

 متغیرهای وابسته متغیر مستقل

ایفرهنگ طایفه  
 مدیریت محلی مشارکت سیاسی

ایعواطف محلی ـ طایفه یوفاداری مکانی ـ زیستگاه  یخویشاوندگرای  ها های محدود افراد و گروهخواست  یانتخابات مجلس شورای اسالم رقابت مکانی ـ زادگاهی  تاابات شورای اسالمی روسانتخ   
 دهیاری
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بی پيوناد و طايفه رئيس از اطاعت بَبی و نَساَ  آن اعضاای باا ساَ

 واحاد طايفاه(  1393 صاادقی،) شودمی محسوب مقدس ارزشی

 در پيوساته بهام انساانی اجتمااع از تشاکلم فرهنگی ا زيستی

 به نسبت مشتركی ادرا  افراد آن در كه است جغرافيايی فضای

 رواباط در ريشاه گراياایطايفاه  دارند يکديگر منافع و هاويژگی

 كه دارد خود زيست جغرافيای فضای و مکان با انسان اكولوژيک

 هبا و طبيعای حا  ياک را آن فضا، و مکان آن در ساكژ انسان

 فضاای و مکاان از دفااع باه كه داندمی گل و آب ح  عبارتی،

-طايفه  پردازدمی شانطايفه و زيستگاه عنوان به خود جغرافيای

 زيسااتی ا محيطاای ساااختی آن، جغرافيااايی فهاام در گراياای

 و هااعلقاه هاا،ارزش عقاياد، باورهاا، گرايشاات، از( اكوسيستم)

 دهنادگانرأی كه ستا مکان از برآمده محلیِ سياسیِ پيوندهای

 را هاآن و دهدمی پيوند بهم ويژه اجتماعی گروه يک داخل در را

 رأی و طرفاداری هماان كه مشتر  هدف يک به رسيدن برای

 داردمای وا اسات، ایطايفاههام و همزادگااهی جريانِ يا فرد به

 یكِاا مااريوالد1949 سااال در ( 1400همکاااران، و رادكاويااانی)

 انتخاباات در داوطلاب خاستگاه تياهم هب كه بود یكس ژينخست

 تياموفق داد نشاان او پاژوهش یريگجهينت و ليتحل  كرد اشاره

 داوطلاب» اسات سااده پرسش ژيا تابع انتخابات مقوله در نامزد

 شاتريب نامزدها یآوریرأ ،یكِ یهاافتهي اديبن بر  «است؟ يیكجا

 ادگااهز در موجاود شااوندانيخو و گانيهمسا دوستان، بر یمبتن

 و اكولاوژيکی عوامال بناابرايژ(  2002 ،1كوكس) است داوطلب

   است گرايیطايفه گيریشکل بنيادی خاستگاه اجتماعی،

 باا كاه ایطايفه فرهنگ هایشاخص تريژمهم مجموع، در

 جامعاه و 4تونيس فرديناند( 3گزلشافت نه) «2گماينشافت» الگوی

 اميال( نياکاُرگا ناه) «مکانياک» همبساتگی بار مبتنای سنتی

                                                                                           
1 - Cox 
2 - Gmaynshaf 
3 - Gzlshaft 
4- Ferdinand Tunis 

 نمادهاا، و هاارزش به افتخار: از عبارتند است، ارتباط در 5دوركيم

 و افاراد محادود هایخواست فرهنگی، و تااريخی غرور احساس

 تباارگرايی محادود، اجتماعی اعتماد و تقديرگرايی رواج ها،گروه

-بای عماومی، اماور در ایطايفاه و شخصای مناسبات اصالت و

 سياسای رفتاار ن ار،اجماع فقادان و یسياس سو وژ و اعتمادی

-طايفااه و محلای عواطف و احساسات وجود ای،عشيره و سنتی

 ا زادگااهی رقابات زيساتگاهی، ا مکاانی هاایوفااداری ای،

 خويشااوندگرايی امکاناات، و امتياازات به دستيابی جهت مکانی

 و رساوم باه شاديد پايبنادی خاا ، گروهی به تعل  احساس و

-سلساله رعايات و جمااع باه اصاالت و فردگرايی ینف ها،سنت

 باه گرايش غيررسمی، هایوابستگی و تعهدات اجتماعی، مراتب

 خاونی پيوندهای استحکام و پايداری مردسااالری، و پدرساالری

 ( 1396 همکاران، و تبارميرزايی) اعضا  ميان قومی و

  سياسی مشارکت

-تالش عنوان هب را سياسی مشاركت ،7نسلون و 6هانتينگتون

 عماومی هاایسياسات بر گذاریتأرير من ور به شهروندان های

 و نهادمندی سطم معيار دو اساس بر هانتينگتون  كنندمی تعريف

 مادرن و پراتاوری ناوع دو باه را جوامع سياسی، مشاركت سطم

 نوع و گذار حال در جوامع وضعيت با پراتوری نوع  كندمی تقسيم

(  1370 هانتينگتون،) دارد مناسبت رنمد جوامع وضعيت با مدنی

 مشااركت باه نسبت سياسی نهادمندی سطم پراتوری جوامع در

 هاایروش باا و مستقيم اجتماعی نيروهای و است پاييژ سياسی

 جواماع در  كننادمای آفريناینقاش سياسای صحنه در خودشان

 بتوانناد كاه هستند نيرومند اندازه آن به سياسی نهادهای مدنی،

 كارآماد سياسای اجتماع يک و مشروع سياسی سامان يک برای

 ژ،يا وجود با(  1397 همکاران، و رادكاويانی) كنند فراهم مبنايی

 یاسايس توساعه الزماه را یاسيس مشاركت شيافزا 8یپا سيلوئ

                                                                                           
5 - Emile Durkheim 
6- Huntington 
7- Nelson 
8- Lucian Pye 
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 تياموقع نقاش باه 1پساتيل ژيماارت گار،يد یسو از  پنداردیم

( ونتساک محال و شغل درآمد، سطم رين  يیرهايمتغ) یاقتصاد

 دوز و پساتيل ژ،ياا بار عاالوه  اسات قائل یاسيس مشاركت در

 ناژاد، ساژ، ت،يجنسا ،یماذهب یباورها همانند يیرهايمتغ نقش

 یونادهايپ و یاجتمااع طبقاه افاراد، باودن یشاهر اي يیروستا

-یغفاار) داننادیما گاذارتأرير یاسايس مشاركت بر را یامنطقه

 مشااركت یهااژيايتب یپار گار،يد یساو از(  1389 ژ،يهشج

 كندیم ميتقس یتکامل و یابزار یهاهين ر دسته دو به را یاسيس

 یالهيوسا مشااركت ،یابازار کارديرو در كه است باور ژيا بر و

 از(  1392 همکااران، و ین ار) باشدیم هدف به یابيدست یبرا

 مشااركت كاه باورند ايژ بر( 1989) 3وربا و 2آلموند ديگر، طرف

 گاروه، از تبعيات حالات عمادتاً ساالرغيرمردم جوامع در سياسی

   است آگاهی عنصر فاقد و داشته طايفه و قبيله خانواده، دولت،

  اسات انتخاباات سياسی، مشاركت اشکال تريژمهم از يکی

 فرآيناد بار گذاریتأرير برای رسمی فرصت تريژروشژ انتخابات

 عماومی افکاار انعکاس وسيله تريژمهم ،(1395 هيوود،) سياسی

 و زرقاانی) سياسای افکاار جغرافيايی پراكندگی ،(1381 يريه،بش)

 تنگناها ها،برداشت ها،نگرش شناخت سنجه ،(1395نژاد، رضوی

-جدايی بخش ،(1396بيگی، قره و رادكاويانی) جامعه هایچالش

 ،(1390كاوياانی،زرياژ و غفااری) دموكراسی اجرايی روند ناپذيرِ

 مشاروعيت بنيااد و ردمایم نهادهای گزينش دموكراتيک شيوه

 رهيافات ايژ با(  1392 راد،كاويانی) است ساالرمردم ساختارهای

 فضاا، متقابال كنش تحليل به انتخابات جغرافيای گفت توانمی

 اررگااذاری مطالعااه و( 2006 ،4پتاای) انتخاباااتی فرآينااد و مکااان

 باه(  2005 ،5استز) پردازدمی سياسی رفتار در فضايی هایتفاوت

 كه است سياسی جغرافيای از گرايشی انتخابات جغرافيای عبارتی

 متقابال رواباط قالاب در قادرت فضايی توزيع الگوی مطالعه به
                                                                                           
1- Martin Lipset 
2- Almond 
3-Verba 
4- Pattie 
5- Estes 

 راد،كاوياانی و نيااحاافا) پاردازدمای قدرت و انتخابات جغرافيا،

1393   ) 

 محلی مدیریت

 امکاان نماودن فاراهم باا كه است فرآيندی محلی مديريت

 طريا  از را هااآن محلای، نفعانکی یبرا مشاركتی هایفعاليت

 و معايژ اهاداف باه دستيابی برای مررر و هماهنگ جمعی اقدام

 اقتصاادی، پيوناد و كنادمای ساازماندهی و هدايت نيازهايشان،

 باه خاود باا را روستاها در پايدار فرآيندهای محيطی و اجتماعی

 گياریبهاره ناوعی محلای مديريت(  2004 ،6پروف) دارد همراه

 در مالی و طبيعی اجتماعی، هایسرمايه از يکپارچه و مولد ،جامع

 ،و همکااران ی)رمضاان اسات جغرافياايی و زماانی هاایمقياس

 کيا یمحلا تيريماد ،یجهاان باناک فيتعر اساس بر ( 1399

 توانادیما كه است شهر اداره و حکومت در یبازرگانشبه کرديرو

 ،يیمحتاوا جنباه زاو كارآمدتر منابع منجر شود   مررربه استفاده 

كاه در ساطم  شاودیما گرفته ن ر در یتيمسئول یمحل تيريمد

 از  ردياگیم بر در زين را یعمل جينتا و كندیم دايپ ورود یاتيعمل

 از ینااديفرآ از اساات عبااارت یمحلاا تيريمااد ،یاهياارو جنبااه

 اهاداف باه لين یبرا كه مداوم ارتباطات و اقدامات ها،تيمسئول

-ی)ناادر شوندیم ميتن  یمحل جوامع سسطو در خا  یاتيعمل

 تيريمااد چااارچوب، ژيااا در(  1391 و همکاااران، یديخورشاا

 ،یمردما ايا یدولتا از اعام یامجموعاه مفهوم به زين يیروستا

 عناوانباه كاه اسات خرد و كالن اشکال در و یگروه اي یفرد

-يیماوال) پردازنادیم تيفعال به روستاها به مربوط امور انيمتول

 يیروستا تيريمد ،7هراپ دهيعق به(  1396 مکاران،ه و ژيهشج

 باه توجاه باا يیروستا اجتماعات تيهدا و یسازمانده یمعنا به

 و ژيمعا اهداف به یابيدست یبرا موجودشان یكاركردها و نقش

 یهاااماادل انااواع مجمااوع، در(  2001 ،8هاااروپ) اساات ازهاااين

                                                                                           
6- Prof 
7-Harrop 
8-Harrop 
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 ،2ريماد ا شاورا ،1شاورا ا شاهردار: از عبارتناد یمحل تيريمد

 یهاامادل ناوع ژياا(  یمحلا) 4یشهر يیگردهما ،3یونيسيكم

 و «7یعقالنا» ،«6یسنت»: از عبارتند 5وبر ماكس ن ر از یتيريمد

در  «9کياتکنوكرات» کرديقائل به رو زين یبرخ   «8کيزماتيكار»

 یاسايس فرهناگ یرهاايمتغ باا رابطه در هستند یمحل تيريمد

 را مناابع دساته دو یمحلا تيريمد و یاسيس مشاركت ،یافهيطا

 در كاه یرانايا جامعاه تيماه به توجه با  كرد يیشناسا توانیم

 فرهناگ حوزه بوده، یارهيعش ساخت بر یمبتن یرامونيپ مناط 

  است بوده یداخل پژوهشگران توجه مورد شتريب یافهيطا یاسيس

 انادداده نشاان( 1396) همکاران و تباريیرزايم چارچوب، ژيا در

 هياانتخاب حاوزه در یشاهروند حقاوق و یافاهيطا فرهناگ ژيب

 یآزاد سالب با يیگرافهيطا و دارد وجود یمعنادار رابطه یممسن

 اسااس بار عمال یبارا نهيزم جاديا شهروندان، یرأ استقالل و

 و بودجاه عادالناه صيتخصا در ضعف جاديا و یاحساس طيشرا

 انگاشاتژ دهياناد باه منجر یممسن یايجغراف یفضا در امکانات

  شاودیما یاسالم یشورا مجلس انتخابات در یشهروند حقوق

 به يیايجغراف یفضا اندكرده انيب( 1400) همکاران و رادیانيكاو

 يیهاارقابت ،یافهيطا ساخت به توجه با  است ژيآفر قدرت کات

 يیاياجغراف یفضاا در موجاود فياطوا ژيب کيتيژئوپل تيماه با

 ،یتعاامل یکيتيژئاوپل رواباط انواع كه است گرفته شکل یممسن

 پارورجهاان و یريعشاا  ردياگیدربرما را سالطه و نفوک ،یرقابت

 از متاأرر را رانيا در مجلس و یجمهوراستير انتخابات( 1400)

 در كاه اسات کكار انيشاا  اناددانساته یارهيعش ا یليا ساختار

 گچگاران یروساتا در یافاهيطا یاسيس فرهنگ ريمتغ خصو 

                                                                                           
1-Mayor / Council 
2-Council Manager  
3-Commission  
4-Town Meeting  
5-Max weber 
6-Traditional 
7- Rational 
8- Charismatic 
9-Technocratic 

 ژياا یبررسا رو،ژياا از  است نگرفته صورت یپژوهش گونهچيه

    شودیم محسوب عيبد و نو یامر حاضر مقاله در ريمتغ

 تيريماد و یاسايس مشاركت به مربوط منابع گر،يد یسو از

 راساتا، ژياا در  شاوندیما افاتي یخاارج منابع در عمدتاً یمحل

 یاسايس مشااركت انادداده نشاان( 1370) نلسون و نگتونيهانت

 زين( 1989) وربا و آلموند  است مدرن و یپراتور وعن دو بر یمبتن

 یاسايس مشااركت یبارا سااالررمردميغ جوامع یتبع کرديرو به

 تيريماد كه است كرده انيب( 2004) پروف تاً،ينها  اندبوده قائل

  اسات یطايمح و یاجتمااع ،یاقتصاد یوندهايپ بر یمبن یمحل

 و آراار رد یمحلا تيريماد و یاسيس مشاركت یرهايمتغ اگرچه

 آنهاا  ياتطب یول خورد،یم چشم به یرانيا پژوهاندانش مقاالت

 تياعنا مورد( روستا) یمحل سطم در یافهيطا یاسيس فرهنگ با

 یبررسا باا رابطاه در روشيپ مقاله  ،يح ژيا از  است نبوده آنها

 تيريمد و یاسيس مشاركت ،یافهيطا یاسيس فرهنگ یرهايمتغ

   است برخوردار ینوآور زا گچگران یروستا در یمحل

 شناسی محيط

 غارب و فاارس اساتان غربای شامال در ممسنی شهرستان

 تُركی و لُری زبانی گروه دو شامل كه دارد قرار زاگرس كوهرشته

 «ممسانی بلاو » باه ممسانی مركازی بخاش  است قشقايی

 98816 و مرباع كيلومتر 2012 وسعت با بخش ايژ دارد  شهرت

 شابکه تاراكم و جمعيات تمركاز وساعت، بيشتريژ جمعيت، نفر

 شهرستان مركز ،«نورآباد» شهر كه دارد شهرستان در را ارتباطی

 و رادكاوياانی) شاودمای شاناخته «10هساته منطقاه» عناوانبه

  (  1400 همکاران،

 

 

 

 

                                                                                           
10- Core Area 
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به لحاظ موقعيات جغرافياايی  1سکونتگاه روستايی گچگران

در بخش مركزی شهرستان ممسنی و مركز دهستان بکش يک 

كيلومتری از شهر نورآباد و  7/3واقع است  ايژ روستا در فاصله 

كيلومتری از جاده ارتباطی اصلی )نورآباد باه قائمياه( قارار  7/0

(  وجااه تساايمه گچگااران 1389 زاده و صااادقی،دارد )منشاای

موجود در بستر خا  بوده كاه از فاصاله دور  «گچ»برگرفته از 

(  لاذا، 1356قابال روئيات اسات )ميرفتااس، « سافيد»به رنگ 

موجود در اراضی ايژ سکونتگاه و فروش آن باه « گچ»كَندكاو 

واژه های كهژ در اطالق ايژ داناشطی گذشته« گران»قيمتی 

(  بار اسااس 1400 به آن نقش كليدی داشته اسات )حساينی،

، جمعيات اياژ ساکونتگاه 1395ر سرشاماری ساال آخريژ آما

(  وسااعت 1395نفاار اساات )سااالنامه آماااری، 1488انسااانی 

هکتار( و چتار  25مترمربع ) 250000جغرافيايی ايژ سکونتگاه، 

گچگاران و نوبنادگان دربرگيرناده شاهر « گچگرانِ پهنااور»

-های هشاتاست  مجموع قلمرو جغرافيايی اراضی زراعی گروه

هکتاار اسات )شاركت  55/325ن و گروه متفرقه، گچگرا 2گانه

(  در مجمااوع، وجااود 1400 تعاااونی توليااد روسااتای گچگااران،

رودخانه و جوبيارها در اضالع شرقی، شمالی و جنوبی گچگران، 

درآورده « ایجزيارهشابه»موقعيت ايژ سکونتگاه را به صاورت 

 كننادهها و جويبارهاايی قطاعاست  با وجود ايژ، چنيژ رودخانه

هاای مجااور ارتباطات فضايی سکونتگاه گچگران با ساکونتگاه

ها و جويبارها به هماراه هستند  به عبارتی، استقرار ايژ رودخانه

گيری اراضی وسيع كشاورزی در مجاور روستای گچگران، شکل

هاای يک خال  جغرافيايی ا فضايی ميان ايژ سکونتگاه و محله

-رسد ايژ پديدهبه ن ر می شهر نورآباد را به همراه داشته است 

                                                                                          
1- Gachgaran 

 توساط یارضا اصاالحات از پاس كاه هستند يیهاگروه گانه،هشت یهاگروه -2
 امار باه تاا گرفتناد قارار گاروههشات در گچگاران یروساتا ديتول یتعاون شركت
   بپردازند گچگران یروستا یزراع یاراض در یكشاورز

های جغرافيايی در متفاوت سااختژ ناوع مناسابات اجتمااعی و 

سياسی ساكنان با ساير آحاد انسانی مساتقر در شاهر نورآبااد و 

گذار وااهر تأريرگرايی در پيوندهای خويشاوندی همچنيژ درون

 (  1400 اند )حسينی،شده

 نتايج و بحث

مل و كُنش متوجاه هادف يونانی و به معنی ع« Praxis» واژه

به معنی انجام « Prassein»و « Prattein» است  ريشه آن در

  ايااژ حااوزه اسااتدادن و كاااری را در عماال پاايش بااردن 

به ايژ معناا   يا نيروهای توليد، حوزه حركت هستند (پراكسيس)

سااختار  تاا دركه در بستر جامعه نقاش هادايت اماور را دارناد 

ضامژ تعيايژ مساير تااريخ، در  ممسانیای ای و طايفهعشيره

مقاباال روبناهااا كااه حااوزه مقاوماات هسااتند، فعالياات نماينااد 

(  به عقيده ماركس، كاار انساان 1394 تبار و همکاران،)ميرزايی

يعنی رابطه فعال و خالق ميان انسان و محيط مادی، زيربناای 

گويند، ها میآنچه ماترياليست فالختاريخ برتحول تاريخ است  

خالف بار همچنيژاز عقايد مُنجمد و مرده نيست و ای مجموعه

گويند، فعاليت تخيلی نيست  تاريخ عرصه ها میآنچه ايدئاليست

 كار انسان است 
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 موقعيت جغرافيايی شهرستان ممسنی. 1نقشه 

 ( 1395قيداری و همکاران،)سجاسی 
 
 

 
 گچگران یروستا يیايجغراف تيموقع. 2نقشه 

 

يابد در همانجا، يعنای در ی كه تأمل فلسفی پايان میدر جاي

(  در تبيايژ 1391 د )بشريه،شوزندگی واقعی علم ارباتی آغاز می

رابطه پراكسيس، تحوالت سياسی و مديريت محلای ساکونتگاه 

روستايی گچگران بايد گفت كار انسانِ گچگرانی در بستر تااريخ 

ای سارزمينی در خل  تحوالت سياسی و مديريت محلی ايژ فض

گاری كُانش زميناهساز بوده است  بر ايژ اساس، پايشسرنوشت

های توان طی سالتبارها را میسياسی نخستيژ نياكان گچگرانی

ورود مهاجران لُرستانی و بختياری باه منطقاه ممسانی و قلمارو 

نَعال گه دَهک تاا مُاالیجغرافيايی طايفه بکش در حدفاصل كُم

ژ چارچوب، عقد پيمان مَوَدت سياسای گَلگون جستجو كرد  در اي

های مهااجر مبنای بار دفاع خان )بزرو( بکش و گروهميان ولی

ای در اوايال دوره راهزنان طايفه نوئی باه وسايله تفناگ فتيلاه

قاجاريه، استقرار آنها در ايژ پيکره جغرافياايی موساوم باه تياره 

 هاایرا به همراه داشات  از اياژ حيا ، زيساتگاه« 1بابِرساالر»

ماياه نخساتيژ تحركاات توان بُژرا می« 3دعواتُل»و « 2سَركِتَه»

                                                                                           
1- Babersalar 
2- Sarketah 
3- Tol Dava 
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های ايژ قلمرو قلمداد كرد  عالوه بر اياژ، تمايال سياسی انسان

های ياد شاده باه تأسايس ساکونتگاه ناويژ باشندگان زيستگاه

تاوان در ه ش را مای1270طای دهاه « گچگاران»عنوان تحت

سی مررر دانسات  همبستگی درونی ساكنان به من ور كنش سيا

لذا، سلحشوران گچگرانی بر بنياد خل  و خوی عااطفی و عِارق 

تباری به ساکونتگاه خاود، باه تحركاات سياسای ن يار تعرياف 

مرزهای جغرافيايی و نوع مناسبات خاود باا خاوانيژ و اقادامات 

راهبردی همانناد برپاايی قاالع اساتراتژيک در برابار تهاجماات 

مديريت محلی اماور روساتا باه خارجی پرداختند كه خود گويای 

(  در 1400 ای و سنتی بوده است )حسينی،سبک و سياق عشيره

التجار ه ق ميان معيژ 1318توان به عقد قرارداد ايژ چارچوب می

بوشهری و خوانيژ ممسنی به من ور مالکيت وی بر اراضی اياژ 

منطقه اشاره كرد كه برآيند آن تقابل سلحشوران گچگرانی تحت 

هی مالامير كدخدای خود در قلعه كَلی گچگران و شکست فرماند

 التجار در پاوزه نوبنادگان و گچگاران باود )صاادقی،قوای معيژ

1377  ) 

اگرچه در اواخر دوره قاجاريه شايوه زيسات ايليااتی در ايال 

قاپوی رضاشاه ممسنی در اوج خود قرار داشت، ولی سياست تخته

ايااالت، باار قلماارو  در دروه پهلااوی اول مبناای باار يکجانشااينی

 تااأريرجغرافيااايی اياال ممساانی و فضااای جغرافيااايی گچگااران 

ه ش و اتخااک 1314گذاشت  با تصويب قانون كدخدايی در سال 

، نقش كدخادا در تحاوالت «هر سکونتگاه؛ يک كدخدا»سياست 

-تر شاد، باهسياسی و مديريت محلی روستای گچگران برجسته

ركازی و رعيات عمال طوری كه به مثابه واسطه ميان دولات م

كرد  عالوه بر ايژ، كدخدای ايژ روستا از كارويژه دوگانه نازد می

خوانيژ طايفه بکش برخوردار بود  به ايژ معنا كه از يکسو نقاش 

گير رعيت در برابر خوانيژ و از سوی ديگر وويفه ميانجی و ضربه

اخذ مَنال از رعيت و واگذاری به مباشر خوانيژ را برعهده داشات 

 (  1399پور و حيدری، ی)زك

سپيدان و متنفذيژ محلی ساکونتگاه در ايژ ميان، حلقه موی

گچگران، با ايفا  نقش مشاور، رهنمودهای سياسای را در اختياار 

مالکان روساتا مالکان و خردهدادند  برخی از عمدهكدخدا قرار می

نيز قادر به اعمال نفوک سياسی بودناد  باا وجاود اياژ، رعيات و 

يژ نقااش چناادانی در تحااوالت سياساای نداشااتند  در نشااخاوش

منصب كدخادا در مناسابات سياسای و ماديريت  مجموع، نقش

محلی روستای گچگران تاا اصاالحات ارضای پابرجاای ماناد و 

نشايژ باه نفوک، رعيت و خاوشهای کینيروهای اجتماعی، گروه

پرداختناد  باا اجارای و كُارنش از فاراميژ وی مایفرمانبرداری 

ه ش، خاوانيژ تماام طواياف و  1341ات ارضی در ساال اصالح

-ها و روستاها از هرم ساختار ايلی ا عشايرهكدخداهای تمام تيره

رغم فروافتادن خوانيژ از ايژ ساختار، ای ممسنی خلع شدند  علی

ها همچنان خواساتار مالکيات بار روساتاهای تحات سايطره آن

رو، اده نمايند  از ايژكدخداها بودند تا از ايژ خأل به نفع خود استف

روستای گچگران به دليل برخورداری از نقش مركزيت دهساتان 

خان كياانی بکش يک و اراضی زراعی مرغوب، مورد عنايت ولی

دانگ از آن مَنال اخذ نماياد  تا به صورت شش بکش قرار گرفت

با وجود ايژ، وقوع جنگ تنگه گجستان در قلمارو طايفاه رساتم 

ه ش حبس خوانيژ 1341 -1342وم در سال عليه دولت پهلوی د

خان كيانی بکش را به همراه داشات  تحات ممسنی از جمله ولی

ايژ شرايط زمينه بارای اعاالم اساتقالل روساتای گچگاران از 

ساپيدان و خان فاراهم شاد  بار اياژ اسااس، ماویامال  ولی

خاان كياانی متنفذيژ سکونتگاه گچگران ضمژ دعوت از كرامت

ضيا  ابطحی سردفتردار، زمينه را برای خروج ايژ بکش و آقا سيد

رو، تماام خان كيانی فراهم سااختند  از اياژروستا از مالکيت ولی

روستای گچگران كه در زمره امال  سادات فهليان  9و  6پال  

بود، از سوی سَکنه ايژ روستا طی چند فقاره چاک خرياداری و 

خاان كياانی كرامات تأييادتوسط آقاسيد ضيا  ابطحی ربت و به 

باقی ماند و « دانگشش»رسيد  بر ايژ اساس، روستای گچگران 

تحت ايژ خان كيانی معاف شد  از پرداخت ماليات )مَنال( به ولی

شرايط، نهادهای اداری مدرن ن ير انجمژ ده )شورای معتمديژ(، 
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خانه انصاف و سپاه دانش خأل كدخادا را در روساتای گچگاران 

« سپاه تارويج»يا « سپاه دانش»رچوب، پوشش دادند  در ايژ چا

ه ش با هادف آماوزش 1342)اصل ششم انقالب سفيد( در سال 

)اصل نهام انقاالب سافيد( در ساال « خانه انصاف»روستائيان، 

ه ش با هدف رسيدگی به اختالفاات قضاايی روساتائيان و 1345

« انجماژ ده»رفع نياز آنان از مراجعه به مراكز قضاايی شاهر، و 

ه ش با هدف اقدامات عمرانی 1353( در سال 1مديژ)شورای معت

و زيربنايی اعم از آب، حمام، جاده و غياره باه ماديريت محلای 

-روستای گچگران پرداختند  از سوی ديگر، زميناه بارای نقاش

ه ش فاراهم گردياد و سااكنان 1350آفرينی توده مردم در دهه 

گچگران قادر به مشاركت سياسی در سطم ملی شادند  بار اياژ 

اساس، تحوالت انقالبی و مبارزه مردمی عليه دولت پهلاوی دوم 

بيش از پايش باه  ه ش، ساكنان گچگران را1350در اواخر دهه 

-آفرينی در تحوالت سياسی سطم كالن سوق داد، بهسوی نقش

 ه ش به موج انقالب اسالمی پيوساتند 1357طوری كه در سال 

رستان ممسنی از مندی شهدر بدو پيروزی انقالب اسالمی و بهره

، تاوده ماردم روساتای گچگاران از حا  تعيايژ 2حوزه انتخابيه

سرنوشت سياسی زيستگاه خود برخوردار شدند  لاذا، ماردم اياژ 

روستا توانستند در انتخابات مجلس شورای ملی )سپس اسالمی( 

مشاركت و نامزدهای مورد ن ر خود را طی ياازده دوره انتخااب 

تصاويب برگازاری انتخاباات شاورای نمايند  عالوه بر اياژ، باا 

ه ش و  فعاليت شورای حل اختالف 1377اسالمی روستا در سال 

ه ش، عصار جديادی در ماديريت 1380و دهياری در اوايل دهه 

آفرينای در بساتر محلی روستای گچگران آغاز شد كه باه نقاش

ساپيدان و ای پرداختند )مصاحبه باا ماویسنتی و ايلی ا عشيره

 ( 1400وستای گچگران،آگاهان محلی ر

 

                                                                                           
   شدندیم انتخاب مردم توسط كه بود نفر 3 از متشکل گچگران یروستا ژيمعتمد یشورا -1
 سارهنگ ،یممسان شهرساتان سااكنان زيان یاساالم انقالب از قبل كه است کكر انيشا -2

( 1354-1357 و 1350-1354 یهاااساال یطا) یمتااوال دوره دو یطا را تاژده ژيعبدالحسا
   كردند یاسالم یشورا مجلس رهسپار

ای و مشاارکت سياسای ا های فرهنگ طایفهتبيين شاخص

 مدیریت محلی روستای گچگران

ای بر بنياد همبساتگی زيساتگاهی و عواطف محلی ا طايفه

در  متقابل باشندگان سکونتگاه گچگران مبنای بار پاسداشات 

رو، سپهر سياسات ها و خصايص سنتی استوار است  از ايژارزش

تأرر از كانش عااطفی سااكنان و عارق تبااری نسابت باه نيز م

زيستگاه خود است  تحات اياژ شارايط، پايگااه رأی نامزدهاای 

دهندگان قارار دارد  در الشعاع عواطف محلی رأیانتخاباتی تحت

ايژ چارچوب، سااكنان ساکونتگاه گچگاران طای ادوار مختلاف 

  با توجه اندعياری داشتهانتخابات مجلس، مشاركت پُرشور و تمام

به اينکه مشاركت هيجانی و حداكثری ساكنان ايژ سکونتگاه در 

عرصه انتخابات، ريشه در پيونادهای خويشااوندی و همبساتگی 

كننادگان باا زيستگاهی با نامزدهاای انتخابااتی دارد، مشااركت

ای )طايفاه بکاش/ تياره طايفاهاعتقاد راسخ باه نامزدهاای هام

سارزمينی در و همبستگی درون بابرساالر( مبتنی بر حفا انسجام

شوند  اگرچاه طای ادوار اول تاا پانجم كارزار انتخابات بسيج می

انتخابااات، سااکونتگاه گچگااران در انتخابااات مجلااس شااورای 

ای اسالمی مشاركت داشت، ولی اوج عواطاف محلای ا طايفاه

، هشاتم و نهام 3توان در ادوار ششمساكنان ايژ سکونتگاه را می

كننادگان اهده كرد  طی ايژ ادوار، مشاركتانتخابات مجلس مش

گری فعال در فضای ايژ تنها با شور و هيجان سَرشار به كنُشنه

سکونتگاه پرداختند، بلکه به مثاباه ياک منطقاه مركازی سااير 

های پيرامونی خود در حاوزه انتخابياه ممسانی را مناط  و محله

ب به خاود را الشعاع قرار دادند و ميزان آرا  نامزدهای مُنتستحت

در ديگر شعب اخذ رأی مستقر در حوزه انتخابيه ممسنی به طاور 

چشمگيری تقويت ساختند  لذا، طی ايژ ادوار توانستند به ترتياب 

، «سايد اباراهيم امينای»ای )بَکِاش( ن يار طايفاهنامزدهای هم

                                                                                           
ها از سايد اباراهيم عيار گچگرانیتحوالت ميدانی ايژ دور از انتخابات بيانگر حمايت تمام -3

علای پارساا ای خود )طايفه بکش / تيره بابرسااالر( در رقابات باا شايخطايفهامينی نامزد هم
 است   زياری( بوده)طايفه دشمژ
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را رهسپار مجلاس نمايناد  « نوکر شفيعی»و « عبدالرضا مرادی»

الرضاا مارادی در دور هشاتم و اخاذ رأی توسط عبد 945كسب 

رأی از سوی نوکر شفيعی در دور نهم در صندوق اخاذ رأی  997

مستقر در شعبه روستای گچگاران گوياای احساساات محلای و 

سرزمينی است  اياژ در حاالی اسات كاه علای همبستگی درون

احمدی )طايفه جاويد( رقياب اصالی عبدالرضاا مارادی )طايفاه 

رأی، و سعيد قائدی )طايفه جاوياد(  1 بکش( در دور هشتم، تنها

رأی  3رقيب اصلی نوکر شفيعی )طايفه بکش( در دور نهم، تنهاا 

(  بر اياژ 1386-90در ايژ شعبه اخذ كردند )فرمانداری ممسنی،

ها صرفاً به سپهر سياسات و انتخاباات اساس، انسجام گچگرانی

چراكاه منحصر نماند، بلکه حوزه روابط اجتماعی آنها را درنوريد؛ 

شان با يکاديگر را رَقَام افزايش سطم تعامل و مناسبات اجتماعی

 زد 

با وجود ايژ، تحليل الگوی رأی ساكنان سکونتگاه گچگاران 

دهد كه ساكنان به دليل در دور هفتم انتخابات مجلس نشان می

ضعف شناخت از نامزد منتسب به طايفه خود )عبدالرضا مارادی/ 

برازوجود نامزدهای قدرتمناد وابساته باه طايفه بَکِش( و متقابالً ا

اله ميرفردی/ طايفه رُستم( با تکثار آرا  ساير طوايف )ن ير قدرت

مواجه شادند  توزياع نسابتاً متناساب آرا  مياان اياژ دو ناامزد 

رأی( در  292الاه ميرفاردی رأی و قدرت 763)عبدالرضا مرادی 

وره صندوق اخذی رأی مستقر در روستای گچگران در هفتميژ د

(  از 1382انتخابات گويای ايژ امار اسات )فرماناداری ممسانی،

سااوی ديگاار در دور دهاام، بااه دلياال تکثاار نامزدهااا در قلماارو 

جغرافيايی طايفه بکش و پايگااه خويشااوندی هار ياک از اياژ 

تباار در ساکونتگاه گچگاران، آرا  باه صاورت نامزدهای بکشای

-نامزدهای بکشیمتفرق بيژ كانديداها توزيع شد  بر ايژ اساس، 

تبااار متشااکل از عبدالرضااا ماارادی، ساسااان ساااالری، محسااژ 

، 55، 315، 399غالمی، نوکر شفيعی و مسعود گودرزی به ترتيب 

رأی در ايژ دوره از انتخابات )مرحلاه اول( در صاندوق  46و  48

 رأی مستقر در روستای گچگران اخذ كردند )فرمانداری ممسنی،

اجتماعی ساكنان ايژ ساکونتگاه باا (  ايژ مسئله مناسبات 1394

الشعاع قرار داد  با وجود ايژ، انساجام يکديگر را تا حدودی تحت

ها در مرحله دوم ايژ دوره نِسبی و همبستگی سرزمينی گچگرانی

از انتخابات هويدا شد؛ چراكاه عبدالرضاا مارادی )بَکِاش/ تياره 

ر )تياره تبااعَملِه( در رقابت با مسعود گودرزی ديگر نامزد بکشی

رأی  139رأی اخذ نمود و مسعود گودرزی صرفاً باه  715بَوان(، 

 (  1395 بسنده كرد )فرمانداری ممسنی،

كنندگان به طور كلی، دورنمای الگوی رفتار سياسی مشاركت

تباار در اياژ دوره از گچگرانی در گرايش به پانج ناامزد بکشای

اناای تاوان چناايژ تحليال كارد: حامياان گچگرانتخاباات را مای

ای، هنر عبدالرضا مرادی ضمژ نمايش احساسات محلی ا طايفه

زناای سياساای ايااژ نااامزد انتخاباااتی در حااوزه مناصااب چانااه

های زيرساختی در سطم شهرستان ممسانی و پروژه 1بروكراتيک

را مورد عنايت قرار دادند  با وجود ايژ، پياروان گچگرانای ناوکر 

انتخاباتی در حراسات از شفيعی جايگاه رفيع نمايندگی ايژ نامزد 

های بروكراتياک در ساطم حاوزه انتخابياه ممسانی را در اُرگان

اولويت قرار دادند  از سوی ديگار، طرفاداران گچگرانای پُرشاور 

بی و پيشاينه تبااری  ساسان ساالری، پيوندهای خويشاوندی نَساَ

كُهَژ ايژ نامزد انتخاباتی در هويدا ساختژ اصالت تباری زيستگاه 

هاای ائز اهميت پنداشاتند  از طارف ديگار، گچگرانایخود را ح

-طلبی و تحاولدگرانديش حامی مسعود گودرزی انديشه اصالس

خواهی ايژ نامزد انتخاباتی در راستای تغيير وضع سياسی موجود 

در سطم ملی را ماورد عنايات قارار دادناد  سارانجام، هاواداران 

ناامزد گچگرانی محسژ غالمی جايگاه علمی و آكادمياک اياژ 

انتخاباتی در دانشگاه آزاد اسالمی ممسنی و خل  پرستيژ، شأن و 

 منزلت اجتماعی را سرلوحه خود قرار دادند  

در خصو  دور يازدهم انتخابات مجلس بايد اشاره كرد كاه 

گيری فضاای دوقطبای مياان نامزدهاای طواياف به دليل شکل
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ضاعف رُستم )مجيد انصاری( و جاويد )علی احمدی( از يکساو و 

الاه تبار همچون فاتمپايگاه اجتماعی و سياسی نامزدهای بکشی

دهقان و عبدالحميد ندری از سوی ديگر، الگوی رفتاری كثياری 

كنندگان گچگرانی در همسويی با نامزدهای منتساب از مشاركت

به طوايف رستم و جاويد شکل گرفت  با وجود ايژ، برخای آحااد 

ز مشاركت انتخاباتی )بر بنياد ن ر اانسانی ايژ سکونتگاه با صرف

تنگناهااای معيشااتی از يکسااو و ناخرسااندی از رد صااالحيت 

عبدالرضا مرادی از سوی ديگر( رهسپار داماان طبيعاتِ سرسابز 

اله ممسنی شدند  بر ايژ اساس، مجيد انصاری، علی احمدی، فتم

رأی  26و  99، 142، 290دهقان و عبدالحميد ندری باه ترتياب 

أی روستای گچگران اخاذ كردناد )فرماناداری در صندوق اخذ ر

برو تعرفاه  600(  از سوی ديگر، بازگشت تعداد 1398 ممسنی،

برگه تعرفه( سکونتگاه گچگران به فرماناداری  1200)از مجموع 

دهنادگان در اياژ ممسنی، گويای كاهش ساطم مشااركت رأی

دوره از انتخابااات بااوده اساات  در مجمااوع، تحلياال يااازده دوره 

ات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابيه ممسنی بيانگر انتخاب

اقتضائات هويتی و دودمانی توأم با مشاركت حداكثری و هيجانی 

دهندگان گچگرانی در برگزيدن نامزدها بوده اسات  اياژ در رأی

حالی است كه عدم معرفی ناامزد پُرشاأن و منزلات اجتمااعی و 

در كارزار انتخابات،  سياسی از سوی طايفه بکش و تيره بابرساالر

دهندگان گچگرانی را ای و ميزان مشاركت رأیاحساسات عشيره

 در يازدهميژ دوره انتخابات مجلس كاهش داد  

ای ممسنی، قلمرو جغرافيايی هار اساساً ساختار ايلی ا عشيره

های موجود در آنها را به ساوی وفااداری يک از طوايف و انسان

متيازات )اعم از دريافات بودجاه، مکانی ا زيستگاهی جهت اخذ ا

های مديريتی شهرستان( مندی از خدمات و انتصاب به پُستبهره

پاياه پايه و انساانهای طبيعترو، ورفيتسوق داده است  از ايژ

قلمرو خود نسبت به ديگری از ارجحيت برخاوردار اسات  لاذا، از 

من ر انسان ممسنی، نمايندگان مجلس شورای اسالمی در اياژ 

تريژ ابازار جهات شکوفاساازی صرفهوزه انتخابيه بهتريژ و بهح

روناد  از ساوی ها و استعداهای قلمرو خود به شامار مایورفيت

ديگر، نمايندگان ممسنی نيز با اکعان باه ساطم انت اارات تاوده 

مردم در راستای وفاداری مکانی ا زيساتگاهی باا قلمارو طايفاه 

اناد، خابات همراهی نماودهخود و مناطقی كه با وی در كارزار انت

 دارند   گام برمی

به طور كلی، كارويژه نمايندگان مجلس ادوار مختلاف حاوزه 

انتخابياه ممساانی باار بنياااد وفااداری مکااانی ا زيسااتگاهی در 

الهف( توان به دو بخش تقسيم نماود: سکونتگاه گچگران را می

 تاأرير: بررسای كاارويژه نماينادگان ممسانی گوياای خدمات

های بودجه ی بر تخصيص رديفای زيستگاهی و طايفههگرايش

هااای شهرسااتان اساات رسااانی بااه سااکونتگاهدر اماار خاادمات

-(  بر ايژ اساس، به ن ر می1395 قيداری و همکاران،)سجاسی

ای طايفاهرسد سکونتگاه گچگران طی راهياابی نماينادگان هام

)بَکِش( خود به مجلس شورای اساالمی، مشامول اخاذ خادمات 

اناد  ی در ابعاد فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و عمرانی شدهبيشتر

با وجود ايژ، طی دوره حکمرانای نماينادگان مُنتساب باه سااير 

ب( انااد  طوايااف ممساانی، چناادان مااورد عناياات واقااع نشااده

بررسی پايگااه اجتمااعی و خويشااوندی ماديران و  انتصابات:

ممساانی ن ياار آمااوزش و  رؤسااای نهادهااای اداری شهرسااتان

رورش حاكی از انتصاب آنها از سوی نمايندگان وقت شهرستان پ

ای و وفاااداری مکااانی ا مبتنای باار مناساابات ايلاای ا عشاايره

رسد (  لذا، به ن ر می1398 زيستگاهی است )زرقانی و همکاران،

-انتصاب نخبگان گچگرانی از سوی نمايندگان نيز باا وابساتگی

گاهی رابطه معناادار های مکانی ا زيستای و وفاداریهای طايفه

  دارد
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 گچگران یروستا در یممسن هیانتخاب حوزه دوره ازدهی ندگانینما عملکرد. 1جدول 
 1انتصاب نخبگان خدمات )فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی( ادوار نماینده

 - تأسیس پایگاه مقاومت شهید مدنی و انجمن اسالمی گچگران اول صمد شجاعیان

 - رسانیخدماتضعف  دوم شجاعیانصمد 

سید عبدالرسول 
 موسوی

 (1367 -1371سید محمود حسینی )سرپرست بخشداری ماهور میالتی:   - روستای گچگران آسفالت خیابان )آزادی(  - سوم

 - گازکشی روستای گچگران - چهارم رضاقلی الهیاری

 - تأسیس خانه بهداشت روستای گچگران - پنجم فریبز انصاری

 ششم سید ابراهیم امینی

اتصال خط لوله آب آشامیدنی روستای گچگران به مخزن آب شهر  -
 نورآباد

احداث محور مواصالتی غرب روستای گچگران به فلکه مصلی شهر  -
 نورآباد

 آغاز به کار مخابرات روستای گچگران -

 (1378-1382سید محمود حسینی )سرپرست بخشداری رستم:  -
 (1381 -1382)رئیس اداره بهزیستی ممسنی: حسن قاسمی  -

 ( 1378 -1382ای ممسنی: قیصری )رئیس آموزشکده فنی و حرفه علی -

 هفتم علی احمدی
 برقراری خطوط تلفن روستای گچگران -
 برق به بتنیتعویض تیرهای چوبی چراغ -

 
 (1383 -1384حسن قاسمی )رئیس اداره بهزیستی ممسنی:  -

 هشتم عبدالرضا مرادی

حصارکشی دیوار و احداث سالن چندمنظوره در مجموعه ورزشی  -
 کارگران روستای گچگران

 احداث پل مواصالتی روستای گچگران به شهرک گچگران -
 احداث جاده مواصالتی روستای گچگران به روستای سهلکی -
 روزی سمیه )مقطع راهنمایی( روستای گچگران احداث مدرسه شبانه -

 بانک روستای گچگراناحداث پست -
احداث بخش اول کانال آبیاری جوی رنگان در اراضی کشاورزی  -

 روستای گچگران
های انتقال آب کشی و تعویض لولهها، کانال، کوچهآسفالت جاده -

 روستای گچگران
 گرم در ضلع شرقی روستای گچگران احداث ساختمان چشمه آب -
تای تکمیلی در ضلع شرقی روساحداث ایستگاه هواشناسی سینوپتیک   -

 گچگران

-1391اله حیاتی )رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی؛ نصیب -
1387) 
  

 -1391محمود ضرغامی )معاون اداره آموزش و پروش شهرستان ممسنی:  -
1389) 
 
 

حمیدرضا خورشیدی )رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  -
 (1388 -1390ممسنی: 

 
سید سعید حسینی )رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی:  -

1390- 1389 ) 

 نهم نوذر شفیعی

احداث بخش دوم کانال آبیاری جوی رنگان در اراضی کشاورزی  -
 روستای گچگران

 احداث چمن مصنوعی مجموعه ورزشی کارگران روستای گچگران  -
 گچگرانعملیات روکش آسفالت خیابان آزادی روستای  -
 آسفالت محور مواصالتی پل گچگران به شهرک گچگران -

 نصب نیوجرسی در ضلع شرقی روستای گچگران )بلوار خلیج فارس( -

سید سعید حسینی )رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی:  -
1394- 1391) 

 
حمیدرضا خورشیدی )رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  -

 (1391-1393ممسنی: 
 

 ( 1394احمد رضایی )شهردار نورآباد:  -

 دهم مسعود گودرزی

 
 زنی مدرسه ابتدایی جدید شهید ظاهر دهقانکلنگ -

 
 زنی سالن کشتی مجموعه ورزشی روستای گچگرانکلنگ -

 -1398سید سعید حسینی )رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی: -
1395) 

 (1395-1396نورآباد: احمد رضایی )شهردار  -
 -1398ریزی و امور عمرانی فرمانداری ممسنی: مهدی کیانی )معاون برنامه -

1397  ) 

 یازدهم مجید انصاری
 

پیگیری تغییر کاربری اراضی زراعی نوبندگان به مسکونی و صدور مجوز  -
 ساخت و ساز

 -1400سید سعید حسینی )رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی: -
1399) 

 -1401ریزی و امور عمرانی فرمانداری ممسنی: مهدی کیانی )معاون برنامه -
1399) 

 (1400-1402عبدالکریم کرمی )فرماندار شهرستان رستم:

 )تدوین: نگارندگان(
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ای طايفاهبه ايژ معنا كه با روی كار آمدن يک نماينده هام

اجرايی و های )بَکِش(، بخت نخبگان گچگرانی در تصدی پُست

رياستی شهرستان ممسنی افزايش يافته اسات  ولای طای دوره 

داری نمايندگان منتسب به ساير طوايف ممسنی، نخبگاان زمام

اناد گچگرانی كمتر به كُرسی رياست ادارات شهرستان تکيه زده

(  به من ور سانجش عملکارد نماينادگان ياازده 1400)حسينی،

گچگاران، دو شااخص دوره حوزه انتخابيه ممسنی در روساتای 

اخير بر بنياد مشاهده و بازدياد ميادانی نگارنادگان از روساتای 

 1گچگران و مصاحبه با آگاهان محلی ايژ روساتا طای جادول 

 طراحی شده است  

رساانی نماينادگان توان گفات خادماتمی 1بر بنياد جدول 

ممسنی به روستای گچگران و نوع انتصابات آنهاا در گماشاتژ 

های مديريتی شهرستان بر بنياد ونتگاه به پستنخبگان ايژ سک

ای و وفاداری مکانی ا زيستگاهی شکل گرفته خاطر طايفهتعل 

است  به ايژ معنا كه سکونتگاه گچگران طای دوره ساکانداری 

تبار همچون سيد عبدالرساول موساوی، سايد نمايندگان بکشی

رزی ابراهيم امينی، عبدالرضا مرادی، نوکر شفيعی و مسعود گاود

مند شده و ساهميه بيشاتری در كساب از خدمات بيشتری بهره

های مديريتی شهرستان داشته است  با وجاود اياژ، طای پست

دوره نمايندگان منتسب به طايفه جاويد همانند صمد شاجاعيان 

و علی احمادی، و نماينادگان وابساته باه طايفاه رساتم ن يار 

خادمات و رضاقلی الهياری، فريبرز انصااری و مجياد انصااری 

 انتصابات چندانی عايد سکونتگاه گچگران نشده است  

انتخابات شورای اسالمی روستا، شاورای حال اخاتال  و 

 دهياری

يکی ديگر از تحوالت سکونتگاه گچگران، انتخابات شورای 

اسالمی روستا است  پيشينه شورای اسالمی روستای گچگاران 

ناوعی  د  اياژ شاورا كاه باهدگاره ش برمی1362-63به سال 

جايگزيژ انجمژ دِه قبل از انقالب اسالمی و انجماژ اساالمی 

بعد از انقالب گرديد، تحت ن ر فرمانداری شهرستان ممسنی و 

جمعی برگزار شد  طی اياژ دوره، پانج گيری دستهبه شيوه رأی

عنوان شاورای اياژ روساتا برگزياده نفر از ساكنان گچگران به

صر عبدالهی، عربعلی افشار، شدند: عباس رنجبر )رئيس شورا(، نا

سال به  13منوچهر خورشيدی و بهار شريفی  پنج نفر اخير طی 

 گری پرداختند   مثابه شورای اسالمی روستای گچگران به كُنش

ه ش باا 1377با وجود ايژ، شورای اسالمی روستاها از سال 

جمهوری سيد محمد خاتمی( باه ابالغ دولت وقت )دوره رياست

به كار كردند  بر ايژ اساس، شورای اساالمی  شکل نويژ شروع

روساتای گچگاران كاه بااه طاور مساتقيم باا رأی شااهروندان 

نفر اسات  3شوند، متشکل از گچگرانی در انتخابات برگزيده می

مَت را برعهاده دارناد  در اياژ  4كه برای مدت  ساال اياژ ساِ

تريژ ووايف آنها برگزيدن دهيار، ن ارت چارچوب، يکی از مهم

های عمرانی و هاادی روساتايی، رفاع اختالفاات رای طرسو اج

ها، همکااری باا نياروی انت اامی، توساعه ميان افراد و خانواده

مراكز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در روستا، توسعه 

اشاتغال روسااتائيان، حفاواات از تأسيساات و امااوال عمااومی و 

گان زيست روساتا اسات  از اياژ حيا ، مشااركت كننادمحيط

گچگرانی با شور و نشاط انتخاباتی جهات برگزيادن نامزدهاای 

طور مستقيم و انتخاب دهيار به صورت شورای اسالمی روستا به

غيرمستقيم نقش بسزايی در به رمر رساندن خادمات فرهنگای، 

آموزشی، بهداشتی، عمرانی و زيرسااختی ساکونتگاه گچگاران 

خاباات شاورای اساالمی اند  بايد اشاره كرد كه در انتايفا  كرده

روسااتا هماننااد انتخابااات مجلااس شااورای اسااالمی، پيونااد 

بَبی و وابساتگی خويشاوندی هاای اوالدی نامزدهاا نَسَبی و ساَ

نقش كليدی در انتخاب آنها دارد  لذا، ائتالف سياسای نامزدهاا 

در « ديگاری»و « خاود»)وابستگی اوالدی( بار بنيااد الگاوی 
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ان به من ور رأی دادن متقابال انتخابات شورای روستای گچگر

زميناه، شاش به يکديگر نسبتاً هويدا است  با توجه به ايژ پيش

دوره انتخابات شورای اسالمی روستای گچگاران و پايگااه رأی 

 نامزدها بر بنياد شاخص خويشاوندگرايی تبييژ خواهد شد  

نخسيژ دوره انتخابات شورای اسالمی روستای گچگران در 

ه ش برگزار شد  در ايژ انتخاباات چناديژ 1377اسفند  7تاريخ 

نااامزد متشااکل از حساايژ قاساامی، ناصاار عباادالهی، ابااراهيم 

بهمردی، فاطمه برهمند و هوشنگ كيانی به رقابت با يکاديگر 

انگيز و پرشور سه نامزد نخست پرداختند  طی ايژ رقابت هيجان

عناوان شاورای رأی اخذ كردند و به250و  270، 293به ترتيب 

سااالمی روسااتای گچگااران برگزيااده شاادند )فرمانااداری ا

(  در تحليل پايگاه آرا  ايژ نامزدها بايد اشاره كرد 1377ممسنی،

بی  كه حسيژ قاسمی نامزد انتخاباتی ايژ دوره باا پشاتوانه نَساَ

-سياه )شاخه انسانی كاخداداد( باه، گردن«خود»گذار تأريراوالد 

از انتخابات اباراز وجاود های اصلی ايژ دور عنوان يکی از وزنه

سياه سببی اوالد گردن تنيدگی پيوندهای خويشاوندیكرد  درهم

با اوالدهای مهدی )شاخه انساانی كابردياا غضانفری از جاناب 

( مبتنای بار 1همسر( و مَدَد )ميرزايای؛ مناسابات هاالو ا خَارزا

انگيز، در تقويات دهنده شگفتبرخورداری از نيروی انسانی رأی

بسزايی داشت  از ساوی ديگار، فاژ  تأريری ايژ نامزد پايگاه رأ

مثابه يک فرهيخته فرهنگای و  سخنوری شيوای ايژ كانديدا به

تالش وی در مناسبات اجتماعی سکونتگاه گچگران به من اور 

حل و فصل منازعات و دعااوی اشاخا ، بارو برناده وی در 

اوالدهااای « ديگار»كاارزار انتخاباات بااود  باه ايااژ معناا كااه 

گرانی بر بنياد کهنيت و نگرش مثبت نسبت به اقدامات ايژ گچ

نامزد مبنی بر كاهش سطم منازعه در روستا، به حمايات از وی 

رو، حسيژ قاسمی در جايگاه نخست ايژ دوره از شتافتند  از ايژ

 انتخابات قرار گرفت 

                                                                                          
 رزا به معنای دايی و خواهرزاده است اصطالس هالو ا خ -1

از سوی ديگر، ناصر عبادالهی كاه باا انتصااب فرماناداری 

ه ش( باه ماديريت سياسای 1363 -77ساال ) 13ممسنی طی 

نفاره فضای ساکونتگاهی گچگاران در چاارچوب شاورای پانج

پرداخته بود، با پشتوانه نسابی اوالد پُار وزن خاود )كاعبدالاه از 

جانااب پاادر( وارد كااارزار انتخابااات شااد  در ايااژ ميااان، پيونااد 

خويشاااوندی سااببی ناصاار عباادالهی بااا اوالد حسااژ )شاااخه 

گذار تأريردر تقويت پايگاه رأی وی  خورشيديان از جانب همسر(

بود  عالوه بر ايژ، پيوندهای عريض و طويل خويشاوندی اياژ 

نامزد انتخاباتی با كثيری از اوالدهاای گچگرانای همانناد اوالد 

ضامژ )رضايی از جانب ازدواج برادر(، اوالد لُرسونی )شااخه علی

-دنشير/ خورشيدی از جانب ازدواج خاواهر( و اوالد گاركاعلی

مراد بارسااالر/ از جاناب ازدواج خاواهر(، سابد سياه )شاخه سياه

رأی وی را بيش از پيش ارتقا  بخشيد  بار اياژ اسااس، ناصار 

 عبدالهی در جايگاه دوم ايژ دوره از انتخابات قرار گرفت   

اباراهيم بهماردی يکای ديگار از كانديادهای ايااژ دوره از 

عياو  از جاناب پادر(، پشتوانه نَسَبی اوالد لُرسونی )شاخه كی

محمدصالحی )شاخه كااكرم كرمای؛ از جاناب ماادر( و پايگااه 

باز سااالری؛ از پناه )شاخه كاعلیخويشاوندی سببی با اوالد علی

هاای جانب همسر( برخوردار بود  عالوه بار اياژ، سااير پايگااه

ضاامژ خويشاوندی سببی كُهَژ ايژ نامزد انتخاباتی با اوالد علی

والد حسينی )شاخه كرمی(، كفاه تارازو را بايش از )رضايی( و ا

بياانی اياژ پيش به نفع وی سنگيژ كرد  عالوه بر ايژ، خاوش

نامزد انتخاباتی در تبييژ مسائل اجتماعی و برخورداری از پايگاه 

كارگزاری )كارمند اداره آبفاا و فاضاالب شهرساتان ممسانی(، 

ی به وی و نقش بسزايی در روی آوردن ساير اوالدهای گچگران

 كسب جايگاه سوم در ايژ دوره از انتخابات داشت 

دوميژ دوره انتخابات شورای اسالمی روستای گچگاران در 

ه ش برگزار شد  در اياژ دوره از انتخاباات 1381اسفند  9تاريخ 

نامزدهااايی ن ياار بهاارام ميرزاياای، حساايژ قاساامی، ابااراهيم 

ابات باا بهمردی، سيد محمود حسينی و اباراهيم كرمای باه رق

 260و  290، 700يکديگر پرداختند  سه نامزد نخست به ترتياب
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رأی اخذ كردند و به عنوان شورای اسالمی ايژ روستا برگزياده 

(   در تحليال پايگااه آرا  اياژ 1381شدند )فرمانداری ممسانی،

نامزدها بايد اشاره كرد كه بهرام ميرزايی بخت نخست ايژ دوره 

ی اوالد خود، مدد )ميرزايی؛ از جاناب از انتخابات با حمايت نَسَب

پدر(، كاتقی )شاخه معصومی؛ از جانب مادر( و پيوناد ساببی باا 

سياه )شاخه كاخداداد؛ پيوند هالو ا خرزا( وارد كاارزار اوالد گردن

رسد با حسيژ قاسمی )منتساب باه انتخابات شد كه به ن ر می

ئالف سياسی سياه( ديگر نامزد انتخاباتی ايژ دوره اتاوالد گردن

 برقرار ساخت  1ضمنی

فرهنگاای )دبياار(  عنااوان چهاارهايااژ نااامزد انتخاباااتی بااه

صاادر توانساات حماياات ساااير خويشااتندار و برخااوردار از سااعه

اوالدهای گچگرانی را به خاود جلاب نماياد و باا اقتادار رتباه 

نخست را به خود اختصا  دهد  حسايژ قاسامی ديگار ناامزد 

ره كه برای دوميژ بار رهساپار كاارزار انتخاباتی قدرتمند ايژ دو

انتخابات شد، بر بنياد پيوندهای خويشاوندی نسبی و سببی خود 

)كه در تحليل اوليژ دوره به آن اشاره شد( مجدداً در ايژ كارزار 

بيان با نمايش درخشيد  لذا، ايژ فرهيخته سخنور و خوشخوش

اد و درايت و شَم سياسی، جايگااه دوم را باه خاود اختصاا  د

بار پياپی در فهرست نهايی شورای اسالمی روستای برای دوميژ

گچگران قرار گرفت  از سوی ديگر، ابراهيم بهمردی يکی ديگر 

بار راهای بيان ايژ دوره نيز كه برای دوميژاز كانديدهای خوش

های انتخاباتی شد، بر بنياد پيوندهای نسبی و سببی خاود رقابت

كاه در تحليال اولايژ دوره باه آن ای )های عشايرهو وابستگی

كنندگان پرداخت  لذا، جايگااه اشاره شد( به اخذ آرا  از مشاركت

سوم ايژ دوره از انتخابات را باه خاود اختصاا  داد و همانناد 

حسيژ قاسمی برای دوميژ بار پياپی به كُرسی شورای اساالمی 

 روستای گچگران تکيه زد  

                                                                                          
ايژ نوع ائتالف بر بنياد برخورداری برخی نامزدها از خويشااوندان و اوالدهاای مشاتر   -1

گيرد  تحت ايژ شرايط، در صورت عادم هرگوناه ائاتالف هدفمناد بايژ نامزدهاا، شکل می
 آورند   تحرير درمی ها به رشتههای خويشاوندی به طور ضمنی نام آنها را بر روی تعرفهگروه

وستای گچگران در سوميژ دوره انتخابات شورای اسالمی ر

برگزار شاد  در اياژ انتخاباات نامزدهاايی  1385آکر  24تاريخ 

ن ير قدرت خورشيدی، شاپور دهقان، اباراهيم كرمای و بهارام 

ميرزايی به رقابت با يکديگر پرداختند  طی ايژ رقابت پرشاور و 

رأی اخذ  500و  544، 840هيجان، سه نامزد نخست به ترتيب 

ی اسالمی روستای گچگران تکيه زدناد كردند و بر كُرسی شورا

(   در تحليل پايگاه آرا  اياژ نامزدهاا 1385 )فرمانداير ممسنی،

قدرت خورشايدی باه واساطه حمايات اوالد  بايد اشاره كرد كه

شاير از جاناب پادر نفوک خود لرسونی )شااخه كااعلینسبی کی

و «( كيااانی»و همساار « خورشاايديان»، مااادر «خورشاايدی»

ايگاه خويشااوندی ساببی باا اوالدهاای حساژ برخورداری از پ

)ضرغامی؛ از جانب برادر( و گُرگعلای )دهقاان؛ از جاناب ازدواج 

خواهر( در ايژ دوره از انتخابات اعالم كانديداتوری كرد  عاالوه 

شير( مبنای بار بر ايژ، پيشينه كهژ اوالد لرسونی )شاخه كاعلی

يی مديريت اجتمااعی و سياسای ساکونتگاه گچگاران )كدخادا

عياو  و ماشااله خورشايدی تاا نياكان اياژ اوالد ن يار حااج

اصالحات ارضی(، در پايگااه رأی اياژ كانديادا نقاش بسازايی 

ماياه آرا  ای بُاژهای خويشاوندی و عشيرهداشت  لذا، وابستگی

-ايژ نامزد را تشکيل داد  از سوی ديگر، قدرت خورشايدی باه

آفرينای ذهبی )نقشای معنوان فرهيخته فرهنگی )دبير(، چهره

هاای مختلاف( محرم( و اجتمااعی )فعاليات در مناسابتدر ماه

دهندگان را به خود جلب نماياد  بار اياژ توانست آرا  ديگر رأی

اساس، وی با صالبت و اقتدار جايگاه نخسات اياژ دوره را باه 

 خود اختصا  داد   
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 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات دوره ژياول در نامزدها آرا  تيوضع .2دول ج

 رتبه ميزان آرا  شغل تحصيالت نامزد

 اول 293 دبير ديپلم حسيژ قاسمی
 دوم 270 دبير ديپلمفوق ناصر عبدالهی
 سوم 250 كارمند اداره آبفا و فاضالب ممسنی ديپلم ابراهيم بهمردی

 (1377)فرمانداری ممسنی،

 

 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات رهدو ژيدوم در نامزدها آرا  تيوضع. 3جدول 

 رتبه ميزان آراء شغل تحصيالت نامزد
 اول 700 دبير ديپلمفوق بهرام ميرزايی
 دوم 290 دبير ديپلم حسيژ قاسمی
 سوم 260 كارمند اداره آبفا و فاضالب ممسنی ديپلم ابراهيم بهمردی

 (1381)فرمانداری ممسنی،
 

تخابااتی اياژ دوره باه واساطه شاپور دهقان ديگار ناامزد ان

حمايت اوالد نسبی خود گرگعلی )از جانب پدر( و لرسونی )شاخه 

شااير/ كاااعرب /خورشاايديان؛ از جانااب مااادر و شاااخه كاااعلی

خورشااايدی از جاناااب ازدواج بااارادر( و برخاااورداری از پيوناااد 

خويشاوندی سببی باا اوالد حساينی )از جاناب همسار(، و اوالد 

ب ازدواج خواهر( رهسپار كارزار انتخاباات حسژ )ضرغامی؛ از جان

شد  ماهيت شغلی و كارگزاری )اداره دارايی ممسانی و كاازرون( 

ايژ نامزد انتخاباتی و روابط اجتماعی مستمر باا تاوده ماردم )در 

چاچوب نانوايی روستای گچگران(، نقش بسازايی در تباديل وی 

ن نيز ای مردمی داشت  شخصيت خويشتندار شاپور دهقابه چهره

وی را به مراتب تقويت ساخت  لذا، توانسات جايگااه  پايگاه رأی

دوم را به خود اختصا  دهد و به جمع شورای اسالمی روستای 

 گچگران راه يابد   

ابراهيم كرمی ديگر نامزد انتخاباتی ايژ دور از انتخاباات كاه 

عنوان يک چهره جوان مطرس در دور گذشته )دور دوم( خود را به

عياار بود، در ايژ دوره از انتخابات مجدداً با حمايات تماام ساخته

اوالد نسبی خود يعنی اوالد حسينی و پيوند خويشااوندی ساببی 

عمي  با اوالدهای سيد محمد )حسينی از جانب مادر؛ پيوند هاالو 

-ا خَرزا(، سيد عباس )بذرافشان از جاناب ازدواج خاواهر(، علای

ر(، حسژ )ضرغامی از جانب ضامژ )رضايی از جانب ازدواج خواه

ازدواج خواهر( و محمود )محمودی( به عرصه انتخابات گام نهاد  

خاواه( سياسای فکر و دگرانديش )تحوللذا، ايژ شخصيت خوش

دهندگان و كساب رتباه ساوم باه با جلب حمايت كثيری از رأی

 جمع نهايی شورای اسالمی روستای گچگران راه يافت   
 

 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات دوره ژيسوم در نامزدها آرا  تيوضع. 4جدول 

 رتبه ميزان رأی شغل تحصيالت نامزد

 اول  840 بازرس اداره آموزش و پرورش ممسنی ليسانسفوق قدرت خورشيدی
 دوم 544 كارمند اداره داريی ممسنی و كازرون ديپلم شاپور دهقان
 سوم 500 ای و كاردانش ممسنیفنی ا حرفهمدير هنرستان  ليسانسفوق ابراهيم كرمی

 (1385)فرمانداری ممسنی،
 

چهارميژ دوره انتخابات شورای اسالمی روستای گچگران در 

برگزار شد  در اياژ انتخاباات نامزدهاايی  1392خرداد  24تاريخ 

-همانند ن ام ضرغامی، شهرام بذرافشان، فرشاد جوكار و نصايب

با يکديگر پرداختناد كاه  و فشرده اله ارغوانی به رقابت تنگاتنگ
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رأی اخاذ  348و  355، 358طی آن سه نامزد نخست به ترتياب 

عنوان شاورای اساالمی اياژ روساتا برگزياده شادند كردند و به

(  در تحليل پايگاه آرا  ايژ نامزدها بايد 1392)فرمانداری ممسنی،

اشاره كرد كه ن ام ضرغامی به واسطه حمايت اوالد نسبی خاود 

)ضرغامی؛ از جانب پدر( و لرسونی )شاخه كاعرب/قيصری؛  حسژ

از جانااب مااادر( و پايگاااه خويشاااوندی سااببی بااا اوالدهااای 

پنااه )شااخه كااحمدعلی )احمدی از جانب ازدواج خواهر( و علای

كاگداعلی/زارعی از جانب ازدواج خاواهر( وارد عرصاه انتخاباات 

ماياه رأی دها بژشد  لذا، جمعيت قابل توجه رأی دهنده ايژ اوال

نه و  ايژ كانديدا را شکل داد  از سوی ديگر، خُلا  و خاوی حَساَ

سيرت ن ام ضارغامی در مشااغل خاود همانناد فروشاگاه نيک

گااز، تعاونی روستای گچگران، خاط تاكسايرانی و جايگااه پما 

دهندگان در قبال گيری کهنيت مثبت رأینقش بسزايی در شکل

نخست اياژ دوره از انتخاباات را  وی داشت  لذا، توانست جايگاه

 به خود اختصا  دهد  

شهرام بذرافشان ديگر نامزد انتخاباتی اياژ دوره باا پشاتوانه 

اوالد نسبی خود سيد عبااس )از جاناب پادر( و سايد محماد )از 

جانب مادر( و وابستگی سببی با اوالد حساينی )شااخه كرمای( و 

خاباات گاام نهااد  ( به كارزار انت1محمود )محمودی؛ رابطه خُرزو

گری فعال حاميان ايژ نامزد در بحبوبحه انتخاباات، نقاش كُنش

بسزايی در افازايش سابد رأی وی ايفاا  كارد  از ساوی ديگار، 

گرايی و بانشااط اياژ كانديادا طبعانه، مَشی جوانشخصيت شوخ

دهندگان جوان ايفا  كرد  عاالوه قابل توجهی در جذب رأی تأرير

های صوفيانه به ايژ نامزد انتخاباتی، نديشهبر ايژ، گرايش طيف ا

پايگاه رأی وی را به مراتب تقويت ساخت  بار اياژ اسااس، وی 

توانست در جايگاه دوم ايژ دوره از انتخابات قرار گيرد و نام خود 

را در فهرست نهاايی شاورای اساالمی روساتای گچگاران درج 

 نمايد    

                                                                                           
 خُرزو به معنای پسرخاله و دخترخاله است   -1

ای اياژ دوره باا فرشاد جوكار به عنوان يکی ديگر از نامزده

پنااه )جوكاار؛ از جاناب پادر(، اوالد حمايت نسبی اوالد خود علی

كامحمد )رضايی؛ از جانب مادر( و پايگاه خويشااوندی ساببی باا 

اوالد حسژ )ضارغامی؛ از جاناب ازدواج بارادر( رهساپار ميادان 

های مختلف انتخابات شد  ايژ چهره جوان با كسب حمايت طيف

خذ نمايد  شخصيت متيژ ايژ كانديادا در توانست رأی درخوری ا

تقويت پايگاه رأی وی نيز نقاش بسازايی ايفاا  نماود  بار اياژ 

اساس، فرشاد جوكار توانست رتبه سوم اياژ دوره از انتخاباات را 

 كسب نمايد و به كرسی شورای اسالمی روستای گچگران تکيه بزند 

 پنجميژ دوره انتخابات شورای اسالمی روستای گچگران در

ه ش برگازار شاد  در اياژ انتخاباات 1396ارديبهشت  29تاريخ 

نامزدهايی ن ير علی خورشيديان، ن ام ضرغامی، فرشاد جوكار و 

حسيژ قاسمی به رقابت با يکديگر پرداختند  سه نامزد نخست به 

رأی و اختالف رأی اند  نسبت  370و  380، 400ترتيب با اخذ 

ن باه عناوان شاورای به يکديگر، توسط مردم روساتای گچگارا

(  در 1396 اسالمی ايژ روستا برگزيده شدند )فرمانداری ممسنی،

تحلياال پايگاااه آرا  ايااژ نامزدهااا بايااد اشاااره كاارد كااه علاای 

خورشيديان به واسطه حمايت اوالد نسبی خاود لرساونی )شااخه 

شير/خورشيديان از جانب پدر و پيوناد ساببی باا لرساونی كاعلی

يدی از جاناب ازدواج بارادر(، كاعبدالاه شير/ خورش)شاخه كاعلی

)عباادالهی از جانااب مااادر( و محمدصااالحی )شاااخه حساانقلی 

صالحی؛ هم از جانب ازدواج برادر و هم از جانب ازدواج خواهر( و 

ضامژ )رضايی؛ از جانب ازدواج خواهر( وارد كارزار انتخاباات علی

 شد  پايگاه اجتماعی و خويشاوندی عريض و طويال اياژ ناامزد

بسزايی بر معادالت انتخاباتی ايژ دوره گذاشات؛  تأريرانتخاباتی، 

ای در صاحنه كاارزار انتخاباات چرا كاه وی باا پشاتوانه طايفاه

درخشيد  جايگاه كارگزاری ايژ كانديدا )كارمناد آماوزش و خوش

بسازايی در تقويات پايگااه  تأريرپرورش شهرستان ممسنی( نيز 

رتباه نخسات اياژ دوره را از رأی وی ايفا  كارد  لاذا، توانسات 
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 انتخابات را به خود اختصا  دهد  

ن ام ضرغامی ديگر كانديدای ايژ دوره مجادداً باا حمايات 

خويشاوندان خود وارد سپهر انتخابات شاد  وی توانسات همانناد 

دور گذشته )دور چهارم(، با كساب آرا  مردمای جاواز حضاور در 

ايژ تفااوت كاه دوره  جمع شورای اسالمی روستا را اخذ نمايد؛ با

چهارم در صدر آرا  نامزدها قرار گرفته بود، ولای در دوره پانجم 

جايگاه دوم را به خود اختصا  داد  از سوی ديگر، فرشاد جوكار 

از نامزدهای ايژ دوره نيز مجدداً با حمايت خويشاوندان خاود باه 

صحنه انتخابات قدم گذاشت  وی مجادداً توانسات همانناد دوره 

چهارم( آرا  مردمی را اخذ نمايد و رتبه ساوم خاود را در پيشيژ )

ايژ دوره نيز تکرار نمايد  لذا، در فهرست نهايی شورای اساالمی 

 روستای گچگران قرار گرفت  

 

 

 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات دوره ژيچهارم در نامزدها آرا  تيوضع. 5جدول 

 رتبه ميزان آراء شغل تحصيالت نامزد
 اول 358 آزاد ديپلم ام ضرغامین 

 دوم 355 آزاد ديپلم شهرام بذرافشان
 سوم 348 اداره راه ممسنی ديپلمفوق فرشاد جوكار

 (1392)فرمانداری ممسنی،

 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات دوره ژيپنجم در نامزدها آرا  تيوضع .6جدول 

 ميزان آراء شغل تحصيالت نامزد
رت

 به

 اول 400 كارشناس مالی اداره آموزش و پرورش ممسنی ليسانس يديانعلی خورش
 دوم 380 آزاد ديپلم ن ام ضرغامی
 سوم 370 شركت نفت فوق ديپلم فرشاد جوكار

 (1396)فرمانداری ممسنی،
 

ششميژ دوره انتخابات شورای اسالمی روساتای گچگاران 

 ه ش برگاازار شااد  در ايااژ دوره از1400خاارداد  28در تاااريخ 

انتخابات هشت نامزد متشکل از صمد كرمی، عبدالناصر افشاار، 

اميد شريفی، آرش احمدی، علی خورشايديان، ن اام ضارغامی، 

عليرضا كيانی و فياروزه عبادالهی از ساوی هياأت ن اارت بار 

صالحيت شدند  با وجود  تأييدانتخابات شوراهای اسالمی روستا 

همبساتگی ايژ، چهار نامزد نخسات در راساتای حفاا روحياه 

ساكنان گچگران از ايژ كارزار انصراف دادناد  بار اياژ اسااس، 

علی خورشايديان، ن اام ضارغامی، عليرضاا كياانی و فياروزه 

عبدالهی به رقابت با يکاديگر پرداختناد  بار اسااس مشااهدات 

رغام ميدانی از شعبه اخذ رأی مستقر در روستای گچگران، علی

دوره از انتخاباات، دهنادگان در اياژ كاهش نرخ مشاركت رأی

علی خورشيديان، ن ام ضارغامی و عليرضاا كياانی باه ترتياب 

رأی اخذ كردند و به عنوان شاورای اساالمی 262و  282، 292

 (  1400روستای گچگران برگزيده شدند )فرمانداری ممسنی،

در تحليل پايگاه آرا  ايژ نامزدها بايد اشاره كارد كاه علای 

ايت اوالد نسابی و پيونادهای خورشيديان مجدداً به واسطه حم

خويشاوندی سببی خود )كه در تحليل دور پانجم باه آن اشااره 

گرديد(، رهسپار كارزار انتخاباات شاد  لاذا، وی توانسات رتباه 

نخست دور پيشيژ خود را تکرار نمايد و با اقتادار و صاالبت در 

صدر فهرست ايژ دوره از انتخاباات شاورای اساالمی روساتای 

رد  از سوی ديگر، ن ام ضرغامی ديگار ناامزد گچگران قرار گي

ايژ دوره برای سوميژ بار پياپی با حمايت خويشاوندان خود )كه 

طی ادوار قبل به تحليل آن اشاره شد( راهای كاارزار انتخاباات 

شد و توانست همانند ادوار گذشته )ادوار چهارم و پنجم(، با اخذ 

 آرا  مردمی در جايگاه دوم قرار گيرد  
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ا كيانی ديگر نامزد پرشور ايژ دوره به پشتوانه نسبی عليرض

شاير/كيانی از جاناب پادر( و پيوناد اوالد لرسونی )شاخه كاعلی

خويشاوندی سببی با اوالد حساژ )ضارغامی از جاناب همسار( 

راهی كارزار انتخابات شد  روحيه اقتصادی و تجاری ايژ ناامزد 

ن بوشهر باه مقصاد انتخاباتی مبنی بر ترانزيت كاال از مبدأ استا

هاای كشورهای عربای حاشايه خلايج فاارس در بساتر رقابات

انتخاباتی بکار گرفته شد  كمپيژ انتخاباتی ايژ كانديدا به رقابت 

تنگانگ باا فياروزه عبادالهی نفار چهاارم انتخاباات پرداخات  

سرانجام، با توجه به رقابت فشرده ميان ايژ دو كانديدا و شاائبه 

اناداری ممسانی پاس از بازشاماری آرا ، تخلف انتخابااتی، فرم

رأی برتر به عنوان فرد پيروز در ايژ كارزار  7عليرضا كيانی را با 

اعالم نمود  لذا، ايژ كانديدای پُرهياهو در رتبه سوم قرار گرفت 

و به جمع نهايی شورای اسالمی روساتای گچگاران راه يافات     

 

 گچگران یروستا یاسالم یشورا انتخابات دوره ژيششم در نامزدها آرا  تيوضع .7جدول 

 رتبه ميزان آراء شغل تحصيالت نامزد
 اول 292 كارشناس مالی اداره آموزش و پرورش ممسنی ليسانس علی خورشيديان
 دوم 282 آزاد ديپلم ن ام ضرغامی
 سوم 262 فعال اقتصادی دارنده كارت بازرگانی از اتاق بوشهر ليسانس عليرضا كيانی

 (1400اری ممسنی،)فرماند

 

يکی از تحوالت مهم در عرصه قضايی كشور، تشکيل نهاد 

ه ش باود  در اياژ 1381مردمی شوراهای حل اختالف در سال 

تاا  1381راستا، شورای حل اختالف روستای گچگران از ساال 

به مديريت محلای اياژ روساتا پرداخات  از جملاه  1386سال 

توساط دادگااه ( كاه 1381 -82نخستيژ اعضاای اياژ شاورا )

شهرستان ممسانی منصاوب شادند، عباارت بودناد از: حسايژ 

قاسمی، ناصر عبدالهی و ابراهيم بهمردی  شايان دقت است كه 

اعضای ياد شده به عنوان اوليژ دوره شورای اسالمی روساتای 

گچگران )با رأی مستقيم مردم( نيز برگزيده شده بودند  اعضای 

دادگااه، متشاکل از بهارام  ( با انتصاب1384 -86دوميژ دوره )

ميرزايی، ابراهيم بهمردی و حسايژ قاسامی در نقاش شاورای 

اسالمی روستای گچگران به فعاليات پرداختناد   شاورای حال 

های افراد در سطم روساتا و اختالف گچگران مبتنی بر خواست

تالش آنها برای دستيابی باه مناافع شخصای خاود، صاالحيت 

را برعهاده  1يک ميليون تومانهای تا سقف رسيدگی به پرونده

                                                                                          
های تاا ساقف پنجااه ميلياون توماان را نياز در در مواقع استثنايی، شورا بررسی پرونده -1

 داد   دستوركار قرار می

تريژ ووايف ايژ شورا عبارت بودند از: الف( حال و گرفت  مهم

های فصل دعاوی ساكنان بر سر اراضی؛ ب( حل و فصل آسيب

اجتماعی در روستا ن ير فحاشی، ساد معبار و غياره؛ ج( حال و 

فصل دعاوی ساكنان روستاهای مجاور؛ د( جلاوگيری از ارساال 

يی به دادگاه شهرستان ممسانی )مصااحبه باا های روستاپرونده

 (   1400اعضای شورای حل اختالف روستای گچگران،

تريژ نهادهای اداری روساتای گچگاران يکی ديگر از مهم

طور كلای، پاس از است  به« دهياری»پس از انقالب اسالمی، 

تصويب و ابالغ موضوع برخورداری روستاها از شورای اساالمی 

هااای خودكفااا در ون تأساايس دهياااریقااان»، 1377در سااال 

( باه تصاويب رسايد و در تااريخ 14/4/1377)ماورخ « روستاها

« هاااساسنامه تشکيالت و ساازمان دهيااری»از  21/11/1380

برخوردار شد  لذا، انتخاب دهيار توسط اعضای شورای اساالمی 

روستا و در چارچوب شرايط مندرج در مصوبه صورت گرفت  بار 

ی روستای گچگران به عناوان ياک ساازمان ايژ اساس، دهيار

شاود و عملکاردی مشاابه مادنی توساط دهياار اداره ماینيمه
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شهرداری در شهرها دارد  دهياری ايژ روستا باه مثاباه باازوی 

كناد اجرايی شورای اسالمی در ن ام مديريت روستايی عمل می

و در تقويت روند توسعه فرهنگی و اجتماعی روستا، حفاوات از 

هاای زيربنايی احدا  شده در روستا، تقويت زيرسااخت امکانات

كالبدی، عمرانی و توسعه كشاورزی روساتا، بهباودی وضاعيت 

محيطی و بهداشتی نقش بسزايی دارد  تحركات اجتماعی زيست

و اقتصادی دهياری مبتنی بار رقابات مکاانی ا زيساتگاهی و 

رعايت مالح ات خويشاوندان در مديريت محلی است كاه ساه 

گيرد: الف( شناخت كالبادی ا محيطای روساتا ه را در برمیالي

ها، آب، برق، گاز، تلفژ، اينترنت، و سيمای ن ير زيرساخت جاده

های اجتماعی ساکنه همانناد تعاداد منازل، ب( شناخت ويژگی

های جمعيت، پيری و جوانی جمعيت، مناسبات اوالدها، مهاجرت

درآمادی و فعاليات فصلی و دائمی ساكنان، ج( اطالع از مناابع 

اقتصادی در روساتا ن يار كشااورزی، باغاداری و داماداری  در 

مجموع، نقش دهياری روستای گچگاران باا توجاه باه حيطاه 

ووايف و اختيارات، در راستای نوسازی )تباديل بافات سانتی و 

كالباادی روسااتا از ساانتی بااه ماادرن(، حفااا محاايط زيساات 

سماندها(، ماديريت ها و پآوری زباله)درختکاری و مديريت جمع

كشاااورزی )حاال و فصاال دعاااوی كشاااورزان( و مراقباات از 

-گذاری كوچاهتأسيسات عمرانی روستا )مسجد، گلزار شهدا، نام

 كوبی منازل و غيره( است ها، پال 

 

 گچگران یروستا یاريده عملکرد كارنامه. 8جدول 

 دهيار
مدت زمان 

 دهياری
 اقدامات
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 آوری زباله روستاری خيابان اصلی با كاشت نهال نارنج و جمعها، درختکاگذاری كوچهنام
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متر جدول بتنی، احدا  فضای سبز )كاشت نهال نارنج(، پاكسازی  1000كيلومتر، احدا   5/1احدا  كانال سيمانی جو رِنگان به طول 
كيلومتر و  25سفالت جاده ورودی روستای گچگران تا ورودی شهر نورآباد به طول های هرز، آجداول، سمپاشی و هرس درختان و علف

 35000های روستا به مقدار متر، آسفالت )روكش( ورودی روستا از سمت هواشناسی، بهسازی و زيرسازی روكش آسفالت كوچه 7عر  
ای دو بار(، تشکيل شوراهای آوری پسماندها )هفتهو جمع عدد(، ساماندهی 10های روستا )های معابر و چراغ برقمتر مربع، نوسازی الم 

بانک، احدا  زميژ چمژ مصنوعی در روستا، تشکيل تيم و خريد وسايل ورزشی، كار، افتتاس پستكشاورزی و ساماندهی كشاورزان برنج
های آنها و نصب با همکاری خانوادهسازی مکان گلزار شهدا، برگزاری يادواره شهدا احدا  ساختمان غسالخانه به كمک خيريژ، آماده

 اِلمان )تابلو( تصوير شهدا در ورودی روستا، بهسازی و نوسازی قبور گلزار شهدا و احدا  سوله در ايژ گلزار و برگزاری عزاداری در ايام
 دهه محرم

 ( 1400)مصاحبه با دهيار روستای گچگران،

 

 گيرینتيجه

تار اجتمااعی و های تحقي  گويای ايژ اسات كاه سااخيافته

هاا و سياسی روستای گچگران در درجه نخست بر بنياد شااخص

هاا ريشاه در دوره ای باوده اسات  اياژ ارزشهای طايفاهارزش

ای ممسانی حکمرانی خوانيژ و كدخداها بر ساختار ايلی ا عشيره

هايی ه ش( داشته است  چنيژ شاخص1341تا اصالحات ارضی )

در اياژ ساکونتگاه روساتايی متناسب با چارچوب ن ری تحقي  

هاای اياژ پاژوهش، هاا و تحليالهويدا بوده است  بر بنياد داده

هاای مکاانی وفااداری ،ایعواطف محلی و طايفاهمواردی ن ير 

رقابات دساتيابی جهات زادگااهی ا مکاانی باه ، ا زيستگاهی

هاای محادود و خواسات خويشااوندگرايی ،امتياازات و امکاناات

در الگوی رفتااری سااكنان در ابعااد اجتمااعی و ها افراد و گروه
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هايی كه کيل متغيار سياسی به وضوس هويدا است  چنيژ شاخص

ای( قارار دارناد، بار متغيرهاای وابساته طايفاهمستقل )فرهناگ

)مشاركت سياسای و ماديريت محلای( در ساکونتگاه روساتايی 

 گذار واهر شده است  تأريرگچگران 

دهد تمايل عمي  ساكنان می علمی انجام شده نشان بررسی

روستای گچگران به مشاركت سياسی فعال در كاارزار انتخاباات 

مجلس شاورای اساالمی و شاورای اساالمی روساتا مبتنای بار 

ای و تبعيات از طايفاه و اوالد )باه های فرهناگ طايفاهشاخص

مثابه جوامع غيردموكراتيک آلموند و وربا( بوده و ايژ ساکونتگاه 

هاايی در سال يکبار دستخوش فاراز و نشايب روستايی هر چهار

مناسبات سياسی شده است  به ايژ معناا كاه مشااركت سياسای 

-حداكثری و هيجانی )به مثابه جامعه پراتوری هاانتينگتون( رأی

ای در طايفاهدهندگان ايژ روستا بار بنيااد برگزيادن ناامزد هام

انتخابات مجلس شورای اسالمی به دريافت خدمات سکونتگاهی 

ای و تکيه زدن بر كرسی رياست نهادهای طايفهز نامزدهای هما

باا وجاود اياژ، تکثار  اداری شهرستان ممسنی منجر شده است 

نامزدها در برخی ادوار انتخابات مجلس و پيوندهای خويشاوندی 

و زيساتگاهی آناان باا ساکونتگاه روساتايی گچگاران، تعاار  

ماراه داشاته و كننادگان را باه هسياسی و تضارب آرا  مشاركت

هاا )فاروكش كاردن ساطم های زيستی آنمتعاقباً بر ساير جنبه

هاای گياری ازدواجآداب و معاشرت اجتمااعی، تزلازل در شاکل

بَبی و غيااره( و ناكااامی در دسااتيابی بااه مناصااب مااديريتی  سااَ

هاای تحقيا  گوياای داشته است  يافته تأريرشهرستان ممسنی 

تبار( نيز باا ای )بکشیطايفهايژ است كه نامزدهای انتخاباتی هم

اتکا  بر عواطف محلی و عرق تباری ساكنان روستای گچگاران، 

بار اياژ  اناد سبد رأی خود را در ايژ سکونتگاه تضاميژ سااخته

اساس، كانديدای منتسب باه طايفاه بکاش مشخصااً طای ادوار 

رأی  997رأی )مارادی(،  945هشتم، نهم و دهم به ترتياب باا 

أی )مرادی/مرحله دوم( در روساتای گچگاران ر 715)شفيعی( و 

رسانی های تحقي  گويای ايژ است كه خدماتاند  دادهاخذ كرده

نمايندگان ممسنی به روستای گچگران و نوع انتصاابات آنهاا در 

های مديريتی شهرستان گماشتژ نخبگان ايژ سکونتگاه به پست

تگاهی شکل ای و وفاداری مکانی ا زيسخاطر طايفهبر بنياد تعل 

گرفته است  باه اياژ معناا كاه ساکونتگاه گچگاران طای دوره 

مند شده تبار از خدمات بيشتری بهرهسکانداری نمايندگان بکشی

های مديريتی شهرستان داشته و سهميه بيشتری در كسب پست

است  با وجود ايژ، طی دوره نمايندگان منتسب به طوايف جاويد 

نی عاياد ساکونتگاه گچگاران و رستم، خدمات و انتصابات چنادا

 نشده است  
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ورای اساالمی روساتای از سوی ديگر، تحليل انتخاباات شا

گچگران حاكی از ايژ است كه اوالدهای مستقر در اياژ روساتا 

رونااد  لااذا، آوری نامزدهااا بااه شاامار مااینخسااتيژ پايگاااه رأی

اناد، باه نفوک و پُر وزن برخاساتهكانديداهايی كه از اوالدهای کی

اناد  بار اياژ اسااس، كُرسی شورای اساالمی روساتا تکياه زده

به هر يک از اوالدهای گچگرانی طی شش كانديداهای منتسب 

دوره انتخابات شورای اسالمی ايژ روستا كه در صدر فهرست هر 

و  400، 358، 840، 700، 293اناد، باه ترتياب دوره قرار گرفتاه

اند  عالوه بر اياژ، اگرچاه انتخااب دهياار رأی كسب كرده 292

توسط شورای اسالمی روساتای گچگاران باه من اور ماديريت 

ورت گرفته، ولای بررسای پايگااه اجتمااعی منتخبايژ محلی ص

ای منصب دهياری بيانگر انتصاب آنها بر بنياد مالح ات عشايره

رو، و پيوندهای خويشاوندی ميان شورا و دهيااری اسات  از اياژ

عنوان يک نهاد مديريت محلای و روساتايی متاأرر از دهياری به

بارد پايش ای و رعايت مالح ات خويشااوندان درفرهنگ طايفه

امور اجرايی روستای گچگاران اسات  در مجماوع، اياژ نتيجاه 

ساازی الگاوی ای در نهاديناهگردد كه فرهنگ طايفهحاصل می

رفتااری خويشااوندی و هيجاانی در مشااركت سياسای )اعام از 

های سياسی در بستر تاريخ، انتخابات مجلاس شاورای هماوردی

لای )انجماژ ده، اسالمی و شورای اسالمی روستا( و مديريت مح

خانه انصاف و سپاه دانش بعد از اصالحات ارضی و دهياری بعاد 

از انقالب اسالمی( روستای گچگاران از تواباع بخاش مركازی 

 ممسنی نقش بسزايی داشته است 
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 منابع

های دموكراسی برای همه، تهران:   درس1381بشيريه، س  

 نشر نگاه معاصر 

اسای، نقاش نيروهاای شناسی سي  جامعه1390بشيريه، س  

 اجتماعی در زندگی سياسی، تهران، نشر نی  

  فلساافه جغرافيااای 1393راد، م  نيااا، م  و كاويااانیحااافا

 سياسی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی 

های اجتماعی ساکونتگاه   دگرگونی1400حسينی، س م س  

 گچگران، مشهد: انتشارات ارسطو  

  نقاش 1399رابات، ن  ب  و شافيعی رمضانی، ل  رحمانی،

مااديريت محلاای در ارتقااای ساارمايه اجتماااعی و مشاااركت 

روستاييان در اقتصاد روستايی مورد: شهرساتان باناه، فصالنامه 

   43 -64(: 2) 9اقتصاد فضا و توسعه روستايی، 

  بررسای و تحليال 1395ناژاد، م   ه  و رضاویزرقانی، س

جمهوری تخابات يازدهم رياستالگوی فضايی پراكنش آرا  در ان

   73 -104(: 2) 12ايران، فصلنامه ژئوپليتيک، 

  تبييژ 1398زرقانی، س ه ، صادقی، و  و حسينی، س م س  

پژوهی: گرايی و مرزبندی اجتماعی ا سياسی، نمونهرابطه طايفه

 -251(: 4) 1شهرستان ممسنی، فصلنامه آمايش سياسی فضاا، 

240   

  ساختار سياسی ا اجتمااعی 1399ری، آ  پور، ن  و حيدزكی

و ساز و كارهای قدرت در بافات سانتی جامعاه ايلای، مطالعاه 

-موردی در جامعه ايلی كهگيلويه و بويراحمد، فصالنامه انساان

   129 -149(: 30)17شناسی، 

  سرشماری نفوس و مسکژ روساتای 1395سالنامه آماری  

 گچگران، مركز آمار ايران  

س ، پورطاهری، م ، صاادقی، و  و حساينی،  قيداری،سجاسی

گرايی اجتماعات محلای باا   تحليل رابطه طايفه1395س م س  

توسعه سياسی در شرايط انتخاباتی: مطالعه ماوردی شهرساتان 

(: 1) 14ای، نورآباد ممسنی، فصالنامه جغرافياا و توساعه ناحياه

46- 19   

   مجماوع1400شركت تعاونی تولياد روساتايی گچگاران  

گانه و متفرقه گچگرانی، شاهر  های هشتاراضی زراعی گروه

 گچگران: شركت تعاونی توليد گچگران  

ممسنی دشتی پر از نون و تشاتی پار از       1377          صادقی، م  

     خون، شيراز: كوشامهر

ی أگرايی بر الگاوی رطايفه تأريربررسی   1393  صادقی، و

ناماه پاياان ،نیمطالعاه ماوردی شهرساتان نورآباد ممس ،دهای

كارشناسی ارشاد جغرافياای سياساای بااه راهنمااايی دكتاار 

محمدرضاا حاف نيا، گروه جغرافيای سياسای، تهاران: دانشاگاه 

 .تربيت مدرس

  بررسی روند مشاركت 1390كاويانی، ب  غفاری، م  و زريژ

 -84جمهاوری شهروندان استان كردستان در انتخابات رياسات

   88-110(: 1) 7تيک، ، فصلنامه ژئوپلي1376

  1389قطعای، ا  نياا، ع  و تصاميمهشجيژ، ز ، بيگیغفاری

بر مشاركت سياسای دانشاجويان علاوم سياسای و  مرررعوامل 

   207-240(: 2) 6فنی دانشگاه تهران، فصلنامه دانش سياسی، 

  آمااار هفتماايژ دوره انتخابااات 1382فرمانااداری ممساانی  

ذ رأی مساتقر در روساتای مجلس شورای اسالمی: صندوق اخا

گچگران، شهرستان ممسنی، فرمانداری: اداره اماور اجتمااعی و 

 انتخابات  

  آماار هشاتميژ دوره انتخاباات 1386فرمانداری ممسانی  

مجلس شورای اسالمی: صندوق اخاذ رأی مساتقر در روساتای 

گچگران، شهرستان ممسنی، فرمانداری: اداره اماور اجتمااعی و 

 انتخابات  

  آمااار نهماايژ دوره انتخابااات 1390نااداری ممساانی  فرما

مجلس شورای اسالمی: صندوق اخاذ رأی مساتقر در روساتای 
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گچگران، شهرستان ممسنی، فرمانداری: اداره اماور اجتمااعی و 

 انتخابات  

  آمااار دهماايژ دوره انتخابااات 1394فرمانااداری ممساانی  

در مجلس شورای اسالمی مرحله اول: صندوق اخذ رأی مستقر 

روستای گچگران  شهرساتان ممسانی، فرماناداری: اداره اماور 

 اجتماعی و انتخابات  

  آمااار دهماايژ دوره انتخابااات 1395فرمانااداری ممساانی  

مجلس شورای اسالمی در مرحله دوم: صندوق اخذ رأی مستقر 

در روستای گچگران، شهرستان ممسنی، فرمانداری: اداره اماور 

 اجتماعی و انتخابات  

  آماار ياازدهميژ دوره انتخاباات 1398نداری ممسنی  فرما

مجلس شورای اسالمی: صندوق اخذ رأی مستقر در روساتاهای 

گچگران و شهر  گچگران، شهرساتان ممسانی، فرماناداری: 

 اداره امور اجتماعی و انتخابات  

  آمار اوليژ دوره انتخابات شورای 1377فرمانداری ممسنی  

رستان ممسنی، فرماناداری: اداره اسالمی روستای گچگران، شه

 امور اجتماعی و انتخابات  

  آمااار دوماايژ دوره انتخابااات 1381فرمانااداری ممساانی  

شااورای اسااالمی روسااتای گچگااران، شهرسااتان ممساانی، 

 فرمانداری: اداره امور اجتماعی و انتخابات  

  آمااار سااوميژ دوره انتخابااات 1385فرمانااداری ممساانی  

ی گچگااران، شهرسااتان ممساانی، شااورای اسااالمی روسااتا

 فرمانداری: اداره امور اجتماعی و انتخابات  

  آماار چهاارميژ دوره انتخاباات 1392فرمانداری ممسانی  

شااورای اسااالمی روسااتای گچگااران، شهرسااتان ممساانی، 

 فرمانداری: اداره امور اجتماعی و انتخابات  

  آمااار پنجماايژ دوره انتخابااات 1396فرماناداری ممساانی  

ای اسااالمی روسااتای گچگااران، شهرسااتان ممساانی، شااور

 فرمانداری: اداره امور اجتماعی و انتخابات  

  آمااار ششاميژ دوره انتخابااات 1400فرماناداری ممسانی  

شااورای اسااالمی روسااتای گچگااران، شهرسااتان ممساانی، 

 فرمانداری: اداره امور اجتماعی و انتخابات  

بااا تأكيااد باار    جغرافيااای انتخابااات1392راد، م  كاويااانی

 جمهوری در ايران، تهران: انتشارات خوارزمی  انتخابات رياست

  تبييژ 1400راد، م ، صادقی، و  و حسينی، س م س  كاويانی

ژئوپليتيکی روابط طوايف در حوزه انتخابياه ممسانی، فصالنامه 

   145 -177(: 1)17ژئوپليتيک، سال 

  تبييژ 1397 راد، م ، حسينی، س م س  و صادقی، و كاويانی

محور در چارچوب مدل مركز ا پيراماون، رقابت انتخاباتی طايفه

پژوهی: ادوار هشتم، نهم و دهم در حوزه انتخابيه ممسنی، نمونه

   218 -236(: 3) 33فصلنامه تحقيقات جغرافيايی، 

  جغرافياای انتخاباات: 1396بيگای، م  راد، م  و قرهكاويانی

ا، تهااران: پژوهشااکده مطالعااات بنيادهااا، مفاااهيم و رويکردهاا

 راهبردی  

سااختار  تاأرير  تحليل 1400پرور، ط  عشايری، ط  و جهان

ای باار كاانش انتخاباااتی در جمهااوری اسااالمی ايااران، طايفااه

    407-432(: 17)2فصلنامه دانش سياسی، 

  الگااوی رأی ساااكنان 1394مشاااهده مياادانی نگارنااده  

باات مجلاس شاورای روستای گچگران در دهمايژ دوره انتخا

اسالمی در حوزه انتخابيه ممسنی، شهرستان ممسنی، روساتای 

 گچگران 

مصاحبه با اعضای شورای حل اختالف روساتای گچگاران  

  ووااايف و اقاادامات شااورای حاال اخااتالف، شهرسااتان 1400

 ممسنی، روستای گچگران  

  اقاادامات و 1400مصاااحبه بااا دهيااار روسااتای گچگااران  

 هرستان ممسنی، روستای گچگران  عملکرد دهياری، ش

سااپيدان و آگاهااان محلاای روسااتای مصاااحبه بااا مااوی

  پيشينه تاريخی تحاوالت اجتمااعی و سياسای 1400گچگران 

 روستای گچگران، شهرستان ممسنی، روستای گچگران  

  تحاااوالت فضاااايی 1389زاده، ر  و صاااادقی، م  منشااای



 1401، پاییز 3، شماره 9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      378

ا ا شاهری، روستاهای پيرامون شهر با تأكيد بار تعامال روسات

اناداز مورد: روستاهای پيرامون شهر نورآباد ممسنی، مجله چشم

   131 -153(: 12) 5جغرافيايی، 

شايركيا، ت  و بااقری، ع  هشاجيژ، ن ، آمارحااجیمواليی

  نقش مديريت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستايی 1396

 6شهرستان بهشهر، فصلنامه اقتصاد فضاا و توساعه روساتايی، 

(4) :176- 165   

  تبييژ 1396تبار، م ، حسينی، س م س و صادقی، و  ميرزايی

پژوهای: حاوزه گرايی و حقاوق شاهروندی، نموناهرابطه طايفه

   25 -54(: 2) 2انتخابيه ممسنی، 

  1394تبااار، م ، صااادقی، و  و حسااينی، س م س  ميرزاياای

 تبييژ رابطه فرهنگ سياسی و توسعه اقتصادی، مطالعه موردی:

   169 -208(: 2)11شهرستان ممسنی، فصلنامه دانش سياسی، 

  نقش 1397تبار، م ، صادقی، و  و حسينی، س م س  ميرزايی

نفوک و نيروهاای اجتمااعی در انتخاباات مجلاس های کیگروه

پژوهی حوزه انتخابيه ممسانی، فصالنامه شورای اسالمی: نمونه

    301 -336(: 2)16ای، جغرافيا و توسعه ناحيه

هاای راه شااهی: منزلگااه   منزلگااه1356ميرفتاس، س ع ا  

   165 -190(: 2)12های تاريخی، گچگران، فصلنامه بررسی

  1391آزاد، م  خورشاايدی، ع ، فقيااه، ه  و عسااکرینااادری

 21، فصالنامه راهبارد، 1404مديريت محلی مطلاوب در افا  

(65 :)391-371   

  بررسای 1392، س  گياوی، س  و جتناین ری، غ ، بشيری

مشاركت سياسی بر توسعه سياسی، مطالعه موردی جوانان  تأرير

(: 1) 6شهر خلخال، فصلنامه مطالعات توسعه اجتمااعی اياران، 

146-137   

  سياست، ترجمه عبدالرحمژ عاالم، تهاران: 1395هيوود، ا  
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Abstract 

Mamsani has undergone profound political and administrative changes at the crossroads 

of history. These developments have taken place in a primitive context and based on the 

identifiers of tribal culture. One of Mamsani's settlements is the Gachgaran village, which 

is considered to be the home of the Gachgaran people. The political activism of the residents 

of this settlement is not only separate from other Memsani settlements, but is formed in a 

tribal context. With this approach, the question is raised, what is the role of tribalism as a 

historical phenomenon in the political participation and local management of Gachgaran 

village in the central part of Mamsani? It seems that the tribal culture has played a role in 

the political participation and local management of Gachgaran village through the 

institutionalization of the traditional ethnic/kinship model and the intensification of the 

excitement of the residents. The research method is descriptive-analytical. Among the 

indicators of tribal culture as an independent variable are: local-tribal emotions, habitat 

loyalty, nepotism, limited demands of individuals and groups and hometown rivalry. Among 

the indicators of political participation as a dependent variable are: the special work of the 

representatives, the election of the Islamic Council, the Dispute Resolution Council and the 

Village Islamic Council. In this regard, the performance index of the village assistant is 

considered as another dependent variable for local management. The data were collected by 

library/documentary (statistics) and field (observation and interview) method. The output of 

the research shows that tribal culture, by producing ethnic/kinship tendencies and 

intensifying excitement and emotions, plays an effective role in increasing the political 

participation of village residents in political moments such as political gatherings in the 

context of history, the elections of the Islamic Council Parliament and The Village Islamic 

Council. On the other hand, the selection of local managers in Village Association, House 

of Justice and army of Science after the land reforms and village governor after the Islamic 

Revolution based on kinship/tribal considerations and not on the basis of expertise/merit-

oriented has fueled the inefficiency of local management in Gachgaran village. 

Keywords: Tribal Culture, Political Participation, Local Management, Mamasani 

County, Gachgaran. 
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