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  دهيچك
هاي جغرافيايي را در رفتـار  تأثير همسايگي يكي از جستارهاي جغرافياي انتخابات است كه پيامد عوامل و زمينه   

 بر   يكديگر عموماً همانند نتگاهي  كند و بر اين گمان است كه ساكنان يك محدوده سكو          بررسي مي دهندگان  رأي
شان، به فرد و يا جرياني كه با آنان احساس همانندي  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هاي و شناسهاساس ويژگي

تار همسايگي در فرهنگ سياسي  ين مسئله است كه آيا جس     بررسي ا اين تحقيق به دنبال     . دهند مينمايند، رأي   مي
مارهاي دور نخـست نهمـين دوره انتخابـات         مقاله حاضر آ   بدين منظور    ؟استدهندگان ايراني اثرگذار بوده     رأي

 بـه تحليـل   GIS انتخاب نموده و بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي و با اسـتفاده از    رارياست جمهوري ايران
 همـسايگي نقـش مهمـي در    تـأثير  كه دهد مينتايج اين پژوهش نشان  . استي تهيه شده پرداخته   ها  هداده و نقش  

دهندگان نواحي  ثر در رفتار رأيؤهاي جغرافيايي ماي كه پيامد عوامل و زمينهانتخابات ايران داشته است؛ به گونه
فرهنگـي،   بنابراين چنين زمينـه . گرا و قومي بيابدگيري در ايران سرشتي محليمختلف كشور باعث شده كه رأي 

  .استساالري بوده هاي اساسي در كاميابي فرايند مردميكي از بازدارنده
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    مقدمه

  درك مكاندر علوم جغرافيايي). 1379جانستون،( است دانش جغرافيا ترين مفهوم، كليديمكان
شناسي ، بومطبيعت، تاريخ، اقتصاد، جامعه، )مطلق و نسبي( موقعيت جغرافيايي در پيوند با

جغرافياي سياسي به دنبال هاي پژوهش در اين ميان،. يابدقابليت تفسير ميفرهنگي و سياست 
اين . كنند  مياست كه در آن زندگي  و فضاهاييافراد عاطفي ميان ها و پيوندهاي بستگييافتن

. رودفضاها خالقِ بخشي از هويت افراد هستند، هويتي كه گاه، بنياد واكنش آنان به شمار مي
پردازد كه هاي سياسي و اجتماعي ميجغرافياي سياسي به تحليل آن دسته از عوامل و پديده

يايي هاي جغرافسياسي را مطالعه ناهمگوني از اين سو، اگر جغرافياي. اندداراي ابعاد فضايي
مرتبط با روندهاي سياسي نواحي بدانيم، جغرافياي انتخابات به عنوان زير مجموعه اين دانش به 

هر چند برخي نيز . پردازد مطالعه و واكاوي اثرگذاري تفاوتهاي فضايي در رفتار سياسي، مي
ختلف دهندگان نواحي م آراء رأي جغرافياي انتخابات را صرفاً مطالعه تنوع تصميمات و نتايج

   ). Estes, 2005( انددانسته
درونمايه جغرافياي انتخابات بر مفاهيمي چون دموكراسي، مشاركت سياسي،  شالوده و

دموكراسي در جايگاه مفهومي كلي و . استوار است... گيري، حوزه انتخابات وانتخابات، تصميم
 اره هر واژه اين گزارهدرب. كننداي نظام سياسي است كه در آن مردم حكومت ميفراگير، گونه

: 1376گيدنز،( شماري مطرح استهاي بي حكومت به وسيله مردم، پرسش وحكومتيعني 
هاي مرتبط با اين مفاهيم در گستره هاي متعددي به واگشايي چالشتاكنون رشته). 329

يني طي و سرزميفريني محآرواداري گفتار دموكراسي در جغرافيا به نقش. انددموكراسي پرداخته
دموكراسي و انتخابات از آن روي در پيوند با جستارهاي جغرافياي سياسي قرار . گرددآن باز مي

جدايي . شوندناپذير سه عنصر ملت، حكومت و سرزمين مربوط ميگيرند كه به اصل جداييمي
 به عبارت. كنداي است كه اراده ملت را به حكومت منتقل ميذيري اين مثلث برآيند رابطهپنا

سازي اثرگذاري اراده ملت بر شيوه حكومت در ديگر، دموكراسي و انتخابات بهترين ابزار عملي
، مجتهدزاده(باشد ترين نوع حكومت ميبر اين اساس، دموكراسي جغرافياي. اداره سرزمين است

ل اند كه به واكاوي تعامجغرافياي انتخابات را زير مجموعه جغرافياي سياسي دانسته). 37: 1379
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 و علوم اجتماعي 1شناسيپردازد و در عين حال با انتخاباتفضا، مكان و فرآيندهاي انتخاباتي مي
  .)Johnston& Pattie, 2006( نيز در ارتباط است

 است كه از نظر 2يكي از جستارهاي پر چالش جغرافياي انتخابات، مبحث تأثير همسايگي
مكاني و جغرافيايي در پسندها و ) ناصرع( هايگستره مفهومي ناظر بر اثرگذاري سازمايه

 3زادشهري) پايگاه حمايتي( هاي خاصدهندگانِ ساكن محدوده در رفتار رأيمؤثرهاي  مطلوب
محوري بنياد هويت و پايه گرايي و طايفهاي اساساً ويژه نواحي است كه محليچنين شناسه. است

اثر همسايگي در ميان . رودبه شمار ميهاي ساكنان آنجا ها و واكنشبسياري از رويدادها، كنش
شود با اين تفاوت كه روند اثرگذاري و همه جوامع اعم از سنتي و پساصنعتي ديده مي

پيامد تأثير همسايگي بر انتخابات، با توجه به ناهمگوني . نمايدگيري آن ناهمسان مي جهت
اند اي نداشتهسي پيشرفتههاي دموكرافضايي واحدهاي سياسي، دست كم در كشورهايي كه زمينه

منافع  سازي و مباحث فراگيري همانند هويت ملي، امنيت ملي ونشانگر روندهاي ناتمام ملت
  . فراگير است

شوراها، ( گيري برگرفته از برگزاري انتخابات در سطوح مختلفهاي رأيدر ايران نيز، داده
گزينش افراد  فرهنگ سياسي و رنشانگر آن است كه متغير نامبرده د) مجلس و رياست جمهوري

 اثرگذار بوده و بسياري از نامزدها هم با آگاهي از اين پيش) شوندگانكنندگان و انتخابانتخاب(
) تحليل( نويسندگان نوشتار كنوني نيز افزون بر واگشايي. اندزمينه وارد كارزار انتخاباتي شده

ي آماري و بازتاب آن بر روي نقشه در دور هامفهومي تأثير همسايگي، پيامد آن را بر اساس داده
  .اندنخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نمايانده

  روش تحقيق

انجام پژوهش كنوني بر اين فرضيه استوار است كه جستار تأثير همسايگي در فرهنگ سياسي 
اي و نههاي مورد نياز پژوهش به روش كتابخاداده .استدهندگان ايراني اثرگذار بودهرأي

                                                           
1- Psephology 
2 -Neighborhood effect 
3 -Home Town 
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ها و آمارهاي وزارت كشور در خصوص نتايج دوره نخست نهمين دوره  گيري از داده بهره
تحليل فضايي و پراكنش . انجام شده است) 1384خرداد ماه  (انتخابات رياست جمهوري ايران

.  در قالب نقشه تحليل شده استArc View و در برنامه GISها در محيط  كمي و كيفي داده
  . به شيوه توصيفي ـ تحليلي و بر پايه استدالل انجام شده استروش تحقيق 

  مباحث نظري

  مشاركت، بنياد نظام دموكراتيك

مشاركت سياسي، كانون محوري مقوله انتخابات . مشاركت، مهمترين گرايش اداره امور است
مفهوم مشاركت سياسي، درگيري فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام . رودبه شمار مي

انگاريم كه مشاركت زيرا چنين مي. اسي از عدم درگيري تا داشتن مقام سياسي استسي
 دگرگوني در ساخت قدرت سياسي و عقالني كردن شيوه زندگي مردم را به دنبال دارد

باشد چون نيازمند كمترين دهي، كمترين شكل مشاركت سياسي ميرأي). 63: 1382توسلي،(
هاي بسياري وجود داده. ق انداخته شد چه بسا پايان يابدكه رأي به صندوتعهد است و همين

ـ اقتصادي، تحصيالت،   دارد كه مشاركت سياسي در همه سطوح بر اساس پايگاه اجتماعي
سن، شغل، جنسيت، مذهب، قوميت، ناحيه، محل سكونت شخصيت و محيط سياسي يا 

ديگر سو، همبستگي از . گيرد، ناهمگون استهايي كه در آن مشاركت صورت ميسرزمين
معروف » اثربخشي سياسي«آماري بااليي ميان ميزان مشاركت سياسي و ميزان آنچه كه به 

ها و خط توان در سياستيعني اثربخشي سياسي فرد و اين احساس كه مي: است، وجود دارد
  ).12: 1373زاده،نقيب( ها تاثير گذاشتو مشي

وسعه سياسي و مفسر نقش مردم در حكومت هاي تدر اين ميان، انتخابات يكي از شاخص
قوانين انتخاباتي، اجراي آن و ميزان مشاركت مردم در انتخابات نشانگر رابطه حكومت . است

 انتخابات ابزار در واقع). 15: 1378، دهكردهسائلي(و مردم و وضعيت اجتماعي آنان است 
ي، يگانه راه كسب مقبوليت و باشد كه در جوامع متكثر امروزسازي حكومت مردم ميعملياتي

 . شودهاي سياسي محسوب ميحقانيت نظام



 �     ...بررسي تأثير همسايگي بر انتخابات ايران    ____________________________________________

باشند كه ماهيتي سياسي هاي انساني ميها و واكنشهاي سياسي شامل همه فعاليتپديده
اگر انتخابات را بخش . تصميم فرد براي شركت در انتخابات نيز واكنشي سياسي است. دارند

ت مدرن بدانيم جغرافياي انتخابات، به مطالعه پراكنش ناپذيرِ جغرافياي سياسي دولجدايي
آنگاه كه انتخابات برگزار و نتايج . پردازدمي 1كشورگستره گيري در فضايي پديده سياسي رأي

هاي گيري از دادهمشخص شد جغرافيدانان به واگشايي جغرافيايي نتايج انتخابات با بهره
اي يا  از رويكرد ناحيهمتأثرهايي عمدتاً نين تحليلچ. پردازنداجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مي

براي نمونه، در طول دو دهه گذشته جغرافيدانان از رويكرد رفتار فضايي در . اندسنتي بوده
  ).Manorama, 2007 :316( انددهندگان استفاده كردهمطالعه رفتار انتخاباتي افراد يا رأي
مشكالت  ها، تنگناها وها، برداشتت نگرششناخ) معيار(از آنجا كه انتخابات، سنجه 
هاي هاي رفتاري مكانگيري بر روي نقشه، نشانگر تفاوتجامعه است، توزيع نتايج رأي

 بر اين باور است كه در جغرافياي سياسي آن بخش از دادهاي 2ريچارد موير. باشدمختلف مي
. ر انتخاباتي افراد تمركز نمايدآماري مرتبط با انتخابات معتبر است كه به جهت فضايي بر رفتا

زيرا عموماً فرض بر اين است كه گزينش كانديداها بر اساس منافع رأي دهندگان است و اين 
بر اين اساس، جغرافيدانان . باشد از پايگاه اجتماعي، اقتصادي و قومي آنها ميمتأثرگزينش 

  ).256: 1379موير،(د كننگر مهم ارزيابي مي تأثير عوامل محيطي را در انتخاب گزينش

  گيريتأثير جغرافيا بر رفتار رأي

گمان بي. گيري، يكي از ديرپاترين جستارهاي جغرافياي انتخابات استترسيم نقشه رفتار رأي
اي كه ميان اين پراكنش فضايي و نمايد به گونهگيري، متنوع مياز بعد فضايي، الگوي رأي

هاي در دموكراسي. اعي همبستگي برقرار استوجود بنگاهها و واحدهاي اقتصادي و اجتم
. باشدهاي اجتماعي، تاريخي، فرهنگي يا اقتصادي استوار ميپيشرفته، نظام حزبي بر شكاف

اي ارتباط براي نمونه ميان طبقه، مذهب و گروه قومي و دلبستگي آنان به تمركز اجتماعي گونه
گيري دو شيوه آمريكايي و انگلسيي تار رأياساساً در مطالعه تأثير جغرافيا بر رف. برقرار است

                                                           
1 - State  
2 - Richard muir 
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 است كه در آن شمار 1گرايياي محليمبتني بر گونه شيوه آمريكايي عمدتاً .مورد توجه است
 بر اساس تمايز 2در شيوه انگليسي، شكاف طبقاتي. هاي انتخاباتي اهميت داردجمعيت محدوده

يكي از داليل پيدايش . يابدياهميت م) كيفيت زندگي و فرهنگ تحصيالت،( و تنوع طبقه
بر اساس هر دو شيوه، . انداي دانستههاي ناحيهاي در انگلستان، كاهش تأثير هويتچنين شيوه

 Johnston & 2007,( احزاب مرتبط با آنها از نظر فضايي تنوع پايگاه حمايتي خواهند داشت
Pattie .(اند، از نظر رگر برپا شدهبراي مثال احزاب سوسيال دموكرات كه بر بنياد طبقه كا

در برابر، احزاب . شوندهاي كارگرنشين شهري پشتيباني ميتاريخي، عمدتاً از سوي بخش
ن و اقشار متوسط به باال اخذ ادار كارِ حامي كارفرمايان، پشتيباني خود را از سرمايهمحافظه

 انطباق ميان الگوهاي همچنين گرايش سياهان آمريكايي در رأي دادن به دموكراتها در. كنند مي
  .آنجلس بازتاب داردگيري و تركيب نژادي در شهرهايي چون نيويورك و لوسرأي

هنگامي كه پراكنش فضايي طبقه يا گروه قومي در گذار زمان دگرگون شود، جغرافياي 
براي نمونه مهاجرت طبقه متوسط از شهرهاي بريتانيا . شودگيري نيز متحول مييأبرآمده از ر

 الگوي 3شدن به افزايش قطبي70 و 1960هاي دهه ها و نواحي روستايي در طول سالومهبه ح
 روستايي منجر شد كه تكرار اين وضعيت به ويژه تحوالت اقتصادي دهه -گيري شهريرأي

گيري بازتابي از تمايزات و يأالگوي جغرافياي ر. ، از انسجام طبقه كارگر شهري كاست1980
 ),Flint 86 :1998 (  اقتصادي است–ماعي هاي اجتخواست گروه

  تأثير همسايگي

 732-809( خلدونترين رويكرد را در جستار تأثير همسايگي در انديشه ابنشايد بتوان قديمي
خلدون بر بنياد چنين رهيافتي به ابن. با عنوان عصبيت در كتاب مقدمه وي دنبال كرد) ق.ه

غلبه و ... به باور او هدف عصبيت. پرداختي قبيله زندگي و اقتدار سياس) تبيين( كاويعلت
عصبيت از راه پيوند نسبي و وابستگي خاندانها به . تسلط براي رسيدن به پادشاهي است

                                                           
1- Localism 
2- Class cleavage  
3 - Polarization  
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عصبيت در اصل اين است كه آدمي از حريم سرور . شوديكديگر يا مفهوم مشابه آن حاصل مي
به ديگر سخن، ). 242: 1345، خلدونابن( خود حمايت كند و براي پيروزي او بكوشد

 ).108 :1372بشيريه،( عصبيت، اراده جمعي معطوف به قدرت، بر بنياد نوعي همبستگي است
) 1952 (در علوم جغرافيايي طرح تأثير همسايگي به نوعي به انديشه پخش فضايي هاگستراند

انديشي ساكنان مقوله همسايگي بازتابِ هم. )Norton, 2000: 81 (گردد جغرافيدان سوئدي باز مي
هاي اجتماعي و ساز كنشاي سكونتگاهي خاص است كه احساس برآمده از آن، بالقوه زمينهگستره

هرچند كه مرزبندي جغرافيايي دقيقِ همسايگي دشوار است اما . رودهماهنگ آنان به شمار مي
ري اطالق اي در داخل نواحي شههمسايگي، عموماًٌ به محدوده. تقربياً هسته آن آشكار است

اي تعيين حدود شده گردد كه مناسبات چهره به چهره بر آن حاكم بوده و از نظر فضايي، جامعه مي
در . قابل درك است تا خود ساكنان محل) هابيگانه(ها  از سوي غريبهغالباًچنين موجوديتي . است

-ها و كنشگارههاي خاص به انها در محدودهشود كه پراكنش خرده فرهنگهمسايگي انگاشته مي

ها براي چنين مناسبات همسايگي  هر چند داده.دهدزيند جهت ميكساني كه در آنجا مي 1وري
  ).Johnston, 1993: 316 (نمايد در برخي شهرهاي مدرن اندك مي2ايخودانگيخته

اند كه عوامل جغرافيايي در سوگيري اجتماعي بويژه در پديده جغرافيدانان سياسي دريافته
شان اي همسان به همسايگاننخست آنكه مردم تمايل دارند به شيوه. اثر گذاراند يري،گرأي

شان به جاي   اقتصادي آنان ايجاب كند كه وفاداري-رأي دهند حتي اگر وضعيت اجتماعي
) رو در رو(آنگاه كه تفسير اخبار و امور سياسي از رهگذر مباحثات محلي افراد . ديگر باشد

توانند عوامل جغرافيايي مي. )Martin, 2004: 139 (افتدر همسايگي كارگر ميتحليل گردد، تأثي
تجربه نشان داده است كه بر بنياد جستارِ تأثير .  كنندمتأثرگيري را  در رأيمؤثربنيادهاي اجتماعي 

 -كنند، به اين مفهوم كه حتي اگر شرايط اجتماعيهمسايگي عمده افراد، همانند هم عمل مي
دادن، مشابه هم به ان در پيوند با جاي ديگر تعريف شده باشد، در مقوله رأيشاقتصادي

گيري همين جستار ترين بعد رأيدر واقع جغرافيايي). Flint, 1998: 80 (دهندهمسايگانشان راي مي
تأثير همسايگي است كه در آن رابطه ميان نتايج انتخابات، و محدوده پيراموني سكونتگاه و زادگاه 
                                                           
1 - Activate 

2 - Spontaneous Neighborliness 



  __________________________      1387 پاييز و زمستان سوم،ه م، شمارچهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      8

به همراهي ) سرشناس(گرايش افراد ). Glassner, 1993:185 (شوددها و نمايندگان بررسي مينامز
و معموالً از رهگذر الگوهاي ) انديا زيسته(زيند اي كه در آن ميبا هنجارهاي سياسي ناحيه

 ).Cox, 2003: 373( دهند گردد را با عنوان تأثير همسايگي نشان ميانتخاباتي آشكار مي

 فارسي پسوند هم نشانگر نوعي دلبستگي و اشتراك هويتي و عاطفي است كه در زبان
سازند در اين بخش، شان را بر بنياد آن آشكار ميهاي متقابل اجتماعيها، بسياري از كنشگروه

اي و ناحيهو هم) بچه محل(محلي اي از همزبان، همشهري، همهمسايه داراي مفهوم گسترده
 هايي كه گزينش وه اشاره شد در جغرافياي انتخابات از چنين زمينهآنچنان ك. است.. .هم 

به . شودسازد با عنوان تأثير همسايگي ياد مي ميمتأثرگيري ها را به هنگام رأيگرايش گروه
ثير همسايگي شكلي از تأثيرپذيري اجتماعات محلي است كه در آن ويژگي أديگر سخن، ت

تأثير همسايگي به رابطه ميان نفع  .سازد ميمتأثرافراد را هاي اجتماعي، انديشه و كنش محيط
به همراه جمعيت ) آينده (شانافراد بر پايه منافع تخيلي. شخصي و رفتار فرهنگي باور دارد

هاي جامعه محلي، آرزوها و در اينجا ارزش. شوندهمسايگي واكنش نشان داده و متعامل مي
   ).Johnston, 1993: 316 (كند ميمتأثرهاي فردي را خواست

رويكرد تأثير همسايگي با انتقادات چندي نيز همراه است كه درونمايه همه آنها به اين 
موضوع اشاره دارد كه اين ويژگي خاص نواحي است كه هنوز وارد دوران مدرنيته و 

. اشدتواند فراگير باند پس نميگيري از ابزارهاي نوين فناوري اطالعات و ارتباطات نشده بهره
توان گفت هر چند ممكن است در برخي كشورها تأثير همسايگي كم اثر باشد اما  در پاسخ مي

واقعيتي انكارناپذير است كه در دموكراسيهاي پيشرفته كه داراي نظام پارلماني قوي هستند، 
  ).256 :1383، نيا و كاويانيحافظ(تأثير همسايگي نمود دارد 

گيري در ايران ه استوار است كه فرهنگ سياسي و مقوله رأينوشتار كنوني نيز بر اين انگار
رخداد چنين وضعيتي در كشور سرشتي . است بودهمتأثرنيز به شدت از جستار تأثير همسايگي 

مني ذهنيت ايراني و ناتمام ماندن فرايند اكامالً جغرافيايي داشته كه به نوعي نمايانگر احساس نا
  .شوددامه به واكاوي بيشتر آن پرداخته ميسازي در ايران است كه در املت
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  بسترجغرافيايي فرهنگ سياسي ايراني

هر يك از واحدهاي سياسي از نظر پيوند ميان نظام و محيط آن، داراي تجربه كمابيش 
ل فرهنگ سياسي و فرآيند ياند در روند تشكتوانستهاند كه در آن تعامالت ساختاري  ناهمساني

هاي مردم و برداشت گيرياي كه اين روند در جهتي ايفا كنند به گونهجامعه پذيري نقش اساس
در اين ميان، شناخت ). 116: 1382، قوام( آنان از رفتار و كاركرد نظام سياسي مؤثر بوده است

. باشدفرهنگ سياسي يكي از الگوهاي مهم واكاوي و واگشايي فرآيند توسعه سياسي جوامع مي
ه به سياست، برداشت آنها از رفتارهاي نظام سياسي و در نتيجه نگرش مردم و نخبگان جامع

  ). 119، همان( پذيري آنان استهاي فرهنگي و نيز فرآيند جامعهها، تابعي از شناسهسوگيري توده
با توجه به اين مقدمه، ايران كشور نسبتاً پهناوري است كه برآمده از موقعيت مطلق و 

تنوع سرزميني و . اي بوده استو فرهنگي گسترده و پيچيدهاش، پذيراي تنوع سرزميني نسبي
ها، الگوي زيست و اقليمي اين كشور به همراه تعدد زبان، گويش، لهجه، مذهب، سنت

موقعيت مذكور، از اين كشور . فرهنگي آن بوده است معيشت، آفرينشگرِ نواحي و خرده نواحي
 و فرهنگي ساخته و بستر طبيعي آن نيز ها و تبادالت نظاميچهاراهي به عنوان كانون يورش

پيامد چنين بستر . همواره دچار شرايط ناپايدار و گرفتار حوادث طبيعي گوناگون بوده است
 است ثباتي بودهاي احساس ناآرامي و بيجغرافيايي، پاگيري فرهنگ و مدنيت ايراني بر گونه

هاي استبدادي، ده از وجود حكومتبه ديگر سخن، نبود امنيت برآم). 99  :1384، رادكاوياني(
هاي سياسي عقب مانده افكن پيوسته اقوام آسياي مركزي كه عموماً داراي نظامهاي بنيانيورش

 فرهنگ سياسي ايران را به شدت - از غزنويان تا قاجاريه-و ايلياتي بودند نزديك به هزارسال 
) دوران اقتدار ايلي( ن دورهاي كه در تبيين ايدستخوش دگرگوني و پسرفت نمود به گونه

از آنجا كه امنيت،  ).1380:346مرادي،قاضي( توان از مفهوم عصبيت ابن خلدون بهره گرفت مي
يابي است در سامانه سياسي ايران همواره به دليل مسئله امنيت، به مقوله نيازِ سامانپيش

هاي سياسي ت سامانهثباتي سرشتوجهي شده است، آشوب و بيتوجهي يا بي يابي كم سامان
اين . ستانده استاستبدادي و آمرانه است كه گاه انديشيدن و ساماندهي را از حاكميت باز 

  . باشد مياين سرزمين بسيار اثرگذار ) ساكنان (ويژگي در سوگيري فرهنگ سياسي باشندگان
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و پيروي در فلسفه سياسي ايراني، برپايي نظم اجتماعي بر حاكميت عنصر فرهمند، جنگاور 
همواره پيش از » چه كسي بايد حكومت كند«بر همين پايه، پرسش. مردم از وي نهاده است

در ). 96: 1385، محمدي اصل( بر اذهان حاكم بوده است» چگونه بايد حكومت كند«پرسش 
 از همان خاستگاه ايلياتي، سامانه قدرت، سرشتي انحصارخواه و متأثراين سرزمين عمدتاً 

ساالرانه برآمده از هاي مردمرو، زمينه براي پذيرش انديشهاز اين) همان( تام داشتهخواه  موافقت
سيري در تاريخ تحوالت جامعه . نموده استهاي فكري فرهنگي مدرن، دشوار دگرگوني

هاي عاطفي و ديني ايران، نمودهاي جمعي در زمينه) ساكنان(دهد كه باشندگان ايراني نشان مي
اي پيوسته و هميشگي از مشاركت در امور سياسي همچون يك جربه و بهرهاند ولي تداشته

 ).102: 1378 قادري،( اندنداشته حق رسمي و معمول

  ايجغرافيايي فرهنگ سياسي ناحيه بستر

دهد كه از رهگذر آن باشندگان در بستر نواحي و خرده نواحي فرهنگي فرايندهايي روي مي
اي مگون با سامانه سياسي بومي و فراگير آشنا شده و تا اندازهي تقريباً ناهتنواحي با تجربيا

در كشور . شودهاي سياسي تعين ميهايشان نسبت به پديدهشان از سياست و واكنششناخت
سازنده نواحي و خرده نواحي فرهنگي آن  ... ايران الگوهاي معيشت، زيست، زبان، مذهب و

اي الگوي قدرت مبتني بر نوعي پدرساالري در هبوده اما مخرج مشترك همه آنان، وجود گون
  .قالب تيره، طوايف و ايالت بوده است

كه خود پيامد فرايندهاي ) م1906/خورشيدي1285(در ايران با برآمدن رويداد مشروطيت 
المللي بود، شاهد  ناپذير مادي و معنوي برگرفته از شرايط داخلي و الزامات نظام بينجدايي

ها، احزاب، انتخابات و واژگاني فاهيمي نو همچون قانون، مجلس، انجمنبرآمدن و گسترش م
انقالب مشروطه بنيادهاي اقتصادي و سياسي عصبيت و اقتدار ايلي را . با پسوند ملي هستيم

 اجتماعي اقتدار و عصبيت ايلي را از بنياد برافكند، -هاي سياسي لرزاند، حكومت پهلوي جنبه
، مرادي قاضي( گ سياسي برآمده از عصبيت و اقتدار ايلي برقرار مانداما فرهنگ و به ويژه فرهن

ساالري و انتخابات با فراز و فرودهاي بسياري  از آن زمان تاكنون جريان مردم). 351: 1380
  . روياروي بوده است
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از جمله مسائلي كه در سيماي انتخابات ايران نمود آشكاري داشته همان تأثير همسايگي 
به اين مفهوم . استاي و قوميتي رأي دهندگان بودهش خويشاوندي، محلي، طايفهدر قالب نگر

اي و ايلياتي داشته و نهادهاي اجتماعي و مدني جامعه ايران اساساً بافت طايفههايي از  بخشكه 
اند و رأي دهنده ايراني اساساً كمتر توانسته در دگرگوني اين وضعيت كمتر اثرگذار ظاهر شده

از اينرو، ميان فاصله جغرافيايي . پيوند برقرار كند) ملي( و فراگير) محدود(ع شخصي ميان مناف
همبستگي كمتري ) شهرستان، استان و كشور( و هويتي با احساس تعلق و دلبستگي فراگيرتر

همچون ايالم، لرستان،كهكيلويه و بوير احمد ( اين روند عمدتاً در استانهايي. توان يافت مي
در انتخابات مجلس و شوراها كامالً دارند، اي و ايلياتي  ت آنان سيمايي طايفهكه جمعي...) و

  .آشكار است
 احساس  ويابي مباني خويشاوندي، امنيت ثيرأت زير  سياسيپذيري در اين جا، جامعه

 ناكارا به افراد گرايشب، يفرهنگ حذف رقت كه در آن بيگانگي نسبت به بيرون از طايفه اس
 ضعف بنيادهاي وفصل اختالف  هاي كليدي، روش سركوب براي حل وتواگذاري سم براي

گيري فرهنگ سياسي عقالني مبتني   عدم شكل كه در آنت استانتخاب بر اساس اهلي رقابت و
به واسطه ناتواني يا نبود نهادها و  .باشد  معقول و مواجهه فكري ميانديشي هم بر استدالل،

 تداوم حيات سياسي ضامنهاي سياسي الزم كه  عف آگاهيهاي مستقل در ايران و نيز ض تشكل
باشد، اين ) سياست (مردم ايران در راستاي دخالت و نظارت پيوسته پايدار در امور همگاني

. پيوندها و مناسبات در درون خويش روابط استبدادي را به صورت مداوم بازسازي كرده است
لذا . برقرار است طايفه برابر  اين تعهدات در، باشدنيرومنداي  طايفهدلبستگي اسحسا كه هنگاآ

مشاغل   خدمات و،هاارزي برسد، نقشب هرگاه فردي از طايفه به موقعيت اجتماعي و سياسي
ه ب منصبي شده دارندهي كه كس رهگذراين  از. كندمتعددي را به اعضاي طايفه واگذار مي

 روان پيامد خويشاوندي، دو )نصرع (پرداختن به سازمايه. يازدميهاي محكمي دست پشتوانه
  : داردبه دنبالشناختي اجتماعي 

مانند ه معيارهاي فراگيرتر  وشودخويشاوندي تعريف مي سنجه پايهمرز خودي و بيگانه بر  :اول
 خويشاوندي، گستره زيرا پيوند. نمايد ميترمراتب ضعيف هفراخويشاوندي ب منافع  وتخصص

 از غير خودي به دست ايگستردهاز خودي و تعريف  ديمحدودي دارد، لذا تعريف محدو
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سان كمتري در شمار تعريف كد تا گرد ميسببخويشاوندان  اندك شمار ،ديگرسخن به  .دهد مي
  .دياب ترس از بيگانه يا غير خودي شدت مياحساسِ به همين دليل. قرار گيرد

دايره اعتماد و منابع اعتماد نيز بيگانه،   پيرو تعريف محدود از خود و تعريف گسترده از:دوم
اعتمادي   از آن را در دايره بيبيرونطايفه خود اعتماد دارد و  فرد به اعضاي ايل و. گرددمحدودتر مي

ها و  نقش،هاكه ائتالف شود نمايان ميساناين روابط اجتماعي بدينپيامدهاي . ددهقرار مي
  ).9: 1384كالنتري،( يابد اي تحقق طايفههاي سياسي بر پايه خويشاوندي، قومي و يادگيري

  انتخابات رياست جمهوري و جستار تأثير همسايگي

و برپايي جمهوري اسالمي، برگزاري انتخاباتي كه سراسر كشور حكم يك ش  1357تا سال 
تجربه نشان داده كه جستار تأثير همسايگي در اين گونه .  استحوزه انتخاباتي را بيابد اندك

به اين مفهوم كه نامزد رياست جمهوري افزون بر . يابد نمود مي1 شكل زادشهرانتخابات در
داشتن چهره سرشناس با كاركرد ملي، خاستگاه خود يا تبارش به يكي از نواحي زباني يا 

در اين حالت ناحيه يا استان مفروض در نقش پايگاه حمايتي نامبرده . استاني كشور برگردد
 مبحث زادشهري، كاركرد و نمود ،ن كه شمار نامزدها بيشتر باشدشود و به هر ميزاظاهر مي

اند كه كانديداي مورد حمايت در جستار زادشهري، رأي دهندگان بر اين گمان. يابدبيشتري مي
ساز پيدايش و آفرينش امكانات و تواند زمينههاي هويتي با آنها ميآنان به واسطه همانندي

  .ناحيه و استان مفروض باشدساكنان  هاي بيشتري براي پيشرفتفرصت
هاي دور نخست نهمين دوره رياست آيد دادهدر اين پژوهش، بنا به داليل كه در پي مي

  . ارزيابي و واگشايي قرار گرفتموردا ايران .جمهوري ج

براي نخستين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوري ايران، انتخابات به دور دوم كشيده  .1
  .شد

دهد كه به سبب ضعف انديشه تحزب و ائتالف در دور  انتخابات نشان ميبرآيند كلي .2
 درصد آراء ماخوذه، بدون آنكه در 57 راي، برابر با 295/225/16نخست انتخابات، 

هر چند اين امر . حاصل مانده استسرنوشت انتخابات پيامد مستقيمي داشته باشد، بي
                                                           
1 -Home town 
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نيافتگي  ز طرفي ديگر بيانگر توسعهناشي از آسيبهاي روشهاي دموكراتيك است اما ا
ديگر آنكه . باشدهاي سياسي ايران در مقوله مشاركت مي سياسي در ميان احزاب و گروه

 .ستنيي برقرار راسترپيوند سميان عنصر رقابت و مشاركت هميشه 

 نامزد اين دوره از انتخابات، كسي به عنوان رئيس جمهور برگزيده شدكه كمتر 7از ميان  .3
 .كردبيني ميپيش) احمدي نژاد (ي امكان پيروزي نهايي را براي اوتحليلگر

ها و صاحبان ساليق گوناگون سياسي نظام، فرصت و مجال حضور تقريباً از بيشتر گرايش .4
 .در انتخابات را يافتند

دهي به كليت آرا گرايي و زادشهري از وزن سياسي بااليي در تعيين و جهتروحيه ناحيه .5
  .ودنامزدها مؤثر ب

 46بر پايه آمار رسمي وزارت كشور در دور نخست انتخابات رياست جمهوري نهم از 
 نفر به 42 هزار و 317 ميليون و 29 نفر واجدان شرايط رأي، شمار 418 هزار و 268ميليون و 

 درصد و بيش 84/62اند كه اين تعداد يعني قصد مشاركت در انتخابات خانه خود را ترك كرده
 13/21در اين دور اكبر هاشمي رفسنجاني. گيرداجدان شرايط رأي را در بر مياز نيمي از و

موضوع .  درصد كل آرا را به خود اختصاص دادند43/19درصد و محمود احمدي نژاد 
شايسته بررسي در اين انتخابات همان جستار زادشهري است كه در اين انتخابات نمودي 

ناحيه ( در زادشهر خود -)1نقشه  (مصطفي معين به جز -هااينكه همه نامزد. آشكار داشت
  . بيشترين شمار آراء را كسب كردند) شانفرهنگي و استان زادگاه
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نقشه ( ، هاشمي رفسنجاني در كرمان)2نقشه شماره( آراء محمود احمدي نژاد در سمنان 
نقشه (  در خراسان رضوي و جنوبي، قاليباف)4نقشه شماره ( ، الريجاني در مازندران)3شماره 
و كروبي در ) 6نقشه شماره ( ، مهرعليزاده در آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل)5شماره 
اي و زادشهري را فراتر ، بيانگر آن است كه رأي دهندگان منافع ناحيه)7نقشه شماره ( لرستان

، لرستان، مازندران و آذربايجانها اين وضعيت در استانهاي كرمان. اندآوردهاز منافع ملي در نظر 
 . و اردبيل نمود بيشتري داشته است

 

 

 )بر حسب درصد(ميزان آراء معين به تفكيك استان : 1نقشه شماره 
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 )بر حسب درصد(به تفكيك استان ميزان آراء احمدي نژاد : 2نقشه شماره 

 )بر حسب درصد(ميزان آراء هاشمي رفسنجاني به تفكيك استان : 3نقشه شماره 
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 )بر حسب درصد(ميزان آراء الريجاني به تفكيك استان : 4نقشه شماره 

 )بر حسب درصد(ميزان آراء قاليباف به تفكيك استان : 5نقشه شماره 
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 )بر حسب درصد( استان ميزان آراء مهرعليزاده به تفكيك: 6نقشه شماره 

 )بر حسب درصد(ميزان آراء كروبي به تفكيك استان : 7نقشه شماره 
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هاي سياسي بيش از آنكه بر بنياد قانونمندي سياسي و هويت فراگير ملي بنابراين رقابت
گرايانه در گيري ناحيهمنش تأثير همسايگي با جهتبازيگران سياسي باشد مبتني بر نگرش و 
 ...در اين باره دكتر سريع القلم بر اين باور است كه . فرهنگ سياسي رأي دهندگان ايراني است

اعتمادي،  هايي مانند فردگرايي منفي، بياينكه فرهنگ سياسي ايران همواره از ويژگي
قانوني، ناامني، بحران هويت ار فاميلي، بينهادگريزي، نبود اجماع نظر، خويشاوندگرايي، هز

اي  است، به نظر ريشه در ساخت عشيرهملي و فرآيند ناقص كشور ـ ملت سازي در رنج بوده
  ).34: 1378 و 1377سريع القلم، ( اي اين سرزمين پهناور دارد و قبيله

  گيري نتيجه

دهندگان، بازتابي از مشاركت سياسي رأي .  كننده منش و روش آنهاستبينش افراد تعيين
هاي ديرپاي جغرافياي انتخاب، در مقام يكي از گرايش. رفتار، بينش و جهانِ زيست آنان است

جستار تأثير . پردازدجغرافياي سياسي به واگشايي تعامل فضا، مكان و فرآيندهاي انتخاباتي مي
 عموماً راي دهندگان منافع رود كهاي رفتار انتخاباتي به شمار مييا پيامد همسايگي برآيند گونه

  . دهندمنافع فراگير، ديرپا و گروهي برتري ميبر محلي، گذرا و فردي را 
 از موقعيت متأثرسرزمين ايران، آن هم اتفاق افتاده براي ساكنان برآيند رخدادهاي 

بسيار ) تكروي (جغرافيايي كشور، در خلق فرهنگ ناأمني ذهني و تقدم منافع فردي بر گروهي
دهندگان  در اين فرهنگ، جستار تأثير همسايگي در رفتار انتخاباتي رأي. گذار نموده استاثر

واگشايي نتايج دور نخست نهمين دوره انتخابات . نمود فضايي كامالً آشكاري داشته است
رياست جمهوري در ايران نشان داد هم نامزدها و هم راي دهندگان، مقوله تأثير همسايگي را 

اين وضعيت نمايانگر . دانندري را يكي از مهمترين پايگاههاي حمايتي خود ميدر قالب زادشه
وار داشته كه در آن هايي از جامعه ايراني خصلتي تودهآن است كه فرهنگ سياسي بخش

هايي روبرو سازي، مشاركت سياسي، كارويژه احزاب فراگير و محلي با دشواريجستار ملت
هاي فراگير دست كم از مشروطيت به سازي و مباحث هويتملت اي كه فرآيندبوده به گونه

  .جانبه و در گستره ملي كارايي خود را به نمايش بگذاردبعد نتوانسته به طور همه
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