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 پايه انتخابات مجلس در شهرستان کازرون بر آراء در نهمين دوره خاستگاه

 هاي اينگلهارت، پييا نوريس و مکتب شيکاگوديدگاه
 1افشين متقي

   چکيده
از طريق انتخابات، شهروندان ضمن نظارت بر عملكرد منتخبان خود، به حكومتِ حاكمان مشروعيت 

شهروندان را در  توان ارادهآن مي وسيلهترين ابزاري است كه بهمناسب بخشند. در حقيقت، انتخاباتمي
دليل چنين اهميتي، جغرافيدانان سياسي با بررسي روشمند و انتخاب متصديان امور كشور مداخله داد. به

ياي اند تا جغرافميان انتخابات و محيط جغرافيايي، حركتي فراسوي شمارش آراء را آغاز كرده علمي رابطه
ها به پيش برند. در اين مقاله سوي تشريح الگوهاي كلي سياسي و روندشناسي تشكيل حكومتانتخابات را به

انتخابات  شهرستان كازرون در نهمين دوره آوري نمايندهگذار در رأيتأثيربه بررسي و تبيين الگوهاي رفتاري 
رود كه شمار ميتحليلي به -اله، توصيفيمجلس شوراي اسلامي پرداخته شده است. روش تحقيق در اين مق

اين  حضوري( استفاده شده است. نتيجه و كار ميداني )مصاحبه ايروش كتابخانه در گردآوري اطلاعات نيز از
هاي مختلف راي، تركيب سه نظريه اينگلهارت، پييانوريس و دهد كه از ميان خاستگاهتحقيق نشان مي

مكاني فراهم  -عنوان يک كنش سياسيدهي بهرفتار راي براي مطالعه مكتب شيكاگو، الگويي جغرافيايي
، الگوي «جغرافياي قدرت»و « جغرافياي اقتصادي»، «جغرافياي سياسي محلي»آورد و در سه چارچوب مي
سازد. بر اين اساس، در جغرافياي انتخابات شهرستان كازرون، سه دهي را مشخص ميآوري و رايراي

نظام سياسي در چارچوب  وارهاجتماعي و طرح -ي سياسي گذشته، پايگاه اقتصاديي انباشتهخاستگاه تجربه
 اين شهرستان نقش ايفا كرده است. آوري نمايندهبسترهاي مكاني و بنيادهاي زيستي، در رأي

امي، جغرافياي انتخابات، ديدگاه اينگلهارت، پييا نوريس، مكتب شيكاگو، مجلس شوراي اسل :واژگان کليدي
 كازرون. 
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 مقدمه

دارد كه بارزترين آن  يگوناگون يه و مجراهايت، رويمشاركت فعال شهروندان در امر حاكم
گردد. انتخابات و رفتار انتخاباتي كنش و نگرشي سياسي است كه با يدر انتخابات نمودار م

انتخابات  فرهنگي در سطح كلان رابطه دارد. -هاي اقتصاديكاركردهاي ساختاري و سامانه
م مردم يمستق يگذارتأثيرق آن، يک است و از طريت دموكراتيار مهم در حاكميک روند بسي

ان، ين ميانتخابات در ا ياي(. جغراف11: 1122، يشود )اخوان كاظميآشكار م ياسيدر رفتار س
 يو كشاندن آن بر رو ياسين رفتار سيا يمكان -ييفضا يالگوها يتوانسته است با بررس

از  ياسيمشاركت س ر و ژرف دربارهيفراگ يدگاهي، ديآمار يهاليو تحل ييايجغراف يهانقشه
ده سبب يداد همزمان و درهم تني(. سه روQuinton, 2013ق انتخابات را فراهم آورد )يطر

 هايفضايي انتخابات ممكن شود؛ نخست، افزايش شمار پايگاه داده -گرديد تا بررسي مكاني
 يهاش و بهبود روشيساخت؛ دوم، افزايد به آمار و ارقام را فزون مكه امكان استنا ينيزم
ده را فراهم يک پدي ييابعاد فضا يكه به پژوهندگان امكان بررس يسازو مدل ياتياضير
گر يه و دـانيهمانند را يحاسباتـم يزون ابزارهاـشرفت روافيت، پيساخت و در نهايـم

مشاركت  (. انتخابات در ايران زمينهCrespin, et al, 2011: 1) يمحاسبات يافزارهاسخت
رسد مشاركت شهروندان در نظر ميمدني شهروندان در امور سياسي را فراهم كرده و به

 ايقبيله -انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر حضور ايدئولوژيكي و رويكرد قومي
(. 153: 1125، يو شوشترفرد  يشگاهيباشد )پناشي از حس خاص مكاني شهروندان مي

ها و شهير يدا، دارايک كانديدادن افراد به  يرا يو چگونگ ييخاستگاه آراء و چرا
 يو بسگانگ ييفضا -يل تنوع مكانيران به دلياست كه در ا يگونگونه يهاسرچشمه

(. 111: 1120شود )شادلو، يتر مدهيچيپ يفكر -يحزب يهايز وابستگيو ن يتبار -ينژاد
 ياژهيو يايجغراف يهايژگيو ين كازرون كه در غرب استان فارس قرار دارد، داراشهرستا

دهد يق نشان مين تحقيج ايثر ساخته است. نتاأز متيآنان را ن يرفتار انتخابات ياست كه الگو
 يانتخابات مجلس شورا ن دورهيدر شهرستان كازرون در نهم يدهيرفتار را يكه الگو
س و يپا نورينگلهارت، پيرونالد ا يدهيرفتار را يه الگوينظر يبيند تركيه برآي، بر پاياسلام
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كرد يت رويبا محور يبيدگاه تركيدسه  هين پژوهش برپايار است. يپذهيكاگو، توجيمكتب ش
 ندهينما يروزيرا كه منجر به پ يدهيرفتار را يكوشد تا الگويا ميجغراف نگرانهكل

، ين رويكند. از ا يشد، بازكاو ياسلام يمجلس شورا ن دورهيشهرستان كازرون در نهم
 رود؛يشمار من پژوهش بهيا يير از اهداف غايز يهاپاسخ به پرسش

شهرستان كازرون  ياسلام يمجلس شورا ن دورهيدر نهم يدهيرفتار را يكدام الگوها
 اند؟نقش داشته

 است؛ر يز از قرار زين پژوهش نيا يفرع يهان اساس، پرسشيو بر ا

داشته  تأثيرشهرستان كازرون چه  ندهينما يآوريگذشته در را ياسيس انباشته تجربه -
 است.

داشته  تأثيرشهرستان كازرون چه  ندهينما يآوريدر را ياقتصاد -يگاه اجتماعيپا -
 است.

 تأثيرشهرستان كازرون چه  ندهينما يآوريو عناصر آن در را ياسيواره نظام سـ طرح 
 ه است.داشت

  هاروشمواد و 

شمار پهنانگر به يفيقات توصيو از نوع تحق تحليلي -توصيفي ن مقاله،يتحقيق در ا روش
 حوزه در شورا مجلس انتخابات نهم دوره از موجود اسناد و آمار از استفاده رود و بايم

 ايكتابخانه روش با عمدتا   اطلاعات انجام پذيرفته است. گردآوري انتخابي شهرستان كازرون

 در چنيناست. هم اينترنتي منابع مقالات، داخلي، و نشريات كتب از برداري فيش شامل

  است. شده استفاده يحضور و مصاحبه ميداني روش از ،يدهيرا رفتار يالگو خصوص

و انتخابات است كه در آن،  يدموكراس به مقوله ييايجغراف يكرديانتخابات، رو يايجغراف
 يها از ساختارهاشهروندان كه برخاسته از تنوع نگرش و مطالبات آن ياسيار سرفت يالگوها
 ياي(. جغراف15: 1131راد،  يانيشود )كاويم يحاكم است، بررس يو حقوق ي، فرهنگياقتصاد

 ييايجغراف يهاجنبه به مطالعه ياسيس يايجغراف يهاشياز گرا يكيعنوان انتخابات به
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 يايجغراف»توان گفت كه يهم رفته ميپردازد. رويج انتخابات مي، كاركرد و نتايسازمانده
 ييع فضايتوز يالگو است كه به مطالعه ياسيس ياياز دانش جغراف يارمجموعهيانتخابات، ز

پس از (. 45)همان: « پردازديا، انتخابات و قدرت ميقدرت در قالب روابط متقابل جغراف
در آردش  يريگيرا يايجغراف ي( بر رو1343) 1ديگفريكه آندره ز يمطالعات نسبتا  جامع

نفوذ  ياسيس يايجغراف يهاانين شاخه رفته رفته در شريا يعلم يفرانسه انجام داد، مبان
 يز مشهور است، در اثريانتخابات ن يايد كه پدر جغرافيگفريز (.McKee, 2008: 123كرد )
 يو الگو يط اجتماعي، محيكيزيط فيان محيارتباط م يبه بررس« يانتخابات يايجغراف»با نام 

پرداخته است.  1345-1251 يزمان بازه يفرانسه و طدر شمال  1در بخش آردش يدهيرا
جامعه همسان  ييک از احزاب را با سازمان فضايهر  ين اثر، آراء كسب شده از سويدر ا يو
منطقه، رفتارها و ن يا يشناسنيارتفاع و ساخت زم يپندارد و معتقد است كه تنوع الگوهايم

 ي(. و1-5: 1121لور و جانستون، يكند )تيساكنان آن را منعكس م ياسيس يهايريگموضع
 يربنا و مبناينقشه، ز يبر رو يو اجتماع يكيزيط فياز مح ييهاتوانست با نشان دادن جنبه

د يگردده سبب يداد همزمان و درهم تنيسه رو كند. يابيشهيرا ر يانتخابات يهايريگميتصم
 يهاگاه دادهيش شمار پايانتخابات ممكن شود؛ نخست، افزا ييفضا -يمكان يتا بررس

 يهاش و بهبود روشيساخت؛ دوم، افزايكه امكان استناد به آمار و ارقام را فزون م ينيزم
ده را فراهم يک پدي ييابعاد فضا يكه به پژوهندگان امكان بررس يسازو مدل ياتياضير
 گر سختيانه و ديهمانند را يمحاسبات يشرفت روافزون ابزارهايت، پيهاساخت و در نيم

نه، سبب شد تا ين سه زميا ي(. توسعهCrespin, et al, 2011: 1) يمحاسبات يافزارها
و  يشناس، جامعهيفرهنگ يدرک مكان و ارتباط آن با اكولوژ ين مكان به معنايدكتر»
د. از آنجا كه انتخابات، يانتخاب فراهم آ ياي(، در قالب جغراف54: 1153، يي)شكو« استيس

 هايها، تنگناها و مشكلات جامعه است، تفاوتها، برداشتمعياري براي براي شناخت نگرش
اوست و  يازهايط، انسان و نيمختلف، نشان از تعامل مح يهادهندگان در مكانيرفتار را

                                                           
2- André Siegfried  

3- Ardéche 
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پردازند يدر انتخابات م يطيعوامل مح تأثير ن اساس به مطالعهيدانان بر هميجغراف
 (.1131گران، يفرد و د يشگاهي)پ

 الگوهاي رفتار انتخاباتي

ک يكنندگان در است كه شركت ييكردهايها و رووهيش ي، به معنايرفتار انتخابات يالگو
: 1122، ينند )دارابيگزيبرم يدادن به ويانتخاب فرد مورد نظر خود و را يانتخابات برا

و  ياسيمشاركت س يهازهياند علل و انگدهيستم دانشمندان كوشيوم قرن بد مهياز ن(. 41
 يگوناگون يهاهينه نظرين زميقرار دهند و در ا يرا مورد بررس يخصوصا  مشاركت انتخابات

دارد. در  يغرب يانتخابات در كشورها يشه در تجارب طولانين بحث ريارائه شده است )ا
مشابه از خود در  يرفتار يمختلف اجتماع يهاه گروهن باور بودند كيبر ا يابتدا برخ
مطالعات  (.142-143: 1121راد،  يانيا و كاوين)حافظدهند يمتفاوت نشان م يهاآنتخاب

است،  ييايدهندگان فراتر از منطقه جغرافيدوم نشان داد رفتار را يپس از جنگ جهان
 ي، اجتماعيمختلف فرد يرهايبا متغ يدهايعنوان پددهندگان را بهيكه رفتار را ياگونهبه

كه  ييهادگاهيان دياز م(. 11: 1124، يديتوان مورد توجه قرارداد )مفيم ييايجغراف يو حت
دگاه معتبر يتوان به چند ديپردازد، ميک فرد مي يآوريرا يو چگونگ ييچرا يبه بررس

 اشاره كرد؛

 لازارسفلد نظريه

 4كس لازارسفلدياست. پُل فل يدهيند رايناسانه به فراشجامعه يكرديلازارسفلد رو هينظر
و  يشرايط اجتماع ( نشان دادند كه با مطالعه1345ا )ياو در دانشگاه كلمب يقاتيو گروه تحق

آنان  يدهجه راييو در نت ياسيس يريگتوان جهتيدهنده، ميافراد را يو فرهنگ ياقتصاد
افراد و  يو فرهنگ يو اقتصاد يايط اجتماعان شريگر، ميعبارت دكرد. به ينيبشيرا پ
رد كه يگيجه ميم، لازارسفلد نتيمستق ن رابطهيم وجود دارد. از ايمستق آنان رابطه يدهراي

ک ـيبرد. در يدر آن به سر م يشد كه از نظر اجتماعيانديگونه مآن ياسيفرد از نظر س

                                                           
4- Paul Felix Lazarsfeld 
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داند؛ يخريدن كالا م هـم بتصمي هـبيه بـدهي را كنشي ش، لازارسفلد رأييسازمشابهت
كنند و كانديداها تغيير مي تبليغات تأثيرها تحت هايي در فرد وجود دارد، اين انگيزهانگيزه

كند و جهان سياسي را تعريف مي هاي خود نسبت به ابعاد مختلفها انگيزهوي بر اساس آن
 :Simonson and Weimann, 2003دهد )هايش راي ميتركيب انگيزه هيدر نهايت بر پا

به  دهي در جريان فرايندهاي انتخاباتي و با توجهرفتار راي ، بررسيين روي. از ا(12
 كنند، قابل انجام است.هايي كه كانديداها ارائه ميمحرک

 ديدگاه اينگلهارت 

 نسلي كرد ادعا خود، مفروض جوامع در نو بر نسل گذاشتن بينذره با 0رونالد اينگلهارت
 نسل با متفاوت هاسال آن رفاه و امنيت و جهاني جنگ از بعد دهه دو ثبات سايه در كه

 كه است. چرا فرامادي اصطلاح در و متفاوت هايارزش داراي است، يافته پرورش گذشته
 رشد و الملليبين نظام در تغيير عمومي، رفاه دولت ظهور جنگ، از بعد اقتصادي توسعه

 درباره رايج و اصلي هايارزش در تدريجي تغييرات هب منجر تكنولوژي و علم سابقهبي
 بر هم فرهنگي، هايدگرگوني شده است. اين جنسي رفتار و خانواده مذهب، كار، سياست،

 شالوده به و گذاشته تأثير اقتصادي توسعه نوع بر هم و صنعتي جوامع در اقتصادي رشد
 كه حزبي نوع و سياسي حزابا از حمايت براي مردم دلايل سياسي، برخورد اجتماعي
 شكل گزينند،برمي خود سياسي اهداف به رسيدن براي كه هاييراه و كنندمي حمايت
 تغييرات در و خانواده ساختار جمعيت، رشد آهنگ روي آن، از بالاتر و است بخشيده نويني

 دبهبو ن اساس، شرايطي(. بر ا0: 1151نگلهارت، يرفتارهاي مذهبي اثر گذاشته است )ا
 آن در كه شده منجر تاريخي تحول يک به جهاني جنگ از بعد رفاهي و اقتصادي وضعيت

به براي تلاش از ترمهم شناختيزيبايي و ذهني رضايت ديگران، با رابطه احترام، به نياز
 هايارزش كه ز بر آن استين شدن اجتماعي فرضيه است. شده امنيت و غذا آوردن دست
 حاكم وي، بلوغ از قبل هايسال طول در كه است شرايطي عكاسان زيادي حدود تا فرد
نگلهارت يدگاه ايآنچه در د .(Abramson and Inglehart, 1992: 183-186) است بوده

                                                           
5- Ronald Inglehart 
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 يدهيل رفتار رايدر تحل« يستيز يادهايبن»برخوردار است، نقش  ياندهيت سزاياز اهم
ن يسازد. بر ايانتخاب همگون م يايجغراف يكه آنرا با مبان (Scannell, 2006: 62است )
ن يتردهد كه مهميشنهاد ميپ يرفتار انتخابات يبررس يرا برا ييهانگلهارت شاخصياساس، ا
داها و يغات كاندي، تبلياسيس يدادن، آگاه يمنافع را آن عبارتند از؛ محاسبه يهاشاخص
گاه يو پا ياسيسواره نظام ، طرحيشخص يهايژگي، وياسيس ، تجربهياسيس يهاگروه

 (.115: 1125، يفرد و شوشتر يشگاهي)پ ياجتماع -ياقتصاد

 مكتب شيكاگو

ن مكتب، براي يدارد. ا هاي سياسيگيري نگرشبر اندازه يد خاصيكاگو، تأكيمكتب ش
توجه دارد  هاي كلي كنشگر سياسيگذشته و انگيزه يها به ادراكات، تجربهدرک نگرش

(Nimmo and Swanson, 1999: 16)يدهين مكتب درباره رايكه ا ياهينظر هي. بر پا 
 كنندهتعيين ان داشته است، مجموعه نيروهاي اجتماعي و سياسي در درون فضاي سياسييب

دهنده، كانديداها دهي هستند. مجموعه عناصر فضاي سياسي نيز عبارتند از؛ رأيكنش رأي
نظرات كانديداها  اي وقبيله -يمها از قبيل وابستگي حزبي، قوهاي خاص آنو ويژگي

. بر يميدان سياس گذشته در هاي دروني فرد و تجربهمسائل گوناگون، نيازمندي يدرباره
هايي كه دارد، ويژگي هاي رأي دهنده، گروهي كه بدان تعلقاساس ديدگاه شيكاگو، ويژگي

اي از و انباشتهكند، مي هاي سياسي حاضر در ميدان سياست منسوبفرد به افراد و گروه
 (.0: 1125، ياست )مظفر دهيكننده رفتار رأيتجربه گذشته فرد در ميدان سياسي تعيين

 الگوي پييا نوريس

و  ين الگوها براي تبيين مشاركت سياسياز معتبرتر يكي(، 1551س )يپا نوريپ يالگو
ودن  آن است. در ر بيت و فراگيدليل جامعاست. ويژگي اين الگو، به يدهرفتار راي يمطالعه

برده اين الگو از سه دسته نظريات كلان، متوسط و خرد در تبيين مشاركت سياسي نام
شود. در سطح كلان دو مجموعه از عناصر مطرح گرديده است. گروه نخست، بر اين امر يم
كننده نوع و سطح نييدر يک جامعه، تع ياسيس يكند كه ساختار دولت و فضايكيد مأت

تحت عنوان نظريات سازماني يا  يميوندان است. در سطح مياني، از مفاهمشاركت شهر
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ن اساس، اين اعتقاد وجود دارد كه در يشود؛ بر اينظريات عوامل يا كارگزاران بسيج ياد م
تري به نقش عوامل بسيج اجتماعي و تبيين مشاركت سياسي شهروندان بايد توجه بيش

 ,Norrisو بسيج شهروندان مبذول داشت ) يزسااجتماعي در فعال يهاسياسي و شبكه

و « انگيزش هينظر»، «منابع هينظر»توان به سه گروه يز مي. در سطح خرد ن(13 :2002
 يو فرد يشخص يهايژگياشاره كرد كه هر كدام بر و« شناختيجمعيت يهايژگيو هينظر»

ب كردن يبا تركارد. د ديكأشود، تيم يدهيرا يرفتار يک الگويكه منجر به آشكار شدن 
نگرانه با كل ييكاگو، الگويس و مگتب شيپا نورينگلهارت، پيدگاه اين سه دياديعناصر بن

در  يدهيرفتار را يانتخابات و الگو يايجغرف مطالعه يد كه برايآيد ميپد ييايجغراف يمبان
شان ر نيدر شكل ز يبيترك ين الگويباشد. اي، كارگشا مييفضا -ياسيچارچوب كنش س
 داده شده است.

 

 
 

 

 

 (Norris, 2002دهي ترکيبي در چارچوب بسترهاي مکاني )اقتباس از الگوي رفتار راي (1)شکل 
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، يطيبه سه صورت ادراک مح يشود، عناصر مكانيچنانكه در مدل بالا مشاهده مهم
 غرافيايج انساني و عناصر فضايي يک رويكرد جامع و فراگير را براي مطالعه -محيط فيزيكي

در چارچوب عناصر  يدهيرفتار را يالگو يرساتر، بررس يگرداند. به سخنيا ميمه يدهيرا
 يند شناخت و انتخاب، با در نظر گرفتن ساختارهايآن بر فرا تأثيرو  يعيطب -يانسان ييفضا
 ييايجغراف (، مطالعهياسي)تجربه س يشخص يهايژگي( و وياسي)همانند احزاب س ياسيس

 د.  ينمايتر منگرانهتر و كلگر جامعيد يسه با الگوهايت را در مقاانتخابا

 مورد مطالعه منطقه

هاي استان فارس است كه در جنوب ايران و غرب شهرستان كازرون يكي از شهرستان
 4113(. وسعت اين شهرستان حدود 115: 1135گران، يو د ياستان فارس قرار دارد )محمد

باشد. شهرستان كازرون به متر مي 305متوسط آن از سطح دريا حدود كيلومتر مربع و ارتفاع 
باشد )اطلس روستا مي 114دهستان و  11بخش و  4كيلومتر مربع، داراي  4511مساحت 

 هايكيلومتر مربع، شامل دهستان 1511(. بخش مركزي با وسعت 21: 1131جغرافيايي ايران، 
كيلومتر مربع،  5/112مربع، بليان به مساحت  كيلومتر 1/131امامزاده سيدحسين به مساحت 

كيلومتر مربع است.  1/110كيلومتر مربع و شاپور به مساحت 0/122دريس به مساحت 
هاي دشت برم به مساحت كيلومتر مربع، داراي دهستان 2/511بخش كوهمره، به وسعت 

ت و كيلومتر مربع است. بخش خش 1/410كيلومتر مربع و كوهمره به مساحت  1/111
كيلومتر  455هاي خشت به مساحت كيلومتر مربع، داراي دهستان 512كمارج به مساحت 

 1/1011كيلومتر مربع است. بخش جره و بالاده با مساحت  112مربع و كمارج به مساحت 
كيلومتر مربع، دادين به مساحت  555هاي جره به مساحت كيلومتر مربع، داراي دهستان

كيلومتر مربع و دهستان سرمشهد به مساحت  115كيلومتر مربع، فامور به مساحت  1/001
 شهرستان كازرون(.  يفرماندار يباشد )تارنمايلومتر مربع ميك 2/215
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ها فرمانداري کازرون و بازديد ( جغرافياي قومي شهرستان کازرون )ترسيم از نگارنده، منبع داده2شکل )

 ميداني نگارنده(

م يفارس، ترک و عرب تقس ي، به سه دستهين شهرستان كازرون از لحاظ تبارساكنا
شود. يم يبنددسته يبه دو قسمت لر و كازرون يز خود از لحاظ زبانيشوند. تبار فارس نيم

ن شهرستان يها هستند كه در مناطق مختلف اييز قشقاين شهرستان نيتركان ساكن ا
 (.1باشند )شكل يپراكنده م

 و بحث اهيافته

هاي اينگلهارت، پيپا نوريس و مگتب هكه پيش از اين نيز اشاره شد، با تركيب ديدگاچنانهم
آيد كه شامل سطح خُرد، مياني و كلان دست ميدهي بهشيكاگو، سه سطح بررسي رفتار راي

است كه از « نگرانهكل»است. هر يک از اين سطوح، داراي بينادهاي زيستي با رويكردي 
رود. از اين روي، هر كدام از شمار ميهشناسي جغرافيا بهاي بارز و منحصربفرد روشيويژگ

هويت »بنيادهاي زيستي و  تر و بر پايهسطوح ياد شده، با تقسيم شدن به اجزاء دروني
دهي در جغرافياي آوري و نيز روند راي، نگرشي جامع را در بررسي چگونگي راي«مكاني
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لفه ؤتوان بر اساس ديدگاه تركيبي اين پژوهش، سه ميد. بنابراين، ميآانتخابات فراهم مي
هاي جامع درنظر گرفت. عنوان شاخصكه برآمده از سه سطح خرد، مياني و كلان است را به

سياسي در چارچوب جغرافياي  زيسته سياسي )تجربه لفه عبارتند از؛ پيشينهؤاين سه م
اجتماعي )جغرافياي انساني و -زرون(، پايگاه اقتصاديسياسي محلي با تاكيد بر شهرستان كا

نظام سياسي )مناسبات سطح بالاي قدرت در چارچوب جغرافياي  وارهاقتصادي( و طرح
اند و ها از سطح محلي تا كلان توزيع شدهشود، اين مولفهچنانكه مشاهده ميقدرت(. هم

غرافياي انتخابات باشند. در ادامه، توانند ابزاري جامع و فراگير براي بررسي روندهاي جمي
ياد شده را بر خاستگاه آراء در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در  هريک از سه مولفه تأثير

 دور نهم در شهرستان كازرون بررسي خواهد شد.

 شهرستان كازرون خاستگاه آراء نماينده

 يهفتم مجلس شورا شهرستان كازرون در مجلس نهم، در دوره ندهينما سياسي؛ پيشينه
 يينه، هم سبب آشنايشين پيشهرستان كازرون در مجلس بوده است. ا ندهيز نماين ياسلام

ش يافزا يت رايريمد ياو را برا شده و هم تجربه يو انتخابات ياسيس يبا سازوكارها يو
كه با شناخت  يزمان ياسيس نهيشين پي(. ا1131، ي؛ محمدصادق1131، يداده است )محمد

(. 150: 1120، يوضيان سازد )عيرا ع يطيتواند نقش ادراک محيط همراه گردد، ميمح
نده شهرستان كازرون در مجلس نهم در زادگاه خود )بخش خشت و ينما 1ستهيز تجربه

 يريگين تجربه با سازوكار رايمنجر شده و ا يطيكمارنج شهرستان كازرون( به ادراک مح
 ياسينش سيكه با ب يزمان يطيتوان گفت كه ادراک محيم ين رويخته است. از ايدرهم آم
 يروزيش و شانس پيافزا يآوريرا يرا برا يو ياسيس انباشته خته شده، تجربهيدرهم آم

، يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشك است چندسالهين، ريعلاوه بر ات است. يرا تقو يو
-نهيشيگر پيران در كنار ديک اـيس انجمن جراحان پلاستيكشور، رئ يقانون يكـمعاونت پزش

؛ 1131، يت كرده است )دهقان ناصرآباديرا تقو يو ستهيز ، تجربهياجتماع -يعلم يها
 ندهينما ياسيس توان گفت كه تجربهي، مين روي(. از ا1131، ي؛ محمدصادق1131، يمحمد
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ط و يمحشناخت  هيدوسو از رابطه يندي، برآياسلام يكازرون در دور نهم مجلس شورا
 است. ياجتماع -ياسيس تجربه

 ينده شهرستان كازرون در مجلس نهم، از اعضاينما اقتصادي؛ -پايگاه اجتماعي
(. حزب 1131، ي؛ محمدصادق1131، ياست )محمد ياسلام تلفهؤنه و مطرح حزب ميشيپرپ
 يضات اعيل فعاليدلران است و بهـيدر ا ييان اصولگرايه جرـلفه از احزاب وابسته بـموت
باشد يز برخوردار مين يخاص ي، از تمول و مكنت ماليو اقتصاد يگذار آن در امور تجارانيبن

نده شهرستان كازرون در يان نمايک مينزد ن گذشته، رابطهي(. از ا51: 1121ان، ي)جعفر
ز حجت الاسلام خرسند ين كشور و نين ايشيپ امام جمعه يمانيالاسلام امجلس نهم و حجت

اند )دهقان بوده ياسلام سابق حزب موتلفه ين شهر كه هر دو از اعضايا يكنون هامام جمع
ها و انياز جر يد كه كانون ستبريتوان فهمي(، م1131، ي؛ محمدصادق1131، يناصرآباد

م باعث شد تا يرمستقيت غين حمايمه زده بودند. هميكازرون خ ندهيافراد بانفوذ بر گرد نما
خوش نشان دهند )دهقان  يرو يز به ويج نيو سپاه و بس يمذهب يهااز چهره ياريبس

نده شهرستان كازرون در مجلس نهم يكه نما يين، از آنجايبر ا علاوه(. 1131، يناصرآباد
 يامانهيز مراودات صمين ييزبانان قشقاخود از لُرتباران شهرستان كازرون است و با ترک

ها ييلرها و قشقا ي(، توانسته آراء تبار1131 ،ي؛ محمدصادق1131، يدارد )دهقان ناصرآباد
ا كاملا  لر يشهرستان كازرون  يرامونيخود اختصاص دهد. مناطق پبه ياديرا تا حد نسبتا  ز
از هر دو هستند  يبيا تركيدهند و يل ميتشك ييآنها را تركان قشقا يا تماميزبان هستند و 

ت لر و ترک قابل توجه هستند. پس يز جمعي(. در خود شهرستان كازرون ن1131، ي)محمد
نده شهرستان كازرون در مجلس نهم قابل توجه يآراء نما يتوان گفت كه خاستگاه تباريم

 يين كازرون )مانند تركان قشقاينشاز مناطق ترک ياست كه شمار ياست. البته گفتن
طلب اصلاحب يرق ياز آراء خود را به دهقان ناصرآباد يدهستان سرمشهد( درصد قابل توجه

گاه ين، پاي(. بنابرا1131، ي؛ محمدصادق1131، ياختصاص دادند )دهقان ناصرآباد يو
آراء را  يهااز خاستگاه يفيشهرستان كازرون در مجلس نهم، ط ندهينما ياقتصاد -ياجتماع

كانون  يتعامل از رابطه ينديتوان آن را برايهم رفته ميجذب كرده است كه رو يبه سود و
 و قوم و تبار دانست. ياسيحزب سقدرت، 
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 ت و نقشهياشاره به ذهن ياسينظام س وارهطرح نظام سياسي و عناصر آن؛ وارهطرح
 و مواجه يريت اگر بر اساس درگين ذهنيخود دارد. ا ياسيط سياست كه فرد از مح يذهن

عبارت به سازد.يت هموار ميريشناخت و مد يفرد باشد، راه را برا يستيز و تجربه يشخص
ط يمحفرد است.  ياسيس يهاو كنش يطياز ادراک مح يبيترك ياسينظام س وارهگر، طرحيد

، يآن عوامل گوناگون اجتماع ييدآيندارد و در پد يعيطب ياهيماصرفا  درون ييايجغراف
(. در 15: 1122راد،  يانيكنند )كاويم ينيآفره و رسانه نقشيک سرمايتي، ژئوپلياقتصاد
از  يگوناگون يهاده، باور، مذهب و سوژهياز رهگذار فرهنگ، ا يرونيو ب يط واقعيمحواقع، 

 يذهن رامون، به نقشهيط پيشود. ادراک و شناخت شخص از محين دست، ادراک ميا
 يبرا ياشود و واسطهيم ميرد، ترسيگيكه در درون فرد شكل م يامعروف است؛ نقشه

توان گفت كه عناصر ين اساس، مي(. بر ا11: 1135اد، نژمانيو سل يشود )براتيشناخت م
 دهيتنشهرستان كازرون در مجلس نهم، تعامل درهم ندهينما يآوريدر را ياسيس وارهطرح

ات يان واقعيگر سخن، مياست. به د ييان اصولگرايو جر ياسيس يت، فضاياز حاكمين
 ها همهنهياز زم يفياست و طوجود داشته  يو هارمون يهمخوان يو ادراكات ذهن يرونيب

ان يش برده است. جرينده شهرستان كازرون در مجلس نهم پيسود نماها را بهوارهطرح
ان يسه با جريرا در مقا يترشيتوانست قدرت و نفوذ ب 1122پس از رخداد  يياصولگرا
اقبال در  ،يگر سوي( و از د1131، يدست آورد )دهقان ناصرآبادقدرت به در بدنه يطلباصلاح
دهم  ييدولت اصولگرا يک مجلس اصولگرا كه حامي ييت به برپايو حاكم ياسيس يفضا

ر داد. در كنار ييشهرستان كازرون در مجلس نهم تغ ندهيه و زمانه را به سود نمايزمنباشد، 
ز يان و نيروشنفكران و دانشجو يک، رايآكادم ي، دانش بالايمحورد از برنامهين بايا

از   يكيز يه نيت فقي(. ولا1131، ي؛ محمدصادق1131، يز نام برد )محمدين يو يكارامد
 ينيت ديت و مرجعيـت روحانيو با هدا يقلاب اسلامنا يروزيپس از پها است كه ن ارزشيا

 يه در نزد مردم به عنوان شاخص اصليت فقي)ره(، ولا ينيام خممل حضرت ايبديب يو رهبر
رش قرار گرفت يمورد پذ ياسيـ س يژه در مسائل فكريوهمه امور به يجش درستنس يبرا

 (.15: 1125، ي)جوان
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نظام  وارهاقتصادي و طرح-سياسي، پايگاه اجتماعي انباشته هاي تجربه( پراکنش فضايي مولفه3شکل )

 سياسي در سطح شهرستان کازرون )ترسيم از نگارنده(

اين پژوهش را در سطح  ه مولفه، كوشيده است تا پراكنش فضايي هر يک از س(1)شكل 
 شهرستان كازرون نشان دهد.

 گيرينتيجه

دگاه يه و ديانتخابات، سه نظر ياينش جغرافينگرانه باصول كل يهين پژوهش، بر پايدر ا
 مطالعه ينگر براک روش كليق شد تا يكاگو باهم تلفيس و مكتب شيپا نورينگلهارت، پيا

تعلق »، يقين روش تلفيد. بر اساس ايفراهم آ يآوريرا يانتخابات و الگو يايجغراف
و  يانسان يايجغراف»، «طيشناخت مح»، «يطيادراک مح»، «حس مكان»، «يمكان
 -يگاه اجتماعي، پاياسيس تجربه يها، توانسته است شاخص«هيزمن»ک يعنوان به« يعيطب
كازرون در مجلس نده شهرستان ينما يآوريرا در جهت را ياسينظام س وارهو طرح ياسيس
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كاگو، سه سطح يس و مگتب شيپا نورينگلهارت، پيا يهاهدگايب ديبا ترككار اندازد. نهم به
ک از يو كلان است. هر  يانيد كه شامل سطح خُرد، ميآيدست مبه يدهيرفتار را يبررس

 بارز و يهايژگينگرانه است كه از وكل يكرديبا رو يستيز ينادهايب ين سطوح، دارايا
اد شده، با ي، هر كدام از سطوح ين رويرود. از ايا بشمار ميجغراف يشناسمنحصربفرد روش

جامع را  ي، نگرش«يت مكانيهو»و  يستيز يادهايبن هيتر و برپايم شدن به اجزاء درونيتقس
د. يآيانتخابات فراهم م يايدر جغراف يدهيز روند رايو ن يآوريرا يچگونگ يدر بررس

ن پژوهش، سه مولفه كه برآمده از سه سطح يا يبيدگاه تركيتوان بر اساس دين، ميبنابرا
ن سه مولفه عبارتند يجامع در نظر گرفت. ا يهاعنوان شاخصو كلان است را به يانيخرد، م
د بر يبا تاك يمحل ياسيس يايدر چارچوب جغراف ياسيس ستهيز )تجربه ياسيس نهيشياز؛ پ

واره ( و طرحيو اقتصاد يانسان ياي)جغراف ياجتماع-ياقتصادگاه يشهرستان كازرون(، پا
مشاهده  كهچنانقدرت(. هم يايقدرت در چارچوب جغراف ي)مناسبات سطح بالا ياسينظام س

ر يو فراگ جامع يتوانند ابزارياند و مع شدهيتا كلان توز يها از سطح محللفهؤن ميشود، ايم
 ييايجغراف نهين سه زميوستن ايات باشند. از به هم پانتخاب يايجغراف يروندها يبررس يبرا

د يجه رسين نتيتوان به ايكه م ياگونهكند؛ بهير مييتغ ياسيس و شناخت لازم از آن، وزنه
 وزنه مثابهتواند بهيا( مي)در چارچوب جغراف يستيز يادهايبن از دانش لازم درباره يكه آگاه

ن يند و تعامل ايعمل كند. از برا يو مل يگوناگون محل در انتخابات در سطوح يار مهميبس
عنوان به ييايجه گرفت كه عناصر جغرافيتوان نتيمكان، م ييايسه شاخص با عنصر جغراف

د يآيدادن به شمار م يرا ياسياز جمله كنش س ياجتماع يهاتيفعال يبرا ييگاه و مبنايپا
ت و ي، از جامعياجتماع -يعيطب يهادهيپد ليدر تحل يمكان -ييده گرفتن عوامل فضايو ناد
 كاهد.يق ميک تحقي يسونگرهمه
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، انتشارات مركز اسناد «علل ناکارامدي احزاب سياسي در ايران»(، 1122، بهرام )يـ اخوان كاظم
 .يانقلاب اسلام

 يياي، انتشارات سازمان جغراف«اطلس گيتاشناسي ايران»(، 1131ران )يا ييايـ اطلس جغراف
 مسلح. يروهاين

 وتر، مريم ترجمه ،«صنعتي پيشرفته در جوامع فرهنگي تحول»(، 1151رونالد ) ـ اينگلهارت،

 كوير. تهران، نشر

 تأثير و شده كنترل محيط در هامحرک ادراک»(، 1135) ينژاد، محمدعلماني، ناصر و سليـ برات

-ري و شهرسازي دانشگاه بينآن، نمونه مورد مطالعه دانشجويان دانشكده معما بر جنسيت

 .13-15، 15 ، شمارهباغ نظر فصلنامه، «المللي امام خميني

مباني جغرافيايي آراء مردم در هشتمين »(، 1125) يدمحمدجواد شوشتريفرد، زهرا و س يشگاهيـ پ
دوم، تابستان  ، سال چهارم، شمارهژئوپليتيک فصلنامه، «انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره
 .153-115، صص 1125

، «مقالات جغرافياي انتخابات مجموعه»(، 1131) يصادق ين و عليافش يفرد، زهرا، متق يشگاهيـ پ
 .يسازمان انتشارات جهاد دانشگاه

، قابل «شهرستان كازرون ييايمختصات جغراف»(، 1131شهرستان كازرون، ) يفرماندار يـ تارنما
 .http://www.kazeroun.com/biography/mod/full/id/8در؛  يدسترس

فرد و  يشگاهيزهرا پ ، ترجمه«جغرافياي انتخابات»(، 1121) يو جانستون، آر. ج ي. جيلور، پيـ ت
 ، نشر قومس.يرسول اكبر

، انتشارات «در جغرافياي سياسي هاي جديدافق»(، 1121راد ) يانيا، محمدرضا و مراد كاوينـ حافظ
 سمت.

-1115 يها، سال«ايران يسياس يمذهب يهاها و جنبشجريان»(، 1121ان، رسول )يـ جعفر
 .، چاپ دوميو انديشه اسلام ي، نشر پژوهشگاه فرهنگ1105

http://www.kazeroun.com/biography/mod/full/id/8
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انقلاب  مجله، «رانيا ياسيها و احزاب سانيجر يتمداريدر ولا يجستار»(، 1125دالله )ي، يـ جوان

 .13 -15، 10، شماره (سلامي و دفاع مقدس )حصونا

 يمايتورمد هاوگن، انتشارات صدا و س ، ترجمه«رفتار انتخاباتي ايرانيان»(. 1122) ي، عليـ داراب
 ران )سروش(.يا ياسلام يجمهور

 ، نشر مؤلف.«هاي سياسي ايران امروزاحزاب و جناح اطلاعاتي درباره»(، 1120ـ شادلو، عباس )

 .يتاشناسي، انتشارات گ«جغرافيا هاي نو در فلسفهانديشه»(، 1125ن )ي، حسييـ شكو

، 1 ، شماره11، سال مطالعات راهبردي فصلنامه، «ياسيس يشناسبوم»(، 1122راد، مراد ) يانيـ كاو
 .40 ياپيپ

، «رانکيد بر انتخابات رياست جمهوري ايأجغرافياي انتخابات با ت»(، 1131راد، مراد ) يانيـ كاو
 .يانتشارات دانشگاه خوارزم

، نشر مركز اسناد «مشارکت سياسي در جمهوري اسلامي ايران»(، 1120عيوضي، محمدرحيم )ـ 
 .انقلاب اسلامي

 يهاپارک يابيو مكان ييل فضايتحل»(، 1135) يومي، اصغر و اصغر پورقي، جمال؛ ضرابيـ محمد
)دانشگاه  ريزييه جغرافيا و برنامهنشر، «: شهرستان كازرونيمورد ، نمونهيدرون شهر

 .111-101، 12 ز(، شمارهيتبر

 .13-13، 115 ، شمارهپگاه حوزه مجله، «انتخابات يشناسجامعه»(، 1124د )ي، فريديمفـ 
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