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ديدگاههاي اينگلهارت ،پييا نوريس و مکتب شيکاگو
افشين متقي
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چکيده
از طريق انتخابات ،شهروندان ضمن نظارت بر عملكرد منتخبان خود ،به حكومتِ حاكمان مشروعيت
ميبخشند .در حقيقت ،انتخابات مناسبترين ابزاري است كه بهوسيله آن ميتوان اراده شهروندان را در
انتخاب متصديان امور كشور مداخله داد .بهدليل چنين اهميتي ،جغرافيدانان سياسي با بررسي روشمند و
علمي رابطه ميان انتخابات و محيط جغرافيايي ،حركتي فراسوي شمارش آراء را آغاز كردهاند تا جغرافياي
انتخابات را بهسوي تشريح الگوهاي كلي سياسي و روندشناسي تشكيل حكومتها به پيش برند .در اين مقاله
به بررسي و تبيين الگوهاي رفتاري تأثيرگذار در رأيآوري نماينده شهرستان كازرون در نهمين دوره انتخابات
مجلس شوراي اسلامي پرداخته شده است .روش تحقيق در اين مقاله ،توصيفي -تحليلي بهشمار ميرود كه
در گردآوري اطلاعات نيز از روش كتابخانهاي و كار ميداني (مصاحبه حضوري) استفاده شده است .نتيجه اين
تحقيق نشان ميدهد كه از ميان خاستگاههاي مختلف راي ،تركيب سه نظريه اينگلهارت ،پييانوريس و
مكتب شيكاگو ،الگويي جغرافيايي براي مطالعه رفتار رايدهي بهعنوان يک كنش سياسي -مكاني فراهم
ميآورد و در سه چارچوب «جغرافياي سياسي محلي»« ،جغرافياي اقتصادي» و «جغرافياي قدرت» ،الگوي
رايآوري و رايدهي را مشخص ميسازد .بر اين اساس ،در جغرافياي انتخابات شهرستان كازرون ،سه
خاستگاه تجربهي انباشتهي سياسي گذشته ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي و طرحواره نظام سياسي در چارچوب
بسترهاي مكاني و بنيادهاي زيستي ،در رأيآوري نماينده اين شهرستان نقش ايفا كرده است.
واژگان کليدي :جغرافياي انتخابات ،ديدگاه اينگلهارت ،پييا نوريس ،مكتب شيكاگو ،مجلس شوراي اسلامي،
كازرون.

1ـ استاديار جغرافياي سياسي ،دانشگاه خوارزمي.

Email:a.mottaghi@khu.ac.ir
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مقدمه

مشاركت فعال شهروندان در امر حاكميت ،رويه و مجراهاي گوناگوني دارد كه بارزترين آن
در انتخابات نمودار ميگردد .انتخابات و رفتار انتخاباتي كنش و نگرشي سياسي است كه با
كاركردهاي ساختاري و سامانههاي اقتصادي -فرهنگي در سطح كلان رابطه دارد .انتخابات
يک روند بسيار مهم در حاكميت دموكراتيک است و از طريق آن ،تأثيرگذاري مستقيم مردم
در رفتار سياسي آشكار ميشود (اخوان كاظمي .)11 :1122 ،جغرافياي انتخابات در اين ميان،
توانسته است با بررسي الگوهاي فضايي -مكاني اين رفتار سياسي و كشاندن آن بر روي
نقشههاي جغرافيايي و تحليلهاي آماري ،ديدگاهي فراگير و ژرف درباره مشاركت سياسي از
طريق انتخابات را فراهم آورد ( .)Quinton, 2013سه رويداد همزمان و درهم تنيده سبب
گرديد تا بررسي مكاني -فضايي انتخابات ممكن شود؛ نخست ،افزايش شمار پايگاه دادههاي
زميني كه امكان استناد به آمار و ارقام را فزون ميساخت؛ دوم ،افزايش و بهبود روشهاي
رياضياتي و مدلسازي كه به پژوهندگان امكان بررسي ابعاد فضايي يک پديده را فراهم
مـيساخت و در نهايت ،پيشرفت روافـزون ابزارهاي مـحاسباتي همانند رايانـه و ديگر
سختافزارهاي محاسباتي ( .)Crespin, et al, 2011: 1انتخابات در ايران زمينه مشاركت
مدني شهروندان در امور سياسي را فراهم كرده و بهنظر ميرسد مشاركت شهروندان در
انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر حضور ايدئولوژيكي و رويكرد قومي -قبيلهاي
ناشي از حس خاص مكاني شهروندان ميباشد (پيشگاهي فرد و شوشتري.)153 :1125 ،
خاستگاه آراء و چرايي و چگونگي راي دادن افراد به يک كانديدا ،داراي ريشهها و
سرچشمههاي گونهگوني است كه در ايران به دليل تنوع مكاني -فضايي و بسگانگي
نژادي -تباري و نيز وابستگيهاي حزبي -فكري پيچيدهتر ميشود (شادلو.)111 :1120 ،
شهرستان كازرون كه در غرب استان فارس قرار دارد ،داراي ويژگيهاي جغرافياي ويژهاي
است كه الگوي رفتار انتخاباتي آنان را نيز متأثر ساخته است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد
كه الگوي رفتار رايدهي در شهرستان كازرون در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي
اسلامي ،بر پايه برآيند تركيبي نظريه الگوي رفتار رايدهي رونالد اينگلهارت ،پيپا نوريس و
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مكتب شيكاگو ،توجيهپذير است .اين پژوهش برپايه سه ديدگاه تركيبي با محوريت رويكرد
كلنگرانه جغرافيا ميكوشد تا الگوي رفتار رايدهي را كه منجر به پيروزي نماينده
شهرستان كازرون در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شد ،بازكاوي كند .از اين روي،
پاسخ به پرسشهاي زير از اهداف غايي اين پژوهش بهشمار ميرود؛
كدام الگوهاي رفتار رايدهي در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شهرستان كازرون
نقش داشتهاند؟
و بر اين اساس ،پرسشهاي فرعي اين پژوهش نيز از قرار زير است؛
 تجربه انباشته سياسي گذشته در رايآوري نماينده شهرستان كازرون چه تأثير داشتهاست.
 پايگاه اجتماعي -اقتصادي در رايآوري نماينده شهرستان كازرون چه تأثير داشتهاست.
ـ طرحواره نظام سياسي و عناصر آن در رايآوري نماينده شهرستان كازرون چه تأثير
داشته است.
مواد و روشها

روش تحقيق در اين مقاله ،توصيفي -تحليلي و از نوع تحقيقات توصيفي پهنانگر بهشمار
ميرود و با استفاده از آمار و اسناد موجود از دوره نهم انتخابات مجلس شورا در حوزه
انتخابي شهرستان كازرون انجام پذيرفته است .گردآوري اطلاعات عمدتا با روش كتابخانهاي
شامل فيش برداري از كتب و نشريات داخلي ،مقالات ،منابع اينترنتي است .همچنين در
خصوص الگوي رفتار رايدهي ،از روش ميداني و مصاحبه حضوري استفاده شده است.
جغرافياي انتخابات ،رويكردي جغرافيايي به مقوله دموكراسي و انتخابات است كه در آن،
الگوهاي رفتار سياسي شهروندان كه برخاسته از تنوع نگرش و مطالبات آنها از ساختارهاي
اقتصادي ،فرهنگي و حقوقي حاكم است ،بررسي ميشود (كاوياني راد .)15 :1131 ،جغرافياي
انتخابات بهعنوان يكي از گرايشهاي جغرافياي سياسي به مطالعه جنبههاي جغرافيايي
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سازماندهي ،كاركرد و نتايج انتخابات ميپردازد .رويهم رفته ميتوان گفت كه «جغرافياي
انتخابات ،زيرمجموعهاي از دانش جغرافياي سياسي است كه به مطالعه الگوي توزيع فضايي
قدرت در قالب روابط متقابل جغرافيا ،انتخابات و قدرت ميپردازد» (همان .)45 :پس از
مطالعات نسبتا جامعي كه آندره زيگفريد )1343( 1بر روي جغرافياي رايگيري در آردش
فرانسه انجام داد ،مباني علمي اين شاخه رفته رفته در شريانهاي جغرافياي سياسي نفوذ
كرد ( .)McKee, 2008: 123زيگفريد كه پدر جغرافياي انتخابات نيز مشهور است ،در اثري
با نام «جغرافياي انتخاباتي» به بررسي ارتباط ميان محيط فيزيكي ،محيط اجتماعي و الگوي
رايدهي در بخش آردش 1در شمال فرانسه و طي بازه زماني  1345-1251پرداخته است.
وي در اين اثر ،آراء كسب شده از سوي هر يک از احزاب را با سازمان فضايي جامعه همسان
ميپندارد و معتقد است كه تنوع الگوهاي ارتفاع و ساخت زمينشناسي اين منطقه ،رفتارها و
موضعگيريهاي سياسي ساكنان آن را منعكس ميكند (تيلور و جانستون .)1-5 :1121 ،وي
توانست با نشان دادن جنبههايي از محيط فيزيكي و اجتماعي بر روي نقشه ،زيربنا و مبناي
تصميمگيريهاي انتخاباتي را ريشهيابي كند .سه رويداد همزمان و درهم تنيده سبب گرديد
تا بررسي مكاني -فضايي انتخابات ممكن شود؛ نخست ،افزايش شمار پايگاه دادههاي
زميني كه امكان استناد به آمار و ارقام را فزون ميساخت؛ دوم ،افزايش و بهبود روشهاي
رياضياتي و مدلسازي كه به پژوهندگان امكان بررسي ابعاد فضايي يک پديده را فراهم
ميساخت و در نهايت ،پيشرفت روافزون ابزارهاي محاسباتي همانند رايانه و ديگر سخت
افزارهاي محاسباتي ( .)Crespin, et al, 2011: 1توسعهي اين سه زمينه ،سبب شد تا
«دكترين مكان به معناي درک مكان و ارتباط آن با اكولوژي فرهنگي ،جامعهشناسي و
سياست» (شكويي ،)54 :1153 ،در قالب جغرافياي انتخاب فراهم آيد .از آنجا كه انتخابات،
معياري براي براي شناخت نگرشها ،برداشتها ،تنگناها و مشكلات جامعه است ،تفاوتهاي
رفتار رايدهندگان در مكانهاي مختلف ،نشان از تعامل محيط ،انسان و نيازهاي اوست و

2- André Siegfried
3- Ardéche
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جغرافيدانان بر همين اساس به مطالعه تأثير عوامل محيطي در انتخابات ميپردازند
(پيشگاهي فرد و ديگران.)1131 ،
الگوهاي رفتار انتخاباتي
الگوي رفتار انتخاباتي ،به معناي شيوهها و رويكردهايي است كه شركتكنندگان در يک
انتخابات براي انتخاب فرد مورد نظر خود و رايدادن به وي برميگزينند (دارابي:1122 ،
 .)41از نيمه دوم قرن بيستم دانشمندان كوشيدهاند علل و انگيزههاي مشاركت سياسي و
خصوصا مشاركت انتخاباتي را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه نظريههاي گوناگوني
ارائه شده است (اين بحث ريشه در تجارب طولاني انتخابات در كشورهاي غربي دارد .در
ابتدا برخي بر اين باور بودند كه گروههاي مختلف اجتماعي رفتاري مشابه از خود در
آنتخابهاي متفاوت نشان ميدهند (حافظنيا و كاوياني راد .)142-143 :1121 ،مطالعات
پس از جنگ جهاني دوم نشان داد رفتار رايدهندگان فراتر از منطقه جغرافيايي است،
بهگونهاي كه رفتار رايدهندگان را بهعنوان پديدهاي با متغيرهاي مختلف فردي ،اجتماعي
و حتي جغرافيايي ميتوان مورد توجه قرارداد (مفيدي .)11 :1124 ،از ميان ديدگاههايي كه
به بررسي چرايي و چگونگي رايآوري يک فرد ميپردازد ،ميتوان به چند ديدگاه معتبر
اشاره كرد؛
نظريه لازارسفلد
لازارسفلد4

نظريه لازارسفلد رويكردي جامعهشناسانه به فرايند رايدهي است .پُل فليكس
و گروه تحقيقاتي او در دانشگاه كلمبيا ( )1345نشان دادند كه با مطالعه شرايط اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي افراد رايدهنده ،ميتوان جهتگيري سياسي و در نتيجه رايدهي آنان
را پيشبيني كرد .بهعبارت ديگر ،ميان شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي افراد و
رايدهي آنان رابطه مستقيم وجود دارد .از اين رابطه مستقيم ،لازارسفلد نتيجه ميگيرد كه
فرد از نظر سياسي آنگونه ميانديشد كه از نظر اجتماعي در آن به سر ميبرد .در يـک

4- Paul Felix Lazarsfeld
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مشابهتسازي ،لازارسفلد رأيدهي را كنشي شـبيه بـه تصميم بـه خريدن كالا ميداند؛
انگيزههايي در فرد وجود دارد ،اين انگيزهها تحت تأثير تبليغات كانديداها تغيير ميكنند و
وي بر اساس آنها انگيزههاي خود نسبت به ابعاد مختلف جهان سياسي را تعريف ميكند و
در نهايت بر پايه تركيب انگيزههايش راي ميدهد ( Simonson and Weimann, 2003:
 .)12از اين روي ،بررسي رفتار رايدهي در جريان فرايندهاي انتخاباتي و با توجه به
محرکهايي كه كانديداها ارائه ميكنند ،قابل انجام است.
ديدگاه اينگلهارت
رونالد اينگلهارت 0با ذرهبين گذاشتن بر نسل نو در جوامع مفروض خود ،ادعا كرد نسلي
كه در سايه ثبات دو دهه بعد از جنگ جهاني و امنيت و رفاه آن سالها متفاوت با نسل
گذشته پرورش يافته است ،داراي ارزشهاي متفاوت و در اصطلاح فرامادي است .چرا كه
توسعه اقتصادي بعد از جنگ ،ظهور دولت رفاه عمومي ،تغيير در نظام بينالمللي و رشد
بيسابقه علم و تكنولوژي منجر به تغييرات تدريجي در ارزشهاي اصلي و رايج درباره
سياست ،كار ،مذهب ،خانواده و رفتار جنسي شده است .اين دگرگونيهاي فرهنگي ،هم بر
رشد اقتصادي در جوامع صنعتي و هم بر نوع توسعه اقتصادي تأثير گذاشته و به شالوده
اجتماعي برخورد سياسي ،دلايل مردم براي حمايت از احزاب سياسي و نوع حزبي كه
حمايت ميكنند و راههايي كه براي رسيدن به اهداف سياسي خود برميگزينند ،شكل
نويني بخشيده است و بالاتر از آن ،روي آهنگ رشد جمعيت ،ساختار خانواده و تغييرات در
رفتارهاي مذهبي اثر گذاشته است (اينگلهارت .)0 :1151 ،بر اين اساس ،شرايط بهبود
وضعيت اقتصادي و رفاهي بعد از جنگ جهاني به يک تحول تاريخي منجر شده كه در آن
نياز به احترام ،رابطه با ديگران ،رضايت ذهني و زيباييشناختي مهمتر از تلاش براي به
دست آوردن غذا و امنيت شده است .فرضيه اجتماعي شدن نيز بر آن است كه ارزشهاي
فرد تا حدود زيادي انعكاس شرايطي است كه در طول سالهاي قبل از بلوغ وي ،حاكم
بوده است ( .)Abramson and Inglehart, 1992: 183-186آنچه در ديدگاه اينگلهارت
5- Ronald Inglehart
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از اهميت سزايندهاي برخوردار است ،نقش «بنيادهاي زيستي» در تحليل رفتار رايدهي
است ( )Scannell, 2006: 62كه آنرا با مباني جغرافياي انتخاب همگون ميسازد .بر اين
اساس ،اينگلهارت شاخصهايي را براي بررسي رفتار انتخاباتي پيشنهاد ميدهد كه مهمترين
شاخصهاي آن عبارتند از؛ محاسبه منافع راي دادن ،آگاهي سياسي ،تبليغات كانديداها و
گروههاي سياسي ،تجربه سياسي ،ويژگيهاي شخصي ،طرحواره نظام سياسي و پايگاه
اقتصادي -اجتماعي (پيشگاهي فرد و شوشتري.)115 :1125 ،
مكتب شيكاگو
مكتب شيكاگو ،تأكيد خاصي بر اندازهگيري نگرشهاي سياسي دارد .اين مكتب ،براي
درک نگرشها به ادراكات ،تجربهي گذشته و انگيزههاي كلي كنشگر سياسي توجه دارد
( .)Nimmo and Swanson, 1999: 16بر پايه نظريهاي كه اين مكتب درباره رايدهي
بيان داشته است ،مجموعه نيروهاي اجتماعي و سياسي در درون فضاي سياسي تعيينكننده
كنش رأيدهي هستند .مجموعه عناصر فضاي سياسي نيز عبارتند از؛ رأيدهنده ،كانديداها
و ويژگيهاي خاص آنها از قبيل وابستگي حزبي ،قومي -قبيلهاي و نظرات كانديداها
دربارهي مسائل گوناگون ،نيازمنديهاي دروني فرد و تجربه گذشته در ميدان سياسي .بر
اساس ديدگاه شيكاگو ،ويژگيهاي رأي دهنده ،گروهي كه بدان تعلق دارد ،ويژگيهايي كه
فرد به افراد و گروههاي سياسي حاضر در ميدان سياست منسوب ميكند ،و انباشتهاي از
تجربه گذشته فرد در ميدان سياسي تعيينكننده رفتار رأيدهي است (مظفري.)0 :1125 ،
الگوي پييا نوريس
الگوي پيپا نوريس ( ،)1551يكي از معتبرترين الگوها براي تبيين مشاركت سياسي و
مطالعهي رفتار رايدهي است .ويژگي اين الگو ،بهدليل جامعيت و فراگير بودن آن است .در
اين الگو از سه دسته نظريات كلان ،متوسط و خرد در تبيين مشاركت سياسي نامبرده
مي شود .در سطح كلان دو مجموعه از عناصر مطرح گرديده است .گروه نخست ،بر اين امر
تأكيد ميكند كه ساختار دولت و فضاي سياسي در يک جامعه ،تعيينكننده نوع و سطح
مشاركت شهروندان است .در سطح مياني ،از مفاهيمي تحت عنوان نظريات سازماني يا
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نظريات عوامل يا كارگزاران بسيج ياد ميشود؛ بر اين اساس ،اين اعتقاد وجود دارد كه در
تبيين مشاركت سياسي شهروندان بايد توجه بيشتري به نقش عوامل بسيج اجتماعي و
سياسي و شبكههاي اجتماعي در فعالسازي و بسيج شهروندان مبذول داشت ( Norris,
 .)2002: 13در سطح خرد نيز ميتوان به سه گروه «نظريه منابع»« ،نظريه انگيزش» و
«نظريه ويژگيهاي جمعيتشناختي» اشاره كرد كه هر كدام بر ويژگيهاي شخصي و فردي
كه منجر به آشكار شدن يک الگوي رفتاري رايدهي ميشود ،تأكيد دارد .با تركيب كردن
عناصر بنيادين سه ديدگاه اينگلهارت ،پيپا نوريس و مگتب شيكاگو ،الگويي كلنگرانه با
مباني جغرافيايي پديد ميآيد كه براي مطالعه جغرفياي انتخابات و الگوي رفتار رايدهي در
چارچوب كنش سياسي -فضايي ،كارگشا ميباشد .اين الگوي تركيبي در شكل زير نشان
داده شده است.

-

شکل ( )1الگوي رفتار رايدهي ترکيبي در چارچوب بسترهاي مکاني (اقتباس از )Norris, 2002
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همچنانكه در مدل بالا مشاهده ميشود ،عناصر مكاني به سه صورت ادراک محيطي،
محيط فيزيكي -انساني و عناصر فضايي يک رويكرد جامع و فراگير را براي مطالعه جغرافياي
رايدهي مهيا ميگرداند .به سخني رساتر ،بررسي الگوي رفتار رايدهي در چارچوب عناصر
فضايي انساني -طبيعي و تأثير آن بر فرايند شناخت و انتخاب ،با در نظر گرفتن ساختارهاي
سياسي (همانند احزاب سياسي) و ويژگيهاي شخصي (تجربه سياسي) ،مطالعه جغرافيايي
انتخابات را در مقايسه با الگوهاي ديگر جامعتر و كلنگرانهتر مينمايد.
منطقه مورد مطالعه
شهرستان كازرون يكي از شهرستانهاي استان فارس است كه در جنوب ايران و غرب
استان فارس قرار دارد (محمدي و ديگران .)115 :1135 ،وسعت اين شهرستان حدود 4113
كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا حدود  305متر ميباشد .شهرستان كازرون به
مساحت  4511كيلومتر مربع ،داراي  4بخش و  11دهستان و  114روستا ميباشد (اطلس
جغرافيايي ايران .)21 :1131 ،بخش مركزي با وسعت  1511كيلومتر مربع ،شامل دهستانهاي
امامزاده سيدحسين به مساحت  131/1كيلومتر مربع ،بليان به مساحت  112/5كيلومتر مربع،
دريس به مساحت  122/0كيلومتر مربع و شاپور به مساحت 110/1كيلومتر مربع است.
بخش كوهمره ،به وسعت  511/2كيلومتر مربع ،داراي دهستانهاي دشت برم به مساحت
 111/1كيلومتر مربع و كوهمره به مساحت  410/1كيلومتر مربع است .بخش خشت و
كمارج به مساحت  512كيلومتر مربع ،داراي دهستانهاي خشت به مساحت  455كيلومتر
مربع و كمارج به مساحت  112كيلومتر مربع است .بخش جره و بالاده با مساحت 1011/1
كيلومتر مربع ،داراي دهستانهاي جره به مساحت  555كيلومتر مربع ،دادين به مساحت
 001/1كيلومتر مربع ،فامور به مساحت  115كيلومتر مربع و دهستان سرمشهد به مساحت
 215/2كيلومتر مربع ميباشد (تارنماي فرمانداري شهرستان كازرون).
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شکل ( )2جغرافياي قومي شهرستان کازرون (ترسيم از نگارنده ،منبع دادهها فرمانداري کازرون و بازديد
ميداني نگارنده)

ساكنان شهرستان كازرون از لحاظ تباري ،به سه دستهي فارس ،ترک و عرب تقسيم
ميشوند .تبار فارس نيز خود از لحاظ زباني به دو قسمت لر و كازروني دستهبندي ميشود.
تركان ساكن اين شهرستان نيز قشقاييها هستند كه در مناطق مختلف اين شهرستان
پراكنده ميباشند (شكل .)1
يافتهها و بحث

همچنانكه پيش از اين نيز اشاره شد ،با تركيب ديدگاههاي اينگلهارت ،پيپا نوريس و مگتب
شيكاگو ،سه سطح بررسي رفتار رايدهي بهدست ميآيد كه شامل سطح خُرد ،مياني و كلان
است .هر يک از اين سطوح ،داراي بينادهاي زيستي با رويكردي «كلنگرانه» است كه از
ويژگيهاي بارز و منحصربفرد روششناسي جغرافيا بهشمار ميرود .از اين روي ،هر كدام از
سطوح ياد شده ،با تقسيم شدن به اجزاء درونيتر و بر پايه بنيادهاي زيستي و «هويت
مكاني» ،نگرشي جامع را در بررسي چگونگي رايآوري و نيز روند رايدهي در جغرافياي
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انتخابات فراهم ميآيد .بنابراين ،ميتوان بر اساس ديدگاه تركيبي اين پژوهش ،سه مؤلفه
كه برآمده از سه سطح خرد ،مياني و كلان است را بهعنوان شاخصهاي جامع درنظر گرفت.
اين سه مؤلفه عبارتند از؛ پيشينه سياسي (تجربه زيسته سياسي در چارچوب جغرافياي
سياسي محلي با تاكيد بر شهرستان كازرون) ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي (جغرافياي انساني و
اقتصادي) و طرحواره نظام سياسي (مناسبات سطح بالاي قدرت در چارچوب جغرافياي
قدرت) .همچنانكه مشاهده ميشود ،اين مولفهها از سطح محلي تا كلان توزيع شدهاند و
ميتوانند ابزاري جامع و فراگير براي بررسي روندهاي جغرافياي انتخابات باشند .در ادامه،
تأثير هريک از سه مولفه ياد شده را بر خاستگاه آراء در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در
دور نهم در شهرستان كازرون بررسي خواهد شد.
خاستگاه آراء نماينده شهرستان كازرون
پيشينه سياسي؛ نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم ،در دوره هفتم مجلس شوراي
اسلامي نيز نماينده شهرستان كازرون در مجلس بوده است .اين پيشينه ،هم سبب آشنايي
وي با سازوكارهاي سياسي و انتخاباتي شده و هم تجربه او را براي مديريت راي افزايش
داده است (محمدي1131 ،؛ محمدصادقي .)1131 ،اين پيشينه سياسي زماني كه با شناخت
محيط همراه گردد ،ميتواند نقش ادراک محيطي را عيان سازد (عيوضي.)150 :1120 ،
تجربه زيسته 1نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم در زادگاه خود (بخش خشت و
كمارنج شهرستان كازرون) به ادراک محيطي منجر شده و اين تجربه با سازوكار رايگيري
درهم آميخته است .از اين روي ميتوان گفت كه ادراک محيطي زماني كه با بينش سياسي
درهم آميخته شده ،تجربه انباشته سياسي وي را براي رايآوري افزايش و شانس پيروزي
وي را تقويت است .علاوه بر اين ،رياست چندساله دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،
معاونت پزشـكي قانوني كشور ،رئيس انجمن جراحان پلاستيـک ايران در كنار ديگر پيشينه-
هاي علمي -اجتماعي ،تجربه زيسته وي را تقويت كرده است (دهقان ناصرآبادي1131 ،؛
محمدي1131 ،؛ محمدصادقي .)1131 ،از اين روي ،ميتوان گفت كه تجربه سياسي نماينده
6- Lived Experience
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كازرون در دور نهم مجلس شوراي اسلامي ،برآيندي از رابطه دوسويه شناخت محيط و
تجربه سياسي -اجتماعي است.
پايگاه اجتماعي -اقتصادي؛ نماي نده شهرستان كازرون در مجلس نهم ،از اعضاي
پرپيشينه و مطرح حزب مؤتلفه اسلامي است (محمدي1131 ،؛ محمدصادقي .)1131 ،حزب
موتـلفه از احزاب وابسته بـه جريان اصولگرايي در ايـران است و بهدليل فعاليت اعضاي
بنيانگذار آن در امور تجاري و اقتصادي ،از تمول و مكنت مالي خاصي نيز برخوردار ميباشد
(جعفريان .)51 :1121 ،از اين گذشته ،رابطه نزديک ميان نماينده شهرستان كازرون در
مجلس نهم و حجتالاسلام ايماني امام جمعه پيشين اين كشور و نيز حجت الاسلام خرسند
امام جمعه كنوني اين شهر كه هر دو از اعضاي سابق حزب موتلفه اسلامي بودهاند (دهقان
ناصرآبادي1131 ،؛ محمدصادقي ،)1131 ،ميتوان فهميد كه كانون ستبري از جريانها و
افراد بانفوذ بر گرد نماينده كازرون خيمه زده بودند .همين حمايت غيرمستقيم باعث شد تا
بسياري از چهرههاي مذهبي و سپاه و بسيج نيز به وي روي خوش نشان دهند (دهقان
ناصرآبادي .)1131 ،علاوه بر اين ،از آنجايي كه نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم
خود از لُرتباران شهرستان كازرون است و با ترکزبانان قشقايي نيز مراودات صميمانهاي
دارد (دهقان ناصرآبادي1131 ،؛ محمدصادقي ،)1131 ،توانسته آراء تباري لرها و قشقاييها
را تا حد نسبتا زيادي بهخود اختصاص دهد .مناطق پيراموني شهرستان كازرون يا كاملا لر
زبان هستند و يا تمامي آنها را تركان قشقايي تشكيل ميدهند و يا تركيبي از هر دو هستند
(محمدي .)1131 ،در خود شهرستان كازرون نيز جمعيت لر و ترک قابل توجه هستند .پس
ميتوان گفت كه خاستگاه تباري آراء نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم قابل توجه
است .البته گفتني است كه شماري از مناطق ترکنشين كازرون (مانند تركان قشقايي
دهستان سرمشهد) درصد قابل توجهي از آراء خود را به دهقان ناصرآبادي رقيب اصلاحطلب
وي اختصاص دادند (دهقان ناصرآبادي1131 ،؛ محمدصادقي .)1131 ،بنابراين ،پايگاه
اجتماعي -اقتصادي نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم ،طيفي از خاستگاههاي آراء را
به سود وي جذب كرده است كه رويهم رفته ميتوان آن را برايندي از رابطه تعاملي كانون
قدرت ،حزب سياسي و قوم و تبار دانست.
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طرحواره نظام سياسي و عناصر آن؛ طرحواره نظام سياسي اشاره به ذهنيت و نقشه
ذهني است كه فرد از محيط سياسي خود دارد .اين ذهنيت اگر بر اساس درگيري و مواجه
شخصي و تجربه زيستي فرد باشد ،راه را براي شناخت و مديريت هموار ميسازد .بهعبارت
ديگر ،طرحواره نظام سياسي تركيبي از ادراک محيطي و كنشهاي سياسي فرد است .محيط
جغرافيايي صرفا درونمايهاي طبيعي ندارد و در پديدآيي آن عوامل گوناگون اجتماعي،
اقتصادي ،ژئوپليتيک سرمايه و رسانه نقشآفريني ميكنند (كاوياني راد .)15 :1122 ،در
واقع ،محيط واقعي و بيروني از رهگذار فرهنگ ،ايده ،باور ،مذهب و سوژههاي گوناگوني از
اين دست ،ادراک ميشود .ادراک و شناخت شخص از محيط پيرامون ،به نقشه ذهني
معروف است؛ نقشهاي كه در درون فرد شكل ميگيرد ،ترسيم ميشود و واسطهاي براي
شناخت ميشود (براتي و سليماننژاد .)11 :1135 ،بر اين اساس ،ميتوان گفت كه عناصر
طرحواره سياسي در رايآوري نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم ،تعامل درهمتنيده
نياز حاكميت ،فضاي سياسي و جريان اصولگرايي است .به ديگر سخن ،ميان واقعيات
بيروني و ادراكات ذهني همخواني و هارموني وجود داشته است و طيفي از زمينهها همه
طرحوارهها را بهسود نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم پيش برده است .جريان
اصولگرايي پس از رخداد  1122توانست قدرت و نفوذ بيشتري را در مقايسه با جريان
اصلاحطلبي در بدنه قدرت بهدست آورد (دهقان ناصرآبادي )1131 ،و از ديگر سوي ،اقبال در
فضاي سياسي و حاكميت به برپايي يک مجلس اصولگرا كه حامي دولت اصولگرايي دهم
باشد ،زمنيه و زمانه را به سود نماينده شهرستان كازرون در مجلس نهم تغيير داد .در كنار
اين بايد از برنامهمحوري ،دانش بالاي آكادميک ،راي روشنفكران و دانشجويان و نيز
كارامدي وي نيز نام برد (محمدي1131 ،؛ محمدصادقي .)1131 ،ولايت فقيه نيز يكي از
اين ارزشها است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با هدايـت روحانيت و مرجعيت ديني
و رهبري بيبديل حضرت امام خميني (ره) ،ولايت فقيه در نزد مردم به عنوان شاخص اصلي
براي سنجش درستي همه امور بهويژه در مسائل فكري ـ سياسي مورد پذيرش قرار گرفت
(جواني.)15 :1125 ،
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شکل ( )3پراکنش فضايي مولفههاي تجربه انباشته سياسي ،پايگاه اجتماعي-اقتصادي و طرحواره نظام
سياسي در سطح شهرستان کازرون (ترسيم از نگارنده)

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

در اين پژوهش ،بر پايهي اصول كلنگرانه بينش جغرافياي انتخابات ،سه نظريه و ديدگاه
اينگلهارت ،پيپا نوريس و مكتب شيكاگو باهم تلفيق شد تا يک روش كلنگر براي مطالعه
جغرافياي انتخابات و الگوي رايآوري فراهم آيد .بر اساس اين روش تلفيقي« ،تعلق
مكاني»« ،حس مكان»« ،ادراک محيطي»« ،شناخت محيط»« ،جغرافياي انساني و
طبيعي» بهعنوان يک «زمنيه» ،توانسته است شاخصهاي تجربه سياسي ،پايگاه اجتماعي-
سياسي و طرحواره نظام سياسي را در جهت رايآوري نماينده شهرستان كازرون در مجلس
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نهم بهكار اندازد .با تركيب ديدگاههاي اينگلهارت ،پيپا نوريس و مگتب شيكاگو ،سه سطح
بررسي رفتار رايدهي بهدست ميآيد كه شامل سطح خُرد ،مياني و كلان است .هر يک از
اين سطوح ،داراي بينادهاي زيستي با رويكردي كلنگرانه است كه از ويژگيهاي بارز و
منحصربفرد روششناسي جغرافيا بشمار ميرود .از اين روي ،هر كدام از سطوح ياد شده ،با
تقسيم شدن به اجزاء درونيتر و برپايه بنيادهاي زيستي و «هويت مكاني» ،نگرشي جامع را
در بررسي چگونگي رايآوري و نيز روند رايدهي در جغرافياي انتخابات فراهم ميآيد.
بنابراين ،ميتوان بر اساس ديدگاه تركيبي اين پژوهش ،سه مولفه كه برآمده از سه سطح
خرد ،مياني و كلان است را بهعنوان شاخصهاي جامع در نظر گرفت .اين سه مولفه عبارتند
از؛ پيشينه سياسي (تجربه زيسته سياسي در چارچوب جغرافياي سياسي محلي با تاكيد بر
شهرستان كازرون) ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي (جغرافياي انساني و اقتصادي) و طرحواره
نظام سياسي (مناسبات سطح بالاي قدرت در چارچوب جغرافياي قدرت) .همچنانكه مشاهده
ميشود ،اين مؤلفهها از سطح محلي تا كلان توزيع شدهاند و ميتوانند ابزاري جامع و فراگير
براي بررسي روندهاي جغرافياي انتخابات باشند .از به هم پيوستن اين سه زمينه جغرافيايي
و شناخت لازم از آن ،وزنه سياسي تغيير ميكند؛ بهگونهاي كه ميتوان به اين نتيجه رسيد
كه آگاهي از دانش لازم درباره بنيادهاي زيستي (در چارچوب جغرافيا) ميتواند بهمثابه وزنه
بسيار مهمي در انتخابات در سطوح گوناگون محلي و ملي عمل كند .از برايند و تعامل اين
سه شاخص با عنصر جغرافيايي مكان ،ميتوان نتيجه گرفت كه عناصر جغرافيايي بهعنوان
پايگاه و مبنايي براي فعاليتهاي اجتماعي از جمله كنش سياسي راي دادن به شمار ميآيد
و ناديده گرفتن عوامل فضايي -مكاني در تحليل پديدههاي طبيعي -اجتماعي ،از جامعيت و
همهسونگري يک تحقيق ميكاهد.
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