
 

 

دوره یازدهمین در  مشارکت نش فضاییپراکَ

 انتخابات ریاست جمهوری 

 18/1/9911 تاریخ پذیرش:  91/8/9911 تاریخ دریافت:

 1*مراد کاویانی راد

 چکیده
جغرافیای سیاسی به مطالعه الگوهای فضاایی   گرایشی ازجغرافیای انتخابات به عنوان 

پاردازد  بار   (، انتخابات و قدرت می)فضا توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا

این پایه، پژوهش و خوانش عوامل مؤثر بر پراکَنش فضاایی مشاارکت و انتخاباات از    

هاای مارت ط باا برگا اری     ها و یافتهدادهاست  قرار داشتهاین گرایش دیرباز در حوزه 

ای از عوامال در ترجیااات ماؤثر بار پاراکَنش      دهند طیف گستردهانتخابات نشان می

برگا اری   اناد  فضایی مشارکت در انتخاباات ریاسات جوراوری ایاران اثار گاذارده      

پیااروزی گمتوااان نشااان داد  کشااوریااازدهوین دوره انتخابااات ریاساات جورااوری  

 طیاف از عوامال مایطای    برایناد  ،مساتقر  گرایای  گرایی در برابر گمتوان اصولاعتدال

است که هر هشت سال  توانیگمرویه در استق ال از  نوعی وحدت)زمانی و مکانی( و 

  شودمسلط میدر نظام سیاسی کشور  ،یک ار در فرهنگ سیاسی و به ت ع
 

 یازدهوین انتخابات ریاست جوروری دهی،أیرترجیاات جغرافیای انتخابات،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 ی ازاگساترده  طیاف  تاابع   ساارر هاای ماردم  در نظاام  کامیابی و ناکامی نام دهای انتخابااتی 

 ، تشکیالتی و رویکردهاای راه اردی و گمتواانی   فردی مایطی، هایها و مادودیتفرصت

فار    ،سود -رویکرد ه ینه بر پایه  است انتخابات های سیاسی درجریاننام د انتخاباتی و 

اسات  این برداشت تابع  نام دها در قالب گ ینشدهندگان کنش سیاسی رأیکه بر این است 

رسااند   می)شرر و روستا( آنرا  بیشترین سود را به آنرا یا سکونتگاهها کاندیدایک از کدامکه 

شدت گرایش به وی با افت و خی   ،هوانندی هویت با نام د انتخاباتیفراخور  رو، به  از این

)مالی یا ملی( گستره هواننادی هاویتی    متناسب با مقیاس برگ اری انتخابات هوراه است و

ای در انتخاباات شاوراها،   آراء ت اری و طایماه  ،ایران انتخابات دریابد  برای نوونه نوسان می

 آراء زادگاهی در انتخابات مجلا  و آراء زادباومی در انتخاباات ریاسات جوراوری نواود      

در آن دست انتخابات ریاست جوراوری کاه رسای      ،بر بنیاد آمار موجود  اندداشته آشکاری

ی قرار دارد، آراء زادباوم گرهاه ناه بارای     جورور مستقر در پایان دوره دوم ریاست جورور

 برگا اری  روند  در نداآوری بودههای مؤثر رأیاکثریت نام دها از جوله پایگاه ایهوه اما بر

، جا  حسان روحاانی در    نام دهابه رغم تنوع زادبوم  ،یازدهوین انتخابات ریاست جوروری

شاوار   ،ا خاساتگاه بختیااری  استان سونان آن هم با کوتر از پنجاه درصد و ماسن رضایی با 

بار آن  تالیلی  -رویکردی توصیمی دهندگان را هوراهی نکرد  نوشتار حاضر باباریی از رأی

ناکارامدی جُستار زادبوم در یازدهوین دوره انتخابات ریاسات جوراوری   های زمینهاست که 

وراوری  ی جبررسی کند  فر  مقاله بر آن است که متأثر از ساختار سیاسی و نظام حقوقرا 

ترجیااات ماؤثر بار پاراکَنش فضاایی مشاارکت، در        ،ان، فرهنگ سیاسی موجوداسالمی ایر

ساله باه تغییار   در پایان دوره هشت دهندگانرأییازدهوین دوره انتخابات ریاست جوروری 

روندی کاه طای هناد دوره انتخاباات ریاسات جوراوری نواود         ،انددادهرأی حاکم گمتوان 

تا حادودی  رو، نتیجه انتخابات و فراآمدن رسی  جورور منتخب ز اینا  است آشکاری داشته

 یابد می نییبپیشقابلیت 
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 یمفهومبنیادهای الف. 
ارکت سیاسای، انتخاباات و آراء   در این بخش به ت یین هرار ممروم جغرافیاای انتخاباات، مشا   

 پردازیم بومی میزاد

 

  جغرافیای انتخابات .1

م ناای   ،شاود تع یر مای « حق آب و گل»از آن به  گاهو فضا که روابط اکولوژیک انسان با مکان 

حقاو  تابعیات، شارروندی و نقاش سیاسای      از  ایگیری رشتهمندی برای شکلفلسمی قدرت

  در منطاق جغرافیاای سیاسای، دموکراسای و نقاش سیاسای       دارد ساارر ماردم انسان در فرایند 

های سیاسی دادن به ساختارها و نظاملها در مکان و فضایی که در آن ساکن هستند و شکانسان

الگوی روابط اکولوژیک انسان در مکاان و فضاای    و م تنی بر ی ط یعیحق ،طت و فرایندهای مر

های ساکن یا مقیم در آنجاا از آن برخاوردار هساتند  نقاش سیاسای      انسان کهجغرافیایی است 

ها با فضا و مکان جغرافیاایی،  انانسان در فرایند دموکراتیک بر پایه تالیل روابط اکولوژیک انس

جغرافیاای انتخاباات باه عناوان      در ایان میاان،    (96 :9981 نیاا، )حافظ یابدممرومی فلسمی می

زیرمجووعه دانش جغرافیای سیاسی به مطالعه الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالاب رواباط   

ود عینای فرایناد   در ایان تعریاف، فضاا نوا      پاردازد متقابل جغرافیاا، انتخاباات و قادرت مای    

طی زمان در بستر مکان است که عناصار و   و ط یعی اقتصادی ،های اجتواعی، سیاسیدگرگونی

قدرت به عنوان مارک و تغییردهنده با اب ار سرمایه، رسانه و  کند مناس ات قدرت را آشکار می

 دارندگان و خواهنادگان قادرت بارای حماظ وضاعیت      هاست ایدسولوژی، خالق این دگرگونی

موجود یا تغییر آن بر اسااس عالیاق و مصاالا واحادها )فارد، گاروه، ساازمان، کشاور و   (،         

 دهناد  ها را معنا و جرات مای  فرایندهای فضایی یا هوان سازوکار مؤثر در توزیع فضایی پدیده

 در انتخابات به عنوان سازوکار تغییر و تداوم نظام سیاسی ناظر بر کنش و واکنش واحدها برای

دهای فراینادها و   گرفتن اب ارهای قدرت به شیوه دموکراتیک است که هاد  آن ساامان   اختیار

تاالش بارای در    ،آفریناد می های فضا ذاتاً قدرتمایهاز آنجا که درون روندهای فضاساز است 

اختیار گرفتن فضا در فرایند انتخابات، مقصود قدرت است که جغرافیای انتخابات به مطالعه آن 

  (04 :9911، راد کاویانی) پردازدمی
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 ی مشارکت سیاس .2

ساازمان، گاذرا یاا پایادار کاه بارای       یافته یا بای گونه اقدام داوطل انه موفق یا ناکام، سازمان هر

های عوومی، اداره امور عوومی یا گا ینش ره اران سیاسای در    ر انتخاب سیاستبتأثیرگذاری 

ی قانونی یا غیر قانونی را باه کاار   هاسطوح مختلف حکومتی و در گستره ملی یا مالی، روش

پدیاده مشاارکت سیاسای متوجاه       (910: 9919 )عالم، شودگیرد، مشارکت سیاسی تعریف می

 سات گیاری آنرا قلورو سیاست است و هد  آن گ ینش حاکوان و دخالات در شایوه تصاویم   

ت، تارین تعراد اسا   دادن، کوترین شکل فعالیت مشارکت سیاسی و کمرأی  (961: 9919)هلد،

زیرا هوین تعرد زمانی که رأی به صندو  انداخته شد هه بسا پایاان یاباد  مشاارکت سیاسای     

 اداری، حقااوقی، فرهنگاای، سیاساای و اجتواااعی اساات -تااابعی از تاااورت مختلااف سیاساای

هاای  هاای سیاسای، موقعیات اجتوااعی، ویژگای     عواملی نظیر انگی ه  (961 : 9939زاده،)سیف

شوند  بار هواین   ها، منابع و تعرد س ب تغییر در مشارکت میرتشخصیتی، مایط سیاسی، مرا

ا و الگوهاای رفتااری در قلوارو مشاارکت تاابعی اسات از پایگااه اجتوااعی،         ها اساس، توای 

اقتصادی، تاصیالت، شغل، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و مال سکونت، شخصایت و ماایط   

عواق و گساتره     (108: 9989 نار، )وای گیارد ای که مشارکت در آن صورت میسیاسی یا زمینه

بودن آن( و فرهناگ سیاسای جامعاه،    )باز و بسته سیاسی های نظاممشارکت سیاسی با شاخصه

)منصامانه و   آشکارترین حلقه پیوناد مشاارکت و مشاروعیت، انتخاباات     نس ت مستقیوی دارد 

یااد مشاروعیت   بن و گ ینش نرادهای نوایندگی ماردم برای شیوه دموکراتیک به عنوان  عادرنه( 

کاه  کساانی   بسایاری از کشاورها، تعیاین    قاانون اساسای  بار   سارر است  بناا ساختارهای مردم

شاود  ماردم نیا     انجام مای  انتخاباتز طریق اگیرند های کلیدی کشور را به عرده میمسئولیت

های رأی، امکان و فرصت مناسب و مستور برای گا ینش  گذر انتخابات و صندو عودتاً از ره

داشتن حکومت و در صورت نیاز، برکنااری افاراد ناشایسات باه     گو نگاهنوایندگان خود، پاسخ

 ایدورهمیاان  ،ایدورهپایاان ، زمانوند )دموکراتیک فرایندیانتخابات  از این رو، آورند دست می

باه   ساارر مردمجوامع در )دارای مقیاس مالی، فرامالی و سراسری(  ( و مکانوندزودهنگامیا 

 ،اناد شاده  ناام د های حکومتی که برای تصدی مسئولیت کسانیمعوورً رود که در آن شوار می

هاای فرهنگای   هایشان متناسب با تاوان ماالی، فنااوری و ویژگای    برای شناساندن خود و برنامه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7
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مانش و گارایش    ،نوع برنامه پایه برنی   دهندگان()رأی د و مردمکننمی ت لیغاتاقدام به جامعه 

 کنناد  یا از شرکت در انتخابات پرهی  مای  اندازندهای رأی میخود را به صندو  ءراداوطلب، آ

آزاد و  انتخااب  زمیناه  دخواهند برگ ینند بایا را که می کسیکنندگان بتوانند اینکه انتخاب برای

وجاود  هوچناین  باشاد   وجاود داشاته    کام دو گ یناه   گاون، دسات  اهای گوناز گ ینه منصمانه

وسیله قانون تضوین شده باشد تاا حاق گا ینش و     هب دبای و آزادی گ ینش متماوتهای گ ینه

انتخابات آزاد و منصامانه برایناد نراایی     بر این پایه،شود  ن دارو جرتدار شهخد انتخابآزادی 

  (943: 9919)عالم، است نه آغاز آن سارریمردمروند گسترش 

 

 انتخابات  .8
هویت، مقدمه هر گونه زندگی اجتواعی است و در جایگاه نیااز روانای، برایناد دیالکتیاک فارد،      

شدن است  گاه، شاتاب در روناد   رو، هویشه در حال ساخته نرود  از ایجامعه و فضا به شوار می

انگی اند و هوین اجتواع برای مانادگاری  شدن، اجتواع را به مقاومت در برابر تغییرات برمیساخته

ناگ یر است به ماولی بیاوی د که آرامش و ث ات را باه او ارزانای دارد  مکاان، ماایط و فضاا از      

ماندگاری و ث ات بیشتری برخوردارند  مماهیم زادباوم و زادگااه    سازی هستند که ازمماهیم هویت

ای اسات   هاای گروهای و ناحیاه   به معنای نقش مکان، مایط و فضای جغرافیایی در خلق هویت

باه سااکنان    ،شاود هویت مکانی که عودتاً در قالب اشتراکات زبانی، مذه ی و فرهنگی نوایان مای 

انگی د  امید باه  آنان را به کُنش هوسان گروهی برمی دهد ومادوده خاص احساس هو ستگی می

ها، نوایاندن وزن مکانی مادوده، احساس تشخص و داشتن وضعیت برتر، برخورداری از فرصت

دهند  زادگااه  از عواملی هستند که زمینه کُنش مکانی را در قالب زادبوم و زادگاه نشان می ،من لت

ط در قالب سکونتگاه شرری یا روستایی است که عوومااً در  دهنده بُعد جغرافیایی نقطه یا خنشان

شاود و جوعیات، زباان، ماذهب، لرجاه و      برگه هویتی افراد )شناسنامه، کارت ملی و   ( درج می

موقعیت جغرافیایی مشخص دارد  ساکنان آن معوورً ت ار و خاساتگاه هوادیگر را مساتقیم یاا باا      

های هویتی زمینه یگانگی، هو ستگی و اقادام منساجم   تها و قرابشناسند  این هوانندیواسطه می

کند  زادبوم در لغت به های خاص سیاسی و اجتواعی در میان آنان فراهم میرا به ویژه در هنگامه

به ع ارتی، ناظر بر بعد   (9911)دهخدا، شودمیدر آن متولد  فرد که است زمینیسروطن و ممروم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA
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 راد، )کاویاانی  شودای هم یاد میاز آن با عنوان هویت ناحیههویت برخاسته از مکان است که گاه 

شود  زادبوم یا سطا ترسیم می (نگُلیپُ) هند بَر های جغرافیایی به صورت( و در نقشه63: 9981

فضاایی آن از   -تر است، اما وزن مکانی و نقاش سیاسای  تر و ناهوگوندر قیاس با زادگاه گسترده

است  مقوله زادگاه عووماً در انتخاباات پارلواانی یاا شاوراهای مالای       ترآشکارزادگاه به مراتب 

شود، ولی زادبوم در انتخاباتی که سراسر کشور در حکم یک حاوزه انتخابااتی )ریاسات    طرح می

ناوعی رفتارسانجی در    انتخاباات   (3: 9988، راد و ویسای  )کاویاانی  جوروری( است، نقش دارد

اجتوااعی   و اقتصاادی ، کارکردهاای فرهنگای   است که با نسیاسی شرروندا شنگرحوزه کُنش و 

انتخاباات   در یات مشاارکت ماردم   کیمّ در این میان، کوّیت ودارد  هو ستگی در سطا کالن  نظام

 هاای و نیا  ناوع خواساته    کارگ اران حکومتی ،هامدی نظام، سیاستآ، کارمق ولیتتواند می ان می

 ،نتخاباتی شرروندان و الگوی شرکت آنرا در انتخاباات شناخت رفتار اآشکار کند   رادهندگان رأی

مشارکت فعاال، گساترده    امروزه زیرا ،دای داراهویت ویژه حکومتسیاستوداران و  ،برای اح اب

در ساطا   من لات پشتوانه ملی در سطا داخلای و اعت اار و    مانندبه  و فراگیر جامعه در انتخابات،

  کندعول می فراملی

 

 آراء زادبومی .0
)عااطمی(   دهنده وابستگیا مکان از مماهیم اساسی جغرافیاست و از نظر ماتوایی عودتاً نشانجا ی

(، زادباوم و  Norton, 2000: 330) های موتاز هوانند زادگاههای خاص و مکانها به موقعیتانسان

میرن است  ح  مکان نوعی ابراز وجود و احساس تشاخص در قالاب ممااهیم مایطای اسات       

هاا از منظار اجتوااعی    ارت کاه هگوناه مکاان   ئوسیاری در مکاتب مختلف به این سنویسندگان ب

 شاوند؟ یابند؟ و هگونه افراد به مکان، دل سته میشوند؟ هگونه مماهیم مکانی توسعه میتمسیر می

دهندگان از وضعیت مالی ارت اط ن دیکی باا حا  مکاان    اثرپذیری رأی ،اند  در جغرافیاپرداخته

داناان از آن باا   نامند با آنچه جغرافای شناسان، اکوسیستم میشناسان و بومی که زیستادارد  پدیده

هاای علاوم   مایاه پوشی دارد  ح  مکان برآیند کارکردِ ترکی ای درون هم ،کنندعنوان مکان یاد می

ط یعی و اجتواعی است؛ به این ممروم که مردم تصورات مکانی خویش را متناسب با شخصایت،  

سازند  مماهیم منسوب به مایط یا مکان در سرشت ط یعات،  شان میی و نظام ارزشیتاریخ زندگ



 08 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیازدهمین دوره...  پراکَنش فضایی مشارکت در

کنناد   ساازند و تمسایر مای   های خاص خویش مای ها آنرا را در موقعیتبلکه انسان ،وجود ندارد

گیاری هویات،   هاای مارت ط باا آن هوانناد شاکل     دل ستگی مکانی در برگیرنده پنادارها و پدیاده  

به است  وجه مشترک هوه آنرا وجاود ارت اطاات پیچیاده باین ماردم و      خاستگاه، رضایت و تجر

مکان آنراست  در واقع، ح  مکان بیشتر ماهیتی پنداری دارد تا اینکه سااختی مشاخص و نااظر    

 9مایط داشته باشد  منشاء این واژه را باید در جغرافیای پدیدارشناسای  -بر مناس ات پیچیده انسان

 (  Norton, 2000: 330) پی گرفت

شود و در پنااه  یابد و وی به آن مکان دل سته میهای خاص کارکردی هویتی برای انسان میگاه مکان

اما این احسااس ال امااً باه مکاان ماذه ی       ،کندهای مادی و معنوی آن احساس آرامش میمایهدرون

اناد گااه   هحتی زادگاه افراد و جایی که در آن بخشی از عور خاود را سايری کارد    ،شودمناصر نوی

ای جغرافیایی اسات کاه باه    زادبوم گستره ( Pattie & Johnston, 2006: 10) یابندهنین کارکردی می

ای وحدت رویه در کانش  ساکنان در بعد زبان، مذهب و تاریخ از گونه ،های هویتیواسطه هوانندی

را باه اشاتراک در    های خاص آنراا ها در هنگامهاجتواعی و سیاسی برخوردار هستند و این هوانندی

ای از یک یاا هناد اساتان هوگاون از نظار زباان و قومیات        کنند  در ایران، گسترهمواضع ن دیک می

رساند  ای میبه توافق نانوشته ،های ملی استها و هررهای که معوورً ج  شخصیتدرباره نام د ویژه

رود  در ایان بااره معواورً    ر مای تا از وی حوایت کنند و معوورً آن ناحیه پایگاه حوایتی او به شاوا 

 دهند شان رأی میدهندگان برای رقابت با دیگر نواحی به داوطلب زادبومرأی

 

 شناسی پژوهشب. محیط
مشارکت سیاسی در ایاران در هاارهوب قاانون اساسای و برگا اری انتخاباات مختلاف، امار         

تث یات امار    هوچاون  ی  ساازوکارهای دماوکراتیک  نیا سااختار حکاومتی   ای اسات   شدهنرادینه

از پیاروزی   پا  د  هاا دار ولیتئمسا  به منظور هرخش نخ گاان و برگ اری انتخابات سراسری 

 در این میاان،  اند کردههر سال یک بار در انتخابات شرکت  به طور میانگین ایران مردم ،انقالب

ی در قیاس با دیگر انتخابات هوواره جذابیت بیشتری برای نخ گان و انتخابات ریاست جورور

                                                                                                                                        
1. Phenomenological geographic inquiry 

http://hamshahrionline.ir/News/?id=47027
http://hamshahrionline.ir/News/?id=47027
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رساد یکای از دریال آن را بتاوان باه حاوزه       های سیاسی کشور داشته است  به نظار مای  گروه

ساازی نام دهاا و راساای جوراوری در نظاام      اختیارات قوه اجراییه، ظرفیت و قدرت گمتوان

ه این ممروم که تجربه نشاان داده گمتواان ریاسات    اجتواعی و نی  عرصه حاکویتی نس ت داد؛ ب

ات مجل  شورای اساالمی و  سو در انتخابهای سیاسی همجوروری در پیروزی افراد و جریان

طل اان در مجلا  ششام و اکثریات     اصاالح اکثریت ) ها، کارکرد باریی داشته استحتی شورا

انتخاباات ریاسات جوراوری    ا کشور ما در (  دیگر آنکه هشتمهمتم و ل  ادر مجگرایان اصول

 دهند که هوه هی  را دگرگون کناد ی میأبار به کسی ر مردم هر ماهیتی انتقادی و هالشی دارد 

اماا تجرباه نشاان داده فارد برگ یاده و باه        ،(943: 9984)ربیعی، و تغییرات بنیادین ایجاد کند

 رسای  جوراور  سات  زیرا ط یعی ا ،قدرت رسیده توان تأمین رضایت عووم یا اکثریت را ندارد

ها و رسی  و اساساً راه ردها و گمتوان هر یک از دولت تواند هوه مطال ات را برآورده کندنوی

)اشاتغال، تاورم، پیکاار باا فقار، فسااد،        ماردم  هاای جورور جدید از بَرآوردن کامل خواسات 

ای رقیاب  ها دهندگان و جریانت عیض   ( ناتوان است که نتیجه آن ری ش طرفداران، انتقاد رأی

دولات در زنادگی    و ناتوانی ناکارآمدی از برخاستههای نارضایتیسیاسی بوده است  زمانی که 

آماادگی ذهنای    هاای اجتوااعی و  زمینه شود،میل ی دتعوومی فراگیر و روزمره مردم به مسئله 

 دولت و نوایندگان مجل    بر این اساس،دوشفراهم می نی  خواهی در جامعهو دگر برای تغییر

ه با هایی را تدوین کنند که  ها و رویکردبرنامه ،شعارهابرای جلب آرا ناهار هستند آن دسته از 

  است طارت ا درزندگی روزمره مردم نوعی با 

 

 آوری داوطلب ریاست جمهوریترجیحات مؤثر در رأیج. 
 دهندگان صاورت ه در ایران به طور مستقیم و با رأی اکثریت رأیجریمانتخاب رسی  قوه 

های ثابتی نیست کاه بار اسااس آن بتاوان     گیرد  این فرایند معوورً تابع عناصر و مؤلمهمی

بینی کرد  با وجود این، دو ویژگی اساسی دارد: نخست اینکه نتایج انتخابات بعدی را پیش

باه  ناپذیر دارد  دوم آنکه منتخاب دور اول  بینیپیش هیجانی وماهیتی  ،دوره اول انتخابات

 برای دور دوم باا اخاتال  رأی باار    روز( 14برابر سال در 0) بت نابرابر ت لیغاتیرقا دلیل



 04 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیازدهمین دوره...  پراکَنش فضایی مشارکت در

شاود  باا وجاود ایان، عاواملی هساتند کاه در کشاش و راناش عواده آراء           برگ یده مای 

دهند شرایط زمانی و مکانی در هر اند  آمارهای موجود نشان میدهندگان اثرگذار بودهرأی

ورت اجتوااعی،  ساختاری دارد و هاه بساا در ساایه تاا     دوره بر رویداد انتخابات اثرات

دارد   یمتکثر ماهیت و کارکردایرانی  جامعهسیاسی دگرگون شود   -ساختارهای اجتواعی

هاای متعاددی   مطال ات و خواستشاهد پیدایش  ،فراهم شود تکثرهنانچه زمینه بروز این 

هاای مختلاف انتخاباات، نتاایج     هسان، ط یعای اسات در دور  خواهیم بود  بدین ر جامعهد

 ( 961: 9980 )گالبچی، متماوتی بروز کند

 

 به نقادِ قدرتگرایش   .1

ای حکومات هواواره مانناد تافتاه    در فرهنگ سیاسی ایرانی، حاکواان، نخ گاان حکاومتی و    

 قدرت و حاکویت هوواره مورد سوء از این رو،(  80: 9980 )تاجیک، اندبافته تعریف شدهجدا

اند  این احسااس کاه داوطلاب در برابار قادرت      نی بخش قابل توجری از مردم بودهظن و بدگوا

دهای و  توان به او از طریق رأی مخمی یاری رساند، در برانگیختن و جرتفرادست تنراست و می

دهندگان ایرانی بسیار مؤثر است  بخش عوده آراء همتوین دوره انتخابت ریاسات  جذب آراء رأی

ناژاد )در برابار اک ار    ناطق ناوری( و ماواود احوادی    اک ر)در برابر علی جوروری ماود خاتوی

یابد  هوین )مرحله دوم( و دهم از این طریق قابلیت تالیل می های نرمهاشوی بررمانی( در دوره

نقاش  ایماای  نواایی و  های سیاسی وابسته به ریاست جوروری به مظلاوم مسئله س ب شده جریان

برای دوره پسین انتخاباات   ،تا اف ون بر توجیه ناکارآمدی یت بيردازندیسیون در ساختار حاکواپوز

زنای و    بخشای از   تراشای، اتراام  رو، دشاون ساازی کنناد  از ایان    زمیناه ریاست جوروری نیا   

هاا باه ویاژه در    کاارگیری ایان روش  های انتخاباتی ایران شده اسات  باه  های مرسوم پیکارروش

دهی آراء شناور و حتی در تغییر آرا اثرات جدی به دن اال دارد  روزهای پایانی انتخابات در جرت

هاایی از  د  هوه این مساسل به بدبینی تااریخی بخاش  کنجا هبه شکل میلیونی جاب را آراتواند میو 

ملت،  -بنابراین، شکا  سنتی و دیرینه میان حاکویت گردد جامعه به حاکویت و قدرت باز می

 های سیاسی است  ت جناحاز دریل مرم پیروزی و شکس
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 گزینش مجدد رئیس جمهور .2

هوه کسانی که در هرار سال اول به عناوان رسای     ،انتخابات ریاست جوروری گذشته توامیدر 

اند  جا  ابوالاسان   شده برگ یدهدر دور دوم نی  به عنوان رسی  جورور  ،اندجورور انتخاب شده

)شارادت در   مجل ( و ماوادعلی رجاایی   )برکناری از طریق رأی عدم کمایت سیاسی صدربنی

دیگر رسیسان جوروری اسالمی در هار دو دوره انتخاباات موفاق     ،وزیری(اثر انمجار دفتر نخست

شدن رسای  جوراور از   ایاند  شاید دلیل آن را بتوان به هرار سال رسانهبه کسب اکثریت آرا شده

هاای مختلاف کشاور دارد    باه بخاش   های دیداری و شنیداری و سمرهایی که معوورًطریق رسانه

هاا در دور دوم  اند نتیجه اقدامات آبادگرانه و زیربناایی دولات  نس ت داد؛ دیگر آنکه برخی مدعی

سال نخسات آنراا مااهیتی زیرسااختی      شود و اقدامات هرارریاست جوروری آشکار و کامل می

م انتخابات نیاز دارد  بر ایان  شدن آن به تداوم قدرت برای دور دورو، عولیاتی از این  داشته است

 فرصات را از فارد  کنناد و  نرهاا  کار را ناتواام  دهندگان کوشند هنین مطرح کنند که رأیپایه، می

کسانی که به عنوان  ،هوچنین  کارش را تا پایان ادامه دهد دهند فرصت او باید بهو یرند گن مستقر

یااس باا رسای  جوراور مساتقر، تواناایی       شاوند، معواورً در ق  داوطلب وارد کارزار انتخاباتی می

ها کسی که رسی  جورور مستقر است موقعیت ،زیرا از یک سو ،آوری و رقابت باریی ندارندرأی

کام در هراار ساال     دسات  ،ای ندارند و از سوی دیگار هایی دارد که دیگران از آن بررهو فرصت

ا و سامرهای اساتانی در معار     ها گذشته این رسی  جورور مستقر بوده که از طریق انواع رسانه

روز فرصت ت لیغات آن هم برابر با رسای  جوراور    14دید عووم قرار داشته و هواوردان وی فقط

 مستقر را دارند که به نظر منصمانه نیست 

 

 های مرجعگیری نخبگان و گروهجهت .8

هام باه افا ایش مشاارکت و هام باه تکاوین         ،اجتواعی پا  از انقاالب   -تاورت ساختاری

های مرجاع  های نوینی در جامعه منجر شده که برایند آنرا در پیدایش و افت و خی  گروهارهانگ

هاای مرجاع جدیاد معواوًر مااهیتی انتقاادی، روشانمکری،        نقش اساسی داشته اسات  گاروه  

رساانی دارناد و باا تااورت فکاری و      دانشگاهی، آشنا با اب ارهای ناوین ارت اطااتی و اطاالع   

هاا  گیری این گروههای مختلف هوراهی بیشتری دارند  معوورً جرتصهفرهنگی جرانی در عر
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های سیاسی اسات  و افراد در صورت حضور در انتخابات، گرایش به آن گروه از افراد و جریان

دهند  از هوین رو، الولل را بر مخالمت با آن ترجیا میکه تعامل و هوکاری با نظام موجود بین

سی بر آن هستند که از طریق یارگیری سیاسی از میاان ایان طیاف از    های سیابسیاری از جریان

فکران حاامالن اصالی   روشن ،در ایرانهای مرجع به تقویت پایگاه حوایتی خود بيردازند  گروه

آنراا یکای از    ،اند  طای یاک صاد ساال گذشاته     خواهانه بودهانه و تغییرطل اصالح هایاندیشه

اند  ها عودتاً در ط قات متوسط جامعه قرار داشته  این گروهاندبودهمرجع  یهاگروه تریناصلی

گونه نیست که اثرگذارترین عامل به شوار روند  بارای نووناه، عواده    با وجود این، هویشه این

هماتم و هشاتم باه ماواد خااتوی گارایش یافتناد و در         هاای های مرجع در دورههوین گروه

طور نس ی در دوم انتخابات نروین دوره ریاسات   ها بهآوری وی نقش داشتند  هوین گروهرأی

نژاد در انتخابات باه پیاروزی   اما ماوود احودی ،جوروری به هاشوی رفسنجانی گرایش یافتند

ای مایاه نژاد عودتاً درونهای احودیها و دیدگاهگیری صا ترسید  در دور دهم نی  که جرت

ناژاد  هم نتیجه باه ساود ماواود احوادی     باز ،های مرجع داشتدور از دیدگاه نخ گان و گروه

کااهش  بار  گااه   ،دست جامعاه فروحضور پرشور ط قات رسد به نظر می رو، تکرار شد  از این

   گذاردمیهای مرجع آن تأثیر جامعه و نخ گان و گروه ط قات متوسط کارکرد

 

 جلب آراء خاموش )خفته( .0
یین سرنوشت انتخابات است تا آنجا کاه  از عوامل مؤثر در تعیا خمته خاموش  ءآرا پدیده نوظرور

ای بارای  شاان  ف ایناده   ،ری ی کندبرنامه ابتواند برای جلب این آرکه  اسییس هر جریان یا گروه

اعتواادی باه   یان بخاش از جامعاه برایناد بای     شدن خواهد داشت  خمتگی یاا خاموشای ا  انتخاب

از  ، سارخوردگی هاا برناماه مادی  آاکارها و شاعارها، ن به دلیل عدم تاقق وعده و مدیران رنئومس

بخش خاموش معوورً از میا ان ساواد و آگااهی      است در جامعه ایران و    زدهرفتارهای سیاست

شناسند که بخش ب رگی از هوان بیشتری برخوردار هستند و حقو  و مطال ات قانونی خود را می

اه در انتخابات ن دیاک باه نیوای از    شوند  این گروه، گهای مرجع را نی  شامل مینخ گان و گروه

عوومااً   با کنارکشیدن جوعیت خااموش  شوند که حق رأی دارند  مجووع رأی کسانی را شامل می

در تعیاین نتیجاه   روساتایی و سانتی شاررها     بخش ، معوورً شررهای ب رگ کشورساکن جوان و 



  98 بهار 68مطالعات راهبردی، شماره فصلنامه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 03

شاده  هاای انجاام  ژوهش(  پا 9983 ،طاایمی ) و غاال ی خواهناد داشات    فعال یمشارکتانتخابات، 

 کارده بیشاتری دارد و معواورً باا    دهنده آن است که ذاسقه جامعه شررنشین که افراد تاصیلنشان

 (   919: 9984)ربیعی، دهندگان تأثیر داشته استدر رأی ،های جدید هوراه بودهرشد گرایش

موکن است هوین گاروه   ،ایانه داردافشاگر که عودتاً ماهیتیها و ت لیغاتی سازیگاه متأثر از ذهنیت

معوورً مشاارکت در   ،در این وضعیت  به یاری داوطل ی بشتابند که تا دیروز منتقد وی بودندنقاد 

مردم به  اعتوادیابد  در این روند، مشارکت بیش از آنکه گویای پایگاه و رأی انتخابات اف ایش می

سای جامعاه اسات و دلیلای بار      دهنده ذهنیت هیجانی و فرهنگ ناسالم سیانشان ،یک نام د باشد

 دهندگان از داوطلب پیروز نیست   رضایت م نایی رأی

 

 آراء اهل سنت .4

ها در شر  و ن دیک به نیوی از کردهاا در غارب و   ها در شوال شرقی، بلوچاکثریت ترکون

کنند نوی پیرویواحدی ی ناله فقراز  شوال غرب کشور، اهل سنت هستند  اهل سنت ایران

هاای فرهنگای، اهال    جدای از هوه نااهوگونی  ند دار یاجتواعی متماوت و یو ساخت فرهنگ

بودن انقالب اسالمی ماورشوند  شیعهدرصد کشور را شامل می 94 سنت جوعیتی ن دیک به

و نی  نظام و قانون اساسی کشور، به شیوه بیان مطال ات آنرا رفتار سیاسای خاصای بخشایده    

در حاشیه تااورت سیاسای قارار داشاته و رفتاار       است  این بخش از جوعیت کشور عووماً

 ، هواواره خواهاان مشاارکت   این وجود با سیاسی آنرا با نوسانات مختلمی هوراه بوده است 

مجریاه   و ستادی کشاور باه ویاژه قاوه     اجراییکالن و خرد  سطوح در ارکان مدیریتِبیشتر 

ل حضاور آناان در مصاادر    تساری  بارای رسد قوه مجریه از توان مناسا ی  به نظر می  اندبوده

دهنده آن است که آن گاروه از  های آماری موجود نشاناجرایی و اداری برخوردار است  داده

تری در حوزه ماذهب )اهال سانت( و قومیاتِ     های سیاسی که گرایش معتدلافراد و جریان

اسات  ری دو انتخاباات  اناد  اهال سانت در   تری نی  برخوردار شدهاز اق ال گسترده ،اندداشته

ند  داشتحداکثر مشارکت را  با حوایت از ماود خاتوی 9984و 9936های جوروری در سال

( و هاشاوی  9980 آراء مصطمی معین )دور نخست نروین دوره انتخابات ریاست جوراوری 
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( در نواحی اهل سانت  9980)در دور دوم انتخابات نروین دوره ریاست جوروری رفسنجانی

در انتخاباات ریاسات    طلاب اصالح نام دمصطمی معین  است آشکارا گویای هنین وضعیتی 

اساتانی را در  جوروری بیشترین رأی نخست انتخابات ریاست  دوردر  9980 جوروری سال

ایان اساتان   استان سیستان و بلوهستان به دست آورد و هاشوی رفسانجانی در جایگااه دوم   

در اساتان سیساتان و   گارا  ام د اصولننژاد ماوود احودی و این در حالی بود که قرار گرفت

نشاین  سانی  ناواحی مصاطمی معاین هوچناین در    در جایگاه ساوم قارار گرفات     بلوهستان 

کردساتان و کرمانشااه   از  هاایی بخشآذربایجان غربی، گیالن و  های خراسان، گلستان،استان

ساال   دور نخست انتخابات را باه خاود اختصااص داد  در دور دوم انتخاباات     ءبیشترین آرا

 ءآرا نخسات نی  پ  از اعالم حوایت روحانیان سنی از هاشوی رفسانجانی وی رت اه    9980

گیری رفتاار  معوورً در مقوله جرت اهل سنت داد  خود اختصاصسیستان و بلوهستان را به 

ای کاه در دور دهام   مشخصاه  ،است نشان داده گرااصول کوتری با جریان سوییهم ،سیاسی

 انتخابات ریاست جوروری نی  تا حدودی نوایان بود 

 

 ستار زادبومجُ  6

در پیاروزی و ایجااد    9دهد مقولاه زادباوم  های آماری انتخابات ریاست جوروری نشان میداده

آوری فرد داوطلب ریاست جوروری نقاش دارد  ایان ویژگای زماانی     حوزه نموذ و پایگاه رأی

هاای مختلاف باشاند  در    نمر با زادبوم 1شوار داوطل ان دست کم بارتر از شود که آشکارتر می

گرایی و هه بساا  دهندگان به دلیل نوعی قرابت هویتی و تعصب مالیبیشتر رأی ،این وضعیت

دهند  دور نخسات نرواین دوره   هویت خود رأی میمدت یا درازمدت، به نام د هممنافع کوتاه

گرایای را در ایاران نشاان    آشکارا تأثیر جستار زادبوم و ناحیه انتخابات ریاست جوروری کشور

ریاسات جوراوری    نخستدر انتخابات دور  داد  برای نوونه، مردی کروبی )با زادبوم لرستان(

ویاه و  لخوزستان، فارس، بوشرر، هرم گاان، کرکی  هایشامل استانتوانست در ده استان کشور 

رأی  -نی  هستند های ماروماز استان که عودتاً-و ایالم  کردستان ،بویراحود، لرستان، کرمانشاه

                                                                                                                                        
1. Home Town 
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ماودباقر قالی ا  در هر ساه خراساان از     اده در آذربایجان وماسن مررعلی  ندکاول را کسب 

 در انتخاباات دهواین دوره   آوری باریی برخوردار بودند  ایان در حاالی اسات کاه    پایگاه رأی

ماسان   ،)میرحساین موساوی   ه کاندیدای رقیاب س بوم هرمردم در زاداکثر  ،ریاست جوروری

گوناه  توان ایناین پدیده را فقط می نژاد رأی دادند به ماوود احودی رضایی و مردی کروبی(

آراء  ،نوونه دیگر اند نژاد احساس قرابت بیشتری کردهتوجیه کرد که مردم این مناطق با احودی

زادبوم خود )اصامران( آراء بااریی    که وی در استمصطمی معین در دور نخست نروین دوره 

هوین وضعیت درباره هاشاوی رفسانجانی در دور دوم نرواین دوره انتخاباات در       کسب نکرد

 استان کرمان که زادبوم اوست نی  وجود داشت  

 

 تضاد سنت و نوگرایی .4
انتخابات سیاسای گویاای ایان موضاوع اسات کاه        میان موقعیت فرد با آراء او در هو ستگینا

باه ممراوم   « گاروه »های اجتواعی در ایران هنوز در آغاز راه است و کوتر با جساتار  بندیگروه

را در ساطا  « هویات »تاوانیم  شناسی آن سروکار داریم  به دیگار ساخن، ماا کوتار مای     جامعه

سااز باه آن میا ان کاه     های اجتواعی از تعامالت هویات های اجتواعی دن ال کنیم و گروهگروه

را که در درک « ما» های اینشود برخوردار نیستند و نشانه« ما»به عنوان موجب تعریف از خود 

شاود، نشاان   جوعی، منافع جوعی، اراده جوعی، گارایش جوعای و عوال جوعای آشاکار مای      

هایی، رفتار سیاسی در ایران دست کم در انتخاباات و  بندیبا توجه به ن ود هنین گروه اند نداده

کنناده مناافع   مراتب اجتوااعی و بیاان  بع موقعیت فرد در سلسلهدر سطا عووم، پیش از آنکه تا

هایی است که موکان اسات متنااظر باا     ها و گرایشتابع ارزش ،خاص هر گروه اجتواعی باشد

موقعیت فرد و منافع او ن اشد؛ بلکه بر بنیاد معیارهای خاص به دو گروه سنتی و مادرن انجاام   

تواند رفتار سیاسی افاراد  های مدرن و سنتی میزشرسد شکا  ارزشی میان ارشود  به نظر می

کسانی که کوتر در پیوند با تنوع مناابع کساب آگااهی و      (130: 9984را توضیا دهد )قاضیان،

های داخلی باه ویاژه   اطالعات هستند و بیشتر اطالعات و بینش سیاسی خود را از طریق رسانه

 ند گیردر گروه سنتی قرار می ،کنندتلوی یون کسب می



 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیازدهمین دوره...  پراکَنش فضایی مشارکت در

 بودنایرسانه .3

سیاسی باه  های و تشکل هاگروه پیام رساندناب ار  )دیداری، نوشتاری و شنیداری( هارسانهامروزه 

بار  فراگیرتر های کوشند با دسترسی به رسانهسیاسی می هایجریان ،هستند  بر این پایهشرروندان 

  شاررت  باه ماردم برساانند   خاویش را  هاای  و پیاام ناد  اف ایبینموذ خود در افکار عوومی  گستره

آوری بودن آنان ن د افکار عوومی نقش ماؤثری در ایجااد پایگااه رأی   های سیاسی و شناختههرره

قاانون اساسای نام دهاای ریاسات جوراوری بایاد دارای        991آنرا دارد  از آنجایی که برابر اصل 

کسانی که شورای نگر اان  تقری اً هوه  ،ای باشندشدهپیشینه سیاسی )رجل سیاسی( معت ر و شناخته

اند که پیش از این در دیگر سطوح مدیریتی کالن کشاور مناصاب   کسانی ،دهدمورد تأیید قرار می

ای هستند که در دوره تصدی شدهافراد شناخته ،اند  بنابراینمختلمی داشته و مورد وثو  نظام بوده

شانیداری ماورد توجاه ماردم      های مختلف دیاداری، نوشاتاری و  گذر انواع رسانهمسئولیت از ره

نوای افکاارعوومی و باارتر از آن باه عناوان ابا ار      کارکرد رسانه ملی به عنوان آیینه تواماند  بوده

هاا و  تواند خارج از گردوناه داده نوی «مشارکت سیاسی»و در نرایت  «تولید افکار»مدی برای آکار

 عوده رساانه  صدا و سیوا ،که اشاره شدنهوچنا  کند و ارزیابی شودهای عولیاتی نظام عولستاده

های ایرانای رادیاو یاا تلوی یاون دارناد و شانوندگان و         تقری اً هوه خانهاست در ایرانثیرگذار أت

کنناد   بینندگان آنرا اطالعات خود را از طریق صدا و سیوا به ویاژه تلوی یاون دولتای کساب مای     

دهناده اثرگاذار   تواند در جاذب مخاطاب و رأی  می هاگیری از رسانهوجود رسانه و برره ،بنابراین

هاا بارای خوشاایند یاا     شیوه برخورد رسانه عواومی صادا و سایوا باا هراره      ،باشد  در این میان

تواند در جذب آراء آن گروه از اقشار جامعه که عواده ابا ار تاأمین    دادن آنان میناخوشایند جلوه

کاارکرد صادا و سایوا     ،باشد  باه هواین دلیال    شان رسانه ملی است، کارکرد مؤثری داشتهآگاهی

توانناد  ها مای های سیاسی کشور بوده است  رسانهبرانگی  میان گروههوواره یکی از م احث هالش

گیرناد در افا ایش یاا کااهش     کار مای  متناسب با ادبیاتی که برای گمتار و کردار رسی  جورور به

باه عناوان    -باه ویاژه تلوی یاون   - دا و سایوا ما وبیت او اثرگذار شوند  در این میان، رساانه صا  

ای در کنناده های مردم ایران وجود دارد، نقش تعیاین فراگیرترین رسانه ملی که تقری اً در هوه خانه

از این رسانه به عنوان من اع   مردم بیشینه ،موجود یهابخشی به مخاط ان دارد  بر اساس دادهآگاهی

    کننداستماده می ر هنگامه برگ اری مناظره نام دهابه ویژه د کسب اخ ار و اطالعات سیاسی
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 تحریک عواطف .9
هاای  هاارهوب قواعاد باازی    اش در«کُانش »و دارد  «و هیجاانی  احساسی»ماهیتی جامعه ایرانی 

 نرااد( هاای ماردم  )سازمان هااح اب و سون هایی هوچوننراد در پذیربینیشده و پیشسازماندهی

از هیجان، شور و نگاه بدبینانه به قدرت و حاکویت متأثر اسات    فرهنگ سیاسی ایرانی  گنجدنوی

ررنگ نووده است  نتیجاه هناین   ماوری پُهرره و رنگماوری کمدر این فرهنگ، رویکرد برنامه

مدت و غیار راه اردی شاود و نتیجاه درازمادت آن      دیدگاهی س ب شده افق دید، مادود، کوتاه

و هیجانی  عودتاً سرشتیجامعه ایرانی انی کُنشی سیاسی در   انتخابات به عنواف ایش بدبینی است

هاا توجاه   ها و هراره از این رو، مردم بیش از آنکه به مدیریت و آمار کارآمدی گروه  ی داردعاطم

کنند  بر این پایه، تلقاین ایان   ها توجه میسازی به ابعاد هیجانی و احساسی ناشی از ذهنیت ،کنند

نران( بازدارنده اقدامات آبادگرانه و زیربنایی رسای  جوراور کناونی    احساس که دیگران )قدرت پ

آوری داوطلاب خاصای   های قدرت مانع از انتخاب و رأیهستند یا هوان دیگران با توجه به اهرم

خواهند شد، نقش مؤثری در تاریک عواطف و ایجاد هیجان و در نتیجه کسب رأی دارد  جامعه 

ظار ذهنیاتِ دوراندیشاانه و راه اردی ضاعیف و شایوه پیکارهاای        ایرانی بنا به برخی دریال از ن 

تشدید و تقویت  موجود نی  در تعویق هنین ذهنیتی اثرگذار است  برایند هنین وضعیتی انتخاباتی

راه ارد،  ، ، روشبرناماه از نام د انتخاباتی  دهندگانکه در آن رأی است و هیجانی فضای احساسی

شاور انتخابااتی گااه بار      ،کشند  باه ع اارتی  سند و به هالش نویپرو گروه هوراهش را نوی اب ار

شود  متأثر از هنین فرهنگ سیاسی اسات کاه گااه، کساانی باه قادرت       آگاهی انتخاباتی هیره می

شناسای اجتوااعی   یابند که پیروزی آنرا قابل تصور نیست  بر اساس هوین ویژگای روان دست می

تر  سخنان نام دها را به هنگام پیکارهاای  بخش پر رنگاست که تاریک عواطف و ایجاد هیجان، 

ساریع و   ،ناگراانی  امکان دستیابی به پیروزیای دهد  هنین ویژگیانتخاباتی به خود اختصاص می

 کناد  مای راهم اند بیشتر فا دهندگان مظلوم واقع شدهکه از دید بیشتر رأیی یبرای نام دهارا  آسان

معطو  به مطلوب مادود یا هواان دساتیابی باه کرسای      ،تکنش سیاسی بازیگران مناس ات قدر

گاذر تاریاک   اند از رهقدرت بوده است  در هنین فضای ذهنی و سیاسی، برخی نام دها کوشیده

نوایی و نقش اپوزیسیون، افکار عوومی و آراء آنان را به خود جلاب کنناد    هیجان عوومی، مظلوم

نواایی  ماوری به مظلاوم گویی و برنامهبه جای پاسخترین فرد کسی است که رو، گاه موفق از این

  (910 :9911 راد، )کاویانی انگیختن شور عوومی بيردازدو بر
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 های پژوهش. یافتهد

 مشارکت در یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری .1
درصد واجدان  3/31خرداد با حضور 10یازدهوین انتخابات ریاست جوروری کشور در تاریخ 

دهندگان و هم فرد هم از نظر مشارکت رأی ،؛ انتخاباتی که کیمیت نتایج آنشدگ ار حق رأی بر

هاای موجاود نشاان    هاا و نشاانه  بود  داده ناپذیربینیمنتخب تا هند روز مانده به انتخابات پیش

هاای  ها اعام از دولتای و بخاش خصوصای مانناد دوره     گذشته، رسانه هدادند بر خال  رویمی

اف ایای نداشاتند  از ساویی، حتای     دن تنور انتخابات تارک گساترده و شاو   کرپیشین در گرم

تری نشاان  های رسوی نی  به جای ایجاد شاور انتخابااتی گااه باه هشادار گارایش بیشا       تربیون

های دهوین دورۀ انتخابات ریاست جوروری در بروز این گونه د تجربهرسدادند  به نظر میمی

کاه شاکا  برآماده از انتخاباات پیشاین، در عوال        اسات حالی  تأثیر ن ود  این درها بیواکنش

 وضعیتسیاست خارجی کشور را در موضع تدافعی قرار داده بود  بر این پایه، نظام برای تغییر 

اماا پیامادهای امنیتای و حیثیتای برخاساته از انتخاباات        ،موجود، به تاولی داخلی نیاز داشات 

آمی  ساو  داده باود؛ موضاوعی کاه باا      ی احتیاطهاگذشته مسئورن را به سوی کنش و واکنش

با ایان حاال، یاک مااه ماناده باه        پذیر دانست گمته را توجیهتوان هشدارهای پیشدرک آن می

توان باه  انتخابات مساسلی بروز کرد که بر نتیجۀ نرایی آن به شدت تأثیر گذاشت؛ از آن میان می

 رشاتاب آراء گرایاان، ریا ش پُ  ج رۀ اصولو کاهش جایگاه آن در  شیخوخیت ۀپدید یمداناکار

طلاب  برخی از نام دها، دگرگونی پرشتاب در موضع تاریم انتخابات، کوشش جریاان اصاالح  

رفسانجانی و مشاایی، نقاد     هاشاوی آقایاان  صاالحیت  نشادن  احراز برای بازگشت به قادرت، 

طی دو روز مانده باه  و    اشاره کرد  با این حال،  نام دهاهای دولت مستقر از سوی هوۀ برنامه

در ساطا   )در قالب آراء خاموش که پیشتر اشاره شد( انتخابات جریان رونده و هراغ خاموشی

ها را دگرگاون کارد    ها و تالیلکه بسیاری از نظرسنجی یافتدهندگان بروز کنش سیاسی رأی

هاا  سنجیهای نرم و دهم و نتیجۀ نظرهای دورهنخست آنکه ج رۀ اصالحات با توجه به تجربه

آقای ماودرضا عار  نام د خود را به نمع آقای حسن روحانی کنار کشید و به جریان تردیاد  

برخاسته از حضور دو نام د منتسب به این جریان پایان داد و شوار زیاادی از آرا باا توجاه باه     

پشات سار حسان     ،نشاده حوایت ب رگان اصالحات و حوایت آقای هاشوی احراز صاالحیت 
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گارا باا توجاه باه تعادد      م نام د اعتدال قرار گرفتند  از سوی دیگر، جریان اصاول روحانی با نا

هاای  کاه داده  نام دهای انتخاباتی به نوعی در موضع پراکندگی قرار گرفت  این در حالی است

هر هرار سال رأی به تاداوم و  عودتاً دهندگان ایرانی فرهنگ سیاسی رأی دهدموجود نشان می

 ،تارین وضاعیت  اناد؛ از ایان رو، ماتوال   گمتواان حااکم داده  تغییار   هر هشات ساال رأی باه   

هاا را نشاان   شدن انتخابات بود؛ اما برگ اری انتخابات خطاپذیری بسیاری از تالیلایدومرحله

انتخاباات   از ساتاد انتخاباات کشاور گا ارش نراایی ایان دوره      داد  پ  از برگ اری انتخابات، 

 :م کرداعال به شرح زیر ریاست جوروری را

 

 انتخابات ریاست جمهوری نتیجه یازدهمین دوره :(1) جدول

 مجموع غرضی والیتی رضایی جلیلی قالیباف روحانی نامزد

گرایش 

 سیاسی

گرای اعتدال

 طلباصالح
 ------ گرااصول گرااصول گرااصول گرااصول گرااصول

شمار آرا 

 )میلیون(
13،618،829 6،444،292 0،163،906 8،330،012 2،263،448 006،414 86،440،146 

 

 

 مشارکت در یازدهمین دورۀ انتخابات  فضایی پراکنش .2
اناد عاواملی هوانناد    های برخاسته از ده دورۀ انتخابات ریاست جوروری کشور نشان دادهداده

نشاین کشاور، مسااسل    ناواحی سانی   گارا و گیری نخ گان ناحیهآراء زادگاهی و زادبومی، جرت

ادی، نوع شاعارها و گمتواان و    بار شادت و ضاعف مشاارکت در انتخاباات        معیشتی و اقتص

گذارند و در این میاان، آراء زادباوم و ناواحی    ریاست جوروری نواحی مختلف کشور تأثیر می

 ر پایاه گا ارش  انتخابات وزن ژسوپلیتیک بیشتری داشته است  با نشین کشور تقری اً در اکثر سنی

 144میلیون و  14انتخابات، از ن دیک به  هدر یازدهوین دور ،)مصطمی نجار( وقت وزیر کشور

در انتخاباات   آنراا  درصاد  39میلیاون نمار برابار باا      93دهی حدود ه ار تن واجد شرایط رأی

   ندکرد کترشریاست جوروری 
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 آراء زادگاهی .8

ت منظور از زادگاه، شرر مال تولد نام د انتخاباتی است  در بیشاتر ماوارد در انتخاباات ریاسا    

گذرانده، زادگاه نام د دوم ریاستش را می های که رسی  جورور مستقر دورمرحلهجوروری یک

شرریان را جاذب کارده، هرهناد در ایان     گیری از مشارکت و حوایت همحاضر، درصد هشم

میان، استثناها نی  کم ن وده است  دربارۀ آراء زادگاهی نام دهای ریاسات جوراوری یاازدهوین    

 ی جدول زیر درخور توجه است هادوره ویژگی

 آراء زادگاهی نامزدها در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری :(2) جدول

 غرضی والیتی رضایی جلیلی قالیباف روحانی نامزد انتخاباتی

 اصفهان شمیرانات اللی مشهد طرقبه سرخه زادگاه

 364،364 284،203 13،199 1،800،132 23،349 866،12 کل آراء زادگاه

 24،211 13،464 14،440 222،941 14،990 3،689 آراء زادگاهی نامزد

 8 3 30 14 44 44 درصد آراء اکتسابی

 

بر پایۀ جدول بار، به ترتیب آقایان ماسن رضایی، حسان روحاانی و ماوادباقر قالی اا      

ابی ناام د  اند  شوار کل آرا باه نسا ت آراء اکتسا   اکثریت آراء را در زادگاه خود به دست آورده

دهد به هر می ان جوعیت زادگاه کوتر باشاد، باه هواان درصاد آرا افا ایش      انتخاباتی نشان می

شود  هرهند در جادول  تر مییابد؛ بدین ترتیب، نقش تعلقات خویشاوندی و ت اری پررنگمی

ا ایان  دوم را داشته است  ب هبار نیامده، در هر دو زادگاه رلی و طرق ه، آقای حسن روحانی رت 

رنگی در کلیات  حال، با توجه به کل آراء به دست آمده، در سطا کشور آراء زادگاهی نقش کم

 اند جایگاه نام د انتخاباتی داشته
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 آراء زادبومی .0

هاای هاویتی   ای جغرافیایی اسات کاه باه سا ب هواننادی     زادبوم گستره ،که اشاره شدهوچنان

رویه در کنش اجتواعی و سیاسای دارد  ایان    ای وحدتساکنان در زبان، مذهب و تاریخ، گونه

کنناد  در ایاران،   های خاص، آنرا را به اشاتراک در مواضاع ن دیاک مای    ها در هنگامههوانندی

ای کاه معواورً   ای از یک یا هند استان هوگون از نظر زبان و قومیت دربارۀ نام د ویاژه گستره

رساند و  ای برای حوایت از وی مای های ملی است، به توافق نانوشتهها و هررهج و شخصیت

دهنادگان بارای   رود  در این بااره، معواورً رأی  معوورً، آن ناحیه پایگاه حوایتی او به شوار می

توان در دور دهند  اوج این وضعیت را میشان رأی میرقابت با دیگر نواحی به داوطلب زادبوم

ای در بسایاری  کرد  مساسل ناحیه انتخابات ریاست جوروری ایران مشاهده هنخست نروین دور

ای نیا  دارد کاه   ها اف ون بر ماهیت سیاسی، جناحی، گاه ماهیتی اقتصادی و توسعهاز شررستان

صنعت و پیشرفت اقتصادی اسات و باه هنگاام     هگذاری رزم در زمینن ود سرمایه هبیشتر دربار

شاود  در مجلا    ه مای انتخابات برای جلب حوایت و به دست آوردن آراء مردم باه آن توجا  

مااوریم کاه از طریاق آن، در    هاای ناحیاه  گیاری فراکسایون  شورای اسالمی نی  شااهد شاکل  

شود  بیشترین نواود اثرگاذاری آراء زادباومی در انتخاباات     های مجل  اعوال نموذ میتصویم

ریاست جوروری زمانی است که رسی  جورور مستقر در پایاان دور دوم قارار دارد  در اداماه،    

 أثیر آراء زادبومی بر نتایج یازدهوین دورۀ انتخابات بررسی خواهد شد ت

 ر نتایج یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوریدجایگاه آراء زادبومی  :(8) جدول

 غرضی والیتی رضایی جلیلی قالیباف روحانی نامزد انتخاباتی

 سمنان زادبوم
هر سه 

 خراسان

هر سه 

 خراسان

خوزستان و 

 لُرنشینهای استان

شهرستان 

 تهران
 اصفهان

 2،221،499 2،362،446 8،401،438 8،942،443 8،942،443 861،244 کل آراء زادبوم

آراء زادبومی 

 نامزد
144،188 468،463 264،944 1،838،862 816،492 49،146 

درصد آراء به 

 دست آمده
4/08 10 4 84 11 8 
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های زادبومی تدوین شده است، به ترتیاب  دودهبر پایۀ جدول بار که م تنی بر آراء صایا ما

جایگااه   ،درصاد  93 و ماوادباقر قالی اا    93، ماسن رضاایی باا   0931آقایان حسن روحانی با 

شاده، در هایی یاک از    اند  بر پایه نتاایج آراء اعاالم  دهونخست تا سوم آراء زادبومی را به دست آ

باوم آقاای   رساد زاد را به دست آورند  به نظر مای ها، نام دها نتوانستند بیش از نیوی از آرا زادبوم

تر، درصد بیشتری را در حوایات از وی ره اری   حسن روحانی به س ب جوعیت کوتر و هوگون

کناد  هرهنااد زادباوم تااأثیرات خاود را در نخساتین دور از نروااین دورۀ انتخاباات ریاساات      مای 

)شاوالی،   عید جلیلای کاه خراساان   جوروری نشان داد، دربارۀ آراء آقایان ماودباقر قالی ا  و سا 

رود، نتوانست اثرگذار ظااهر شاود و در هار    نمر آنرا به شوار می دورضوی و جنوبی( زادبوم هر 

رساد آراء زادباومی باه ناوعی     روحانی رت ۀ نخست را به دست آورد  به نظر میحسن سه استان، 

داشت، احتوارً توزیاع آرا  یبرای این دو نام د سرشکن شده است؛ هنانچه این زادبوم یک نام د م

شد  درباارۀ  یافت و آراء آقای جلیلی به سود آقای قالی ا  یا برعک  هدایت میشکل دیگری می

ای از آراء ایان  ر بختیاری(، بخش عواده )لُ آراء آقای ماسن رضایی، به س ب خاستگاه قومی وی

اش معنا که آراء زادبومی دربارهها ریخته شد و او تنرا نام دی است  نواحی به نام وی در صندو 

رنشاین  هاای لُ یابد؛ به طوری که در سه استان مقام نخست را به دست آورد و در دیگار اساتان  می

شادن زادگااه در   )واقاع  های خوزساتان دست کم توانست نمر دوم باشد  به دیگر سخن، در استان

خاور   سا ب ساکونت بخاش در   ، به کرگیلویه و بویراحودو  هرار ماال و بختیاریاین استان(، 

کاه  ) هاای لرساتان  توجه اکثریت لر بختیاری نمر نخست بود و به س ب پیوستگی قومیتی با استان

آراء آقاای علای    هدر جایگاه دوم قرار گرفت  دربار ،و ایالم به آنجا کشیده شده( هادن اله بختیاری

از نظر جوعیتی مراجرپذیر و باه  های کشور اک ر وریتی نی  باید گمت ترران بر خال  دیگر استان

تار  شدت ناهوگون است و نیوی از جوعیت این شرر در انتخابات شرکت نکردند و از هواه مرام  

گارا  از ایان   ناحیه نه است ماورآن است که رویکرد بخش درخور توجری از جوعیت ترران ملی

کناون   هاا تاا  اصامرانی  نیا   سید ماود غرضیمعناست  دربارۀ آراء رو، آراء زادبومی برای وی بی

نرام و   های کاه مصاطمی معاین در دور   بومی دارد؛ به گوناه اند آراء آنرا کوتر ماهیت زادنشان داده

تر افتادند و در این دوره غرضی فقاط توانسات   ماود غرضی در دور یازدهم از رق ای خود عقب

 درصد آراء استان را به دست آورد  9
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 نشیننواحی سنی .4
گیرناد کاه در قالاب    می بر درصد کل جوعیت ایران را در 94ران ن دیک به جوعیت اهل سنت ای

های جغرافیایی اهل سنت ایران ناپیوساتگی  از جوله شناسه اند مذاهب حنمی و شافعی نوود یافته

هاای  های فرهنگی و سیاسی و باه دن اال آن، تجرباه   سرزمینی، ناهوگونی زبانی و تنوع در گرایش

هاا در شاوال و   اعی است  پیروان مذهب حنمیه بیشاتر در قالاب تارکون   ناهوسان سیاسی و اجتو

هاا در  اناد و شاافعی  شرقی کشور پراکناده  ها در شر ، به ویژه جنوبشوال شرقی کشور و بلوچ

ساکونت  از فاارس   هرم گاان  هاای اساتان هایی از و بخش های کردستان و آذربایجان غربیاستان

های مرجع با مطال ات متماوت قارار  های سیاسی و گروهجریان ها،دارند  در هر یک از این گستره

من لاه گاروه مرجاع،     ها باه دارند؛ برای نوونه، در انتخابات نواحی اهل سنت حنمی بلوچ، مولوی

دهی آرا و گ ینش نام دهای ریاست جورور دارند  این در حالی است که ای در جرتنقش عوده

از  ،هاای مرجاع از تناوع بیشاتری برخوردارناد     ، گروهدر نواحی اهل سنت کردنشین غرب کشور

کردگاان  هاای ماذه ی و تاصایل   جوله در قالب سه گاروه احا اب و جریاناات سیاسای، گاروه     

های مرجع، کارکرد قابل توجری در ناهوگونی آرا در گا ینش داوطل اان   من لۀ گروه به ،دانشگاهی

انتخابات ریاسات جوراوری هوگاونی     هستربا وجود این، در گ  (918: 9981راد،  )کاویانی دارند

 کاه  ییدهد معوورً نام دهاا شود  مروری بر انتخابات ریاست جوروری نشان میبیشتری دیده می

ای کاه در  اناد؛ پدیاده  از شان  بیشتری در این نواحی برخوردار باوده  دارند ترهای معتدلگرایش

ی سیستان و بلوهستان، آقای حسن روحاانی  هادر استان  انتخابات دور یازدهم نی  کامالً دیده شد

باا   ماوادباقر قالی اا   نمر نخست و آقای  ه ار رأی 334نوایندۀ جریان اعتدال با بیش از همن ل به

نمر دوم بود که این اختال  بسیار معنادار اسات  در اساتان کردساتان نیا       ه ار رأی 941 بیش از

نمار دوم   یأها ار ر  31با بیش از  قالی ا آقای نمر اول و  یأه ار ر 098 با بیش از روحانیآقای 

بود که در اینجا نی  اختال  آرا بسیار معنادار است  در کنار این مساسل، طرح مسئلۀ اقوام از سوی 

ایشاان در  اقوام و ماذاهب و ادیاان   ۀ اطالعی 1مماد بند ویژه آقای روحانی در قالب م دها نی ، به نا

باه تادری  زباان ماادری      9وده است  روحانی در بیانیاۀ شاوارۀ   تأثیر ن جلب اکثریت این آرا بی

ها در اجرای کامال  ایرانیان )کردی، آذری، عربی و   ( به طور رسوی در سطوح مدارس و دانشگاه

شده بر اقوام و تغییر نگاه امنیتی نسا ت باه اقاوام و    نون اساسی اشاره و بر ت عیض واردقا 91اصل 

 ( 9911 )روحانی، کردی نی  تأکید های ایرانفرهنگ
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 گیرینتیجه
های برآمده از انتخابات مختلف در کشور گویای آن است که برگ اری انتخاباات  ها و یافتهداده

سااازی و هااای اجتواااعی، گمتوااانریاساات جورااوری ظرفیاات بساایاری در بازنوااایی جناا ش

آن مشارکت کنناد؛   های مختلف درکند با انگی ههای سیاسی دارد و هوه را وادار میبندیجناح

ها و اح اب به هر دلیل، کاارایی  ها، نرادها، سونساز در قالب سازمانبستهنرادهای هم هوناما 

گاذاری  دست کم بر قوای قانون -ان سیاسی و گمتوان خاصی رزم را ندارند، در هر دوره، جری

کام  اند، دست ر نواندهکنون، پایدا ها تاشود  اینکه هیی یک از این گمتوانحاکم می -و اجرایی

هاای انتخاباات گذشاته    هاسات  تجرباه  ناتوانی آنرا در برآوردن کامل و جامع وعده هدهندنشان

اماا   ،هاا باین پانج تاا شاش ساال در نوساان اسات        دهاد تااریخ مانادگاری گمتواان    نشان می

نجا کاه  از آ  های انتخابات این گمتوان را به هشت سال رسانده استبودن قانون دورههرارساله

هاا و نیازهاای ماردم در ایان     شود برخای از خواساته  تماوت گمتوانی دولت و جامعه س ب می

)و ظرور گمتواان جدیاد( را    ها برآورده نشود و این فرایند خود مقدمۀ تغییر گمتوان حاکمسال

یمیت رسد کها را به دن ال دارد  به نظر میکند، دو تا سه سال آخر، ان اشتگی نارضایتیفراهم می

دستیابی جریان نقاد به قدرت، تابعی از ماهیت و کارکرد جریان و گمتوان قدرت حااکم اسات    

شود و این روند تداوم خواهد یافت  به نظر پ  از گمتوان حاکم، گمتوان جریان نقاد حاکم می

هاا و  هاا، خواسات  رسد دلیل این تداوم آن است که جریاان حااکم باه جاای اینکاه برناماه      می

کوشد افکار عوومی را با خود هوراه و ساازگار کناد  هناین    ای خود را نرادینه کند، میپسنده

گذشته، موجب آشامتگی توزیاع جغرافیاایی رفتاار سیاسای       ههایی طی سه دهروندها و پویش

بینی دهندگان ایرانی شده است؛ به طوری که ترسیم الگوی فضایی و به ت ع، داوری و پیشرأی

برگا اری یاازدهوین دورۀ   برخاسته از  یهاداده دشوار یا ناموکن کرده است انتخاباتِ پسین را 

ترجیاات مؤثر بر پراکَنش فضایی  و پراکنش جغرافیایی آراانتخابات ریاست جوروری در باره 

در ایان    تابع طیمای از متغیرهاا باوده اسات    دهند پیدایش و پراکنش این آرا مشارکت نشان می

هار هراار ساال رأی باه     دهندگان ایرانی در قالب جامعه کاه  رأی میان، ویژگی فرهنگ سیاسی

دهد، از هوه اثرگذارتر بوده است  دیگار  گمتوان حاکم میهر هشت سال رأی به تغییر تداوم و 

ماتأثر از تعدد نام دهاا   ج  آراء ماسن رضایی و حسن روحانی، آراء زادبومی این بار به ،آنکه
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گیری آراء اهل سنت نیا   تری نس ت به گذشته داشته و جرترنگنوود کم ،ماورو نگرش ملی

حسان روحاانی باا اخاتال  آراء بسایاری       و طل اناه باوده  های گذشته کامالً اصالحمانند دوره

استان کشور نمر نخست باشد  بر این پایاه، رویکارد غالاب ناوعی      99استان از  18توانست در 

 ۀپدیاد  یماد اناکارطیمای از  خاود برایناد   کاه ) گمتوان جدیاد باود  از استق ال  دررویه  وحدت

برخی از نام دها، دگرگاونی پرشاتاب در    گرا، ری ش پرشتاب آراءدر جریان اصول شیخوخیت

نشادن  احراز طلب بارای بازگشات باه قادرت،    موضع تاریم انتخابات، کوشش جریان اصالح

وورً هر هشت ساال  معو   ( که  های دولت مستقر، نقد برنامهرحبرخی نام دهای مطصالحیت 

تغییار  رأی باه  گمات  توان می ،دانستن نقش زادبومافتد  ضون ناهی بار در کشور اتما  می یک

از  همؤثرترین عامل در توزیع جغرافیایی آراء ایان دور  ،اعتدالمستقر و برآمدن گمتوان گمتوان 

  بوده است ریاست جوروری انتخابات
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