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چکیده
جغرافيای انتخابات به عنوان گرایشیي ا جغرافيای سیياسي به بررسي ابعاد فضایي انتخابات ميپردا د.
ا جمله موارد مورد بررسیي جغرافيای انتخابات محث پایااه ریی نامددهای انتخاباتي است .پایااه آراء
نیامددهیا و نمیایننگان در هر هو ه انتخابيهای تثت تأثير سیییارتار اجتماعي ،نوگ نار

و ج انبيني

َسیني به دیي سیارتار ایلي  -عشيرهای ،پایااه آرای
رییدهننگان شیل ميگيرد .در هو ه انتخابيه مَم َ
نامددها و نمایننگان در درجه نخسییت متأثر ا متغير یای ه و یسییتااه جغرافيایي اسییت .با وجود ای ،
ضیم اینله هر دنام ا ای با یاران سیياسیي به آرای رود در یای ه و ادگاه رود پشتگرم هستنن،
ميدوشیینن در ملمرو هر یای ه ،جریانسییا ی و ن وذ دننن ده ای امر منجر به فضییاسییا ی و سییارت
شیحلههای اجتماعي ميشیود .ای عم ها و شحلهها ده به صورت «سامانیافته»« ،تصادفي» و «ترديحي»
(پيوننی) هسییتنن صییرفام مثنود به ملمرو جغرافيایي ادگاه با یاران انتخاباتي نيسییت ،بلله به واسی ة
شییناسییههایي نظير گرایشهای ادگاهي  -یای های ،پيوننهای مومي و رویشییي (رویشییاوننگرایي) با
سییادنان یای ه دیار ،منافع امتصییادی و توسییعه عمراني در ملمرو رميب ،تعام اجتماعي توده مردم با
یلنیار ،آراء رمابتي یا بسيج نيروهای پرشور ،دیار ملمروها را نيد شام ميشود ده در ن ایت به واس ة
ابدارهای سارت اجتماعي نظير «فرهنگ» « ،بان» و «ارتحاط» ،پایااه آراء نامددها و نمایننگان را تقویت و
متأثر ميسیا نن .ا ای رو ،ای پرسش م رح ميشود ده عوام ِ موثر بر پایااه آراء نامددها و نمایننگان
در هو ه انتخابيه ممسني دنامنن؟ به نظر ميرسن ،ضم پارادایم مسلط ایاوی ریی ادگاهي و یای های
در هو ه انتخابيه ممسیني ،وجود برري ملانها ،فضاها و شحلههای اجتماعي در اَشلال مختلف ،نقش
ملمی را در دنار پایااه ثابت ریی (یای های) نامددها و نمایننگان ای اء ميدنن .به عحارتي نتایج پژوهش
____________________________
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شماره دوم

نشان داد ،پایااه آرای نامددها و نمایننگان یوایف بَلِش ،جاوین و رستم در هو ه انتخابيه ممسني ،یي
ادوار ه تم ،هشتم ،ن م و دهم انتخابات در درجه نخست ،متاثر ا عوام ِ مثي ي و هویتي نظير هویت
جغرافيایي و یای های بوده اسییت و در مَرتحه بعن سییا ههایي همچون شییحلههای اجتماعي تصییادفي،
سامانیافته و ترديحي ده به وسيله ابدارهای سارت اجتماعي (فرهناي ،باني و ارتحایي) شل گرفتهانن،
پایااه ریی ای با یاران انتخاباتي را تقویت و ج ت داده است .رو
تثليلي دارد و دادههای مورد نيا به رو

تثقي مقایه ،ماهيتي توصي ي یی

دتابخانهای (اسنادی) و ميناني (مشاهنه) گردآوری شنهانن.

واژگان کلیدی :جغرافيای انتخابات ،شییحله اجتماعي ،سییارت اجتماعي ،یای هگرایي و هو ه انتخابيه
مَمَسَني.
 -1مقدمه

جغرافيای انتخابات به عنوان گرایشیي ا جغرافيای سیياسي به بررسي ابعاد فضایي انتخابات ميپردا د.
ا جمله موارد مورد بررسیي جغرافيای انتخابات محث پایااه ریی نامددهای انتخاباتي است .یيف عواملي
ده به یثاظ مومعيتي ،فضیایي و جغرافيایي نوگ تصیميمگيریهای انتخاباتي را تثت ایشیعاگ مرار ميدهنن،
بسیيار گستردهانن ) .(Zarghani & Razavinezad, 2013:114یلي ا عوام موثر بر پایااه ریی نامددهای
انتخاباتي پنینه یای همثوری ،ادگاهگرایي و مدیت مثلي و بومي بودن داننیناها اسییت ( Kaviani Rad,

 .)2014:38در ای ميان ،هو ه انتخابيه ممسیني ،به دیي سیارتار ایلياتي و تلثر یای های ،ا جمله فضاهای
جغرافيایي اسیت ده پایااه ریی با یاران سیياسیي در ای هو ه سرشته ا گرایشهای مثي ي و یای های
اسییت ،به یوریده بخش عمنهای ا موفقيت و داميابي نامددهای انتخاباتي ای هو ه مرهونِ گرایشهای
ادگاهي و رویشیاوننی است .با ای هال ،بهرغم تاثيرگذاری مسلط ایاوی ریی یای های بر دنش سياسي
رییدهننگان ممسییني ،پایااه ریی نامددها و نمایننگان در ای هو ه انتخابيه تن ا مع وف به یای ه و ملمرو
یستااهي رود نيست ،بلله وجود فضاهای جغرافيایي ده نقشي ملم در پایااه آراء و ماهيتي شلنننه یا
پاینار در ملمرو دیار یوایف دارنن نيد ميتوانن در پيرو ی آن ا نقش سیرنوشتسا ی ای اء دنن .ا ای رو،
ميتوان ا شییل گيری شییحلههای اجتماعي در ملمرو هر یای ه سییخ گ ت ده به صییورت «تصییادفي»،
«سیامانیافته» یا «ترديحي» (پيوننی) ،پایااه آراء نامددها و نمایننگان را تقویت و شل ميدهن .اساسام ،ایجاد
ای نوگ شحلهها متأثر ا عوام هویتي ی ملاني و من عتي است .به ای معنا ده در فضای جغرافيایي ممسني،
برري ا منای روستایي یا ش ری مستقر در ملمرو یک یای ه ،پيونن هویتي ی روني رود را در یول تاریخ
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با همتحاران رویش در یای های دیار ه ظ دردهانن .ای بسیتايها در اَشیلال سَحَحي و نَسَحي نهتن ا بهعنوان
برگ برننه نمایننگان مثسوب ميشونن ،بلله تأثير م مي در ا همگسيختاي اجتماعي و سياسي در ملمرو
یک یای ه دارنن ،بهگونهای ده سییادنان ای ملمروها ناگدیر ا صییرف دارمایه فراوان برای دنترل و همراهي
ای منای با رود هسیتنن .گرچه پشیتيحاني ای منای ِ هویتيِ سیامانیافته ا یای ه رود دشوار است ،یل
برري دیار ا شییحلهها صییرفام به واسیی ه عوام امتصییادی نظير امنامات عمراني نمایننگان یا امنامات
انسیاندوسیتانه توده مردم یک یای ه همچون دمکهای مایي ،ارسیال دایا و مواد غذایي یا بسیيج نيروهای
پرشور برای شعب ارذ ریی سارته ميشونن .ای نوگ شحله معمویام تصادفي و مومتي است و ممل است
یي ادوار بعنی انتخابات همایت رود را ا نامددهای یک یای ه سیییلب درده و به سیییوی نامدد یای های
دیار سییوپ پينا دننن یا در دامانِ یای ه رودی به ای اء نقش بپردا نن .سییرانجام ،شییحلههای ترديحي به دیي
وجود ابدارهای سهگانه سارت اجتماعي ( باني ،فرهناي و ارتحایي) در دنار یلنیار ،پایااه ریی نامددها و
نمیاینینگیان را تقویت سیییارته و در ادوار بعنی انتخابات نيد به اهتمال یاد پا برجا رواهنن مانن .با ای
رهيافت ،ای پرسش م رح ميشود ده عوام موثر بر شل گيری و تقویت پایااه ریی نامددها و نمایننگان
در هو ه انتخابيه ممسني دنام هستنن؟
 -2نوآوری و روش تحقیق

تیا بیه هیال م یایعیات و پژوهشهای یادی در مورد پایااه ریی نامددها و نمایننگانِ هو ه انتخابيه
ممسني صورت گرفته است ،ده نتایج ای تثقيقات عمنتام تایينگرِ ایاوی ریی متناول و پربسامن ادگاهي
و یای های در ای هو ه انتخابيه بوده است .اما این ور ده دادهها و شواهن نشان ميدهنن پایااه همایتيِ رییِ
نامددها و نمایننگان در هو ه انتخابيه ممسییني صییرفام تمامسیی وح در فضییاهای جغرافيایي ده در هلم
یستااه و ادگاه نامددها و نمایننگان است ت حي و متمردد نيست ،بلله هو هها و ملمروهایي وجود دارد
ده نه تن ا ملان یسییتااهي با یاران سییياسییي هو ه انتخابيه مذدور نحوده بلله عملام در فضییای یسییتي
با یاران رميب وامع اسییت ده دشییف و بررسییي چني ملانهایي ده در هلم عقحه ژئوپليتيک آن با یار
یسیتااهي و یای های شیمرده ميشیود ،هنف پژوهش دنوني بوده است .برای ای منظور ،ناارننگان ا
نظریه شییحله اجتماعي سییود جسییتنن .در هقيقت ،هلقه م قودة پایااه ریی با یاران انتخاباتي در هو ه
انتخابيه ممسییني همي فضییاها ،عم ها و شییحلههای اجتماعي در ملمرو رميب اسییت ده شییاین نتواننن
سیییرنوشیییت م عي پيرو انتخیابات را رمم بدننن ،ویي پایااه آرایِ نامددها و نمایننگان را عملام تقویت و
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تثتایشعاگ مرار ميدهن .بنيادِ دشفِ شحلهها نيد عوام تاریخي ،هویت و منافع بوده است .تقلي و ت حي
چني نظریاتي در سی وح فروملي ،مثلي و به رصیو

در مورد فضاهای جغرافيایيِ ده ا تنوگ مومي و

یای های راصییي برروردار هسییتنن ،هنرمننی و رلاميت یا م دارد .بنابرای  ،داربسییتِ چني نظریاتي در
رصیو

ِ گروههای یای های در هو ه انتخابيه ممسني ا نوآوریهای جنین ای مقایه مثسوب ميشود.

پژوهش پيشرو ده به یثاظ هنف ،ا نوگ بنيادی و داربردی و به یثاظ ماهيت و رو
تثليلي است به بررسي و پردا

ا نوگ توصي ي ی

راب ییة سه متغيرِ نظریه «شحله اجتماعي» به مثابه متغير مستق « ،سارت

اجتماعي» ،متغير ميانار و «پایااه ریی» به عنوان متغير وابسییته ،پردارته اسییت .دادههای مورد نيا به رو
دتابخانهای ،اسینادی و ميناني (مشاهنه) تنوی شنه است .محنایِ تثلي ِ پژوهش ،نظریه شحله اجتماعي و
دادههای آماری و ایلاعات دمّي (اسناد) ده ا سا مان مرتحط 0ارذ شنه و به صورت جناول مثق سارته
درآمنهانن .همچني ا آنجایيده پژوهش سرشت و رویلردی جغرافيایي دارد ،ا رو
عنوان یک رو

مشاهنهبرداری به

معمول در پژوهشهای علمي جغرافيایي در دنار سایر رو ها است اده شنه است.
متغیر مستقل

متغیر میانگر

شبکه اجتماعی

ساخت اجتماعی

متغیر وابسته
پایگاه رأی نامزدها و نمایندگان

نمودار  .1متغیرهای تحقیق
Source: Authors

 -3شالودهها ،مفاهیم و نظریهها
 -1-3شبکه اجتماعی

نظریه شیحله اجتماعي 2اویي بار در سال 0341م در انسانشناسي توسط راد دليف براون 3معرفي شن.
روناین بارت 4بهعنوان پيشیتا نظریه شیحله ،معتقن است ده ای نظریه منشاء اتمي و هنجاری دارد .در ای
نظریه روابط و مناسیحات ميان اجداء و عناصر مختلف پنینههای اجتماعي مورد توجه مرار ميگيرد .نظریه
 .0و ارت دشور ،استانناری فارس و فرمانناری ش رستان ممسني.
2. Social Network Theory
3. Rad Cliff Brown
4. Ronald Bart
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شحله منعي است ده ميان اجداء مختلف جامعه چه در س ح ررد و چه در س ح دلان ،شحلههای تعاملي
وجود دارد .به هم پيوسیییت ای شیییحلههای تعاملي و داردردشیییان موجب ه ظ و بقای ارگانيدم جامعه
ميشیود ) .)Fakhraie,1994:140پردا

شیحلهای مجموعهای ا امنامات تثليلي اسیت ده شرح منظم

نظام روابط متقاب و روابط ميان واهنها را املانپذیر ميدنن .در برري ا س وح نظام روابط دلي متقاب را
نشان ميدهن ،در س وح دیار توصيف نظامهای فرعي را املانپذیر ميدنن و در برري س وح نيد مقایسه
گروههای فرعي موجود در سیيستم را نشان ميدهن ( .)Abbasi et.al, 2015: 292اصویام شحلهها در درون
رود ا بعن نوگ روابط بي واهنهایشیان یلسیان نيسیتنن .در ای راسیتا سیه نوگ ا ایاوهای شییحلهای را
ميتوان تشییخيد داد :ایاوی نخسییت ،ایاوی «تصییادفي» اسییت ده نوعي ا ایاوی نامنظم ا روابط را
ميتوان تشیخيد داد .ایاوی دوم« ،سامانیافته و منظم» است ده ارتحایات ناشي ا منافع و مقاصن آگاهانه
واهنها اسیت .سرانجام ،ایاوی «ترديحي» است ده شحله هر دو گونه ا روابط را در درون رود جای داده
است (.)Ghasemi, 2012:185

نمودار  .2انواع شبکه اجتماعی و افزایش پیوندهای تصادفی(() Source:)Ghasemi, 2012:186

 -2-3ساخت اجتماعی

سارت و سارتارگرایي در مقامِ یک ملتب فلری ،مورد توجه مردمشناسي بریتانيایي و فرانسوی بوده
اسیت ) .)Moosavi, 2008:89نظریه سیارت اجتماعي ،شیحلهای ا مومعيتها و یا مندیتهایي است ده
مردم را در راب ه با یلنیار مرار ميدهن« .فرهنگ» « ،بان» و «ارتحاط» عناصیییر بنيادی سیییارت اجتماعي
هسیتنن ده برای ف م دنشهای اجتماعي ،شنارت آن ا و روابط ميانشان ضروری است .نار

سارتاری،

افراد جامعه را به عنوان موجوداتي مينارد ده تثتتأثير و ن وذ سارت اجتماعي مرار دارد ده رود آن ا نيد
جدئي ا آن نيد به شییمار ميرونن) .) Fakhraie,1994:147به یور دلي سییه برداشییت مختلف ا سییارت
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اجتماعي وجود دارد؛ «سییارت ن ادی»« ،سییارت راب های» و «سییارت تجسیینی»

Hosseini Ghomi,

) .)2016:158در سییارت ن ادی ،سییارت اجتماعي دربرگيرننهی ایاوهای فرهناي یا هنجاری به هسییاب
ميآینن ده انتظاراتي را ده عاملان ا رفتار دیاران دارنن ،تعيي ميدنن و مناسحات پاینار ميان آنان را سا مان
ميدهن .سارت راب های ،دربرگيرننهی رود روابط و مناسحات اجتماعي است و در هلم ایاوی راب ههای
متقاب و وابسیتاي متقاب ميان عاملان و دنشهایشان و همچني مقام یا جایااهي ده آنان در ارتيار دارنن،
در نظر گرفته ميشیود ) .) Lopez & Scott, 2006:13سارت تجسنی بعن ا سارت اجتماعي موجود است
ده نشیانهها و علائم آن را ميتوان در جامعهشناسي بنن و بهیور مشخد در دارهای گينند و بوردیو دین.
ا ای دینگاه بنن و وجود جسماني انسان به دانون آفرینش ،با آفریني و دگرگوني سارت اجتماعي تحنی
ميشود

).)Moosavi, 2008:91

جدول  .1وجوه افتراق و اشتراک نظریه شبکه اجتماعی و ساخت اجتماعی
وجوه اشتراک

وجوه افتراق

اویي بار مورد توجه در علم انسانشناسي

جایااه م متر نظریه شحله اجتماعي نسحت به نظریه سارت اجتماعي در ندد جامعهشناسان

مناسحات سارتاری هادم بر روابط ميان انسانها
به عنوانِ مثور اساسي مورد م ایعه
مثافظهدار
مخای ت با تقلي گرایي روانشنارتي

م اهيم نظریه شحله ،عيني است ویي م اهيم نظریه سارت اجتماعي ،ذهني
منمت بيشتر نظریه سارت اجتماعي نسحت به نظریه شحله اجتماعي
توجه سارت اجتماعي به سارتهای دلان تثحيت شنه و توجه نظریه شحله اجتماعي به
سارتهای در هال تدیدل

)Source: )Fakhraie, 1994:149-151

 -3-3جغرافیای انتخابات
انتخابات ،0دانون فراینن سییياسییي ) ،)Heywood, 2016:320بنيادیتری پایه مردمسییایاری (Kaviani
 .)Rad & Gharehbeigi, 2017:83مویتری راه تجليِ پرادننگي جغرافيایي افلار سیياسي & (Zarghani

) .Razavinezad, 2016:74فرصیتي برای تغيير و تثول گ تمانهای سياسي)،)Banihashmi, 2015:140
رو

معمول تغيير در هيأت هادم و دست به دست شنن منرت ميان اهداب سياسي ( Basherie, 2003:

 ،)190و شییيوه دمودراتيک گدینش ن ادهای نمایننگي مردم و بنياد مشییروعيت سییارتارهای مردمسییایار به
شیییمیار ميرود ( ،)Kaviani Rad, 2013: 29بیا ای هال ،نتيجه انتخابات به ننرت منعل دنننه دینگاه
1. Election
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ریاید و من قي رییدهنینگان اسیییت ( ،)Jones et.al, 2007: 252تحيي تئوری انتخابات با دو شیییيوه
دمودراسییي مسییتقيم و غيرمسییتقيم صییورت ميگيرد ( .)Davarpanah,2006:52انتخابات یلي ا مسییائ
م رح در جغرافيای سیییياسیییي اسیییت ده تثت عنوان جغرافيای انتخابات 0مورد بررسیییي مرار ميگيرد.
هستيشناسي عيني پنینه ریی و تو یع فضایي آراء ،ای گرایش را در پيونن با رویلرد فضایي مرار داده ،به
گونهای ده درصیین بایایي ا آثار موجود در گسییتره جغرافيای انتخابات بر اسییاس چني دینگاهي نوشییته
شنهانن ) .(Mirahmadi & Kaviani Rad, 2017:106جغرافيدانان افدون بر مقویه «ديستي» افراد در فراینن
انتخابات به مقویه «دجایي» ننگي و یست فرد نير اهميت مائ هستنن ،به یوری ده نقش ملان در ف م و
تثلي جسییتار مذدور م م ار یابي ميشییود و ا آن به تثلي ت اوتهای فضییایي ميپردا نن ( Zarghani

 ،)et.al, 2018: 9با ای رهيافت ميتوان گ ت ،جغرافيای انتخابات ،به تثلي دنش متقاب فضیییا ،ملان و
فراینن انتخاباتي ) (pattie,2006:2و م ایعه اثرگذاری ت اوتهای فضیییایي در رفتار سیییياسیییي ميپردا د
) .(Estes, 2005:78به عحارتي ،جغرافيای انتخابات گرایشیي ا جغرافيای سياسي است ده به م ایعه ایاوی
تو یع فضایي منرت در مایب روابط متقاب جغرافيا ،انتخابات و منرت ميپردا د ( Hafeznia & Kaviani

.)rad, 2014: 263
-4-3

طایفهگرایی2

یای ه ،3گروهي ا انسیانهای رویشیاونن با علای  ،بان ،فرهنگ و ریشیته تاریخي مشییتر است ده
ملمرو فضایي مشخصي دارد .یای ه و یای ییهگراییي 4ا آن رو ماهيت و فلس های جغرافيایي دارنن ده در
درجه نخسیت پنینهای ملاندار و فضایي را روی مي به رود ارتصا

دادهانن .به عحارتي ،معرف یک

«عينيت جغرافيایي» یا «وامعيت ملاني -فضییایي» و ا مومعيتي ملاني و سییارت فضییایي برروردارنن
( .)Sadeghi, 2014: 17ییای یهگرایي ،بییه عنوان یییک عقيینه و نار
روانشیناسیي مثي ي با درونمایههای ه

جغرافيییایي و اجتمییاعي ،نوعي

ملان ،مثليگرایي و تاثير همسایاي است ده به پيونن درون

گروهي ا انسییانهای برروردار ا سیینتهای فرهناي مشییتر در یک ملمرو جغرافيایي مشییخد تادين

 .2تحيي نظری محث

1. Electoral Geography
یای هگرایي با دمک و راهنمایي ددتر مثمنرضا هافظنيا صورت گرفته است ،ده ا ایشان تشلر

ميشود.
3. Tribe
4. Tribalism

1
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ميدنن و نوعي اهسییاس وفاداری نسییحت به یای ه و تعل ملاني یییی یسییتااهي را در سییادنان به وجود
ميآورد .یای هگرایي ،هاصی اهساس مشتر افراد یک ملمرو در شارصههای مثي ي ،هنجاری ،روني،
دودماني و یای های است ده باع انسجام و پيونن اعضای یک سر مي شنه و آن ا را برای رسينن به یک
هنف مشیتر ده همان یرفناری و ریی به فرد یا جریانِ هم ادگاهي و همیای های است ،وا ميدارد .ای
گرایش و سیییا ودار تلاشیییي اسیییت برای ترجيح دادن هویت یای های بر دیار هویتها ده ا یری آن
گروهي ،گروه دیار را تعریف و وهینت و انسیییجیام درون ییای های را افدایش ميدهن ( & Rumina

 .)Sadeghi, 2015: 90بر ای اساس ،یای هگرایي ،به عنوان گونهای رفتار سياسي در چارچوب نقشآفریني
مثي ي ،جغرافيایيتری دنش سییياسییي به شییمار ميرود .ا آن رو ملانپایه اسییت ده به اثرگذاری متقاب
«انسان و مثيط» و در وامع ای مثيط جغرافيایي است ده به نقشآفریني سياسي انسان ج ت ميدهن.
 -4قلمرو پژوهش

َسینییییي نام شی رسیتاني است در شمال غربي استان فارس ده مردد آن «نورآباد» است .ای فضای
مَم َ
جغرافيایي شیام دو گروه باني یری و تردي مشقایي ،با ارتصا

 6110ديلومتر مربع ا مساهت استان،

 060303ن ر جمعيت دارد ده  16325ن ر در نقاط ش ری و  11115ن ر در نقاط روستایي سلونت دارنن و
 4003ن ر هم غيرساد هستنن (.)Iran Statistics Center, 2016

نقشه شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنـی
(Source:)Sadeghi, 2014: 54
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َسییني) ا چ ار بخشِ مرددی (بَلِش و جاوین)،
در شییرایط دنوني ،ممسییني با یک هو ه انتخابيه (مَم َ
رسیتم ،دشیمَ یاری و ماهور مِيلاتي تشیلي شینه است .هر دنام ا ای ملمروها و فضاهای جغرافيایي،
هو ههای یسیتااهي یای ههای موجود در ممسني هستنن ،و ا دیربا در هلم یستااه و بستر هيات و

فعایيت سادنانِ یوایفِ بلش ،رستم ،جاوین ،دشم یاری و ماهور ميلاتي عم ميدننن ،به یوریده مردم
هر یای ه ا جدئيات ملمرو رود آگاهي و شییینارت دارنن و ا آن پاسیییناری ميدننن .بنابرای ا
ویژگيهای برجستة ای مردم ،وابستاي شنین آن ا ا مر و بوم رودشان است.
در هو ه انتخابيه ممسني ،سارتار ایلي ی عشيرهای بر منرت امتصادی و سياسي هر یک ا یوایف تأثير
م مي داشته است .بر ای بنياد ،هر یک ا نامددها و نمایننگان منتَسَب به ای یوایف صرفام به دنحال جذب
آراء در ملمرو رود نيسیتنن ،بلله شحلههای اجتماعي در ملمرو یلنیار را نيد هنف مرار ميدهنن تا ضم
ایجاد تشیویش در وضعيت آراء رميب ،پایااه ریی رود را تقویت سا نن .در ای ميان ،نامددها و نمایننگان
سه یای ه جاوین ،بَلِش و رستم به دیي نقشآفریني سياسي در یول تاریخ ،ب رهمننی ا نيروهای متعصب
و پرشیور ،0مومعيت مناسیب جغرافيایي ،توان امتصادی و جمعيت یاد توانستهانن بيش ا سایر یوایف در
دار ار انتخابات فعال و دنشگر شیونن .در وامع ،ادتيویسیتهای سیياسیي ای یوایف با است اده ا عوام
هویتي و من عتي ،ا شیحلههای سامانیافته ،تصادفي و ترديحي (پيوننی) برروردار شنهانن ده در با ه ماني
انتخابات به واسیی ه ابدارهای سییارت اجتماعي نظير بان ،فرهنگ و ارتحاط فعال ميشییونن .ای در هایي
اسیت ده یوایف دشم یاری و ماهور ميلاتي به دیي جمعيت انن و پرادننه و م اجرت به دیار فضاها
و ملانها (شيرا ) و سرمایهگذاری امتصادی و سياسي در آنجا و یيلاپ و مشلاپ و بان و فرهنگ مت اوت،
فامن شحله اجتماعي و عملام ا نقشآفریني ژئوپليتيلي درروری مست ين نيستنن.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5الگوی شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه بکش

نامددهای یای هِ بلش تن ا به آرای ثابت و شییناور ملمرو جغرافيایي رود متلي نيسییتنن ،بلله تقویت
پایااه رود در فضاهایي ده دسب آراءشان هوصله ميرواهن برای آن ا اویویت دارد .ایجاد شحله اجتماعي
توسیط نمایننگان ای یای ه را ميتوان محتني بر مؤی ههای هویتي ،امتصادی و سياسي دانست ،چراده پایااه
 .0ای با یاران رو در رو دَم ا دمودراسي مي ننن ویي پشت سر سخ ا گرفت صننوپها (مرپ و فتح صننوپها).
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آراء نمایننگان یای ه بلش نمایانار سیامانیافتاي دام تثردات سیياسي آنان نيست ،بلله تصادفي بودن
آراء آن ا در برري ا منای جغرافيایي وابسیته به سایر یوایف مش ود است .در ای باره ،ميتوان ا برري
منای جغرافيایي سییخ گ ت ده تن ا در برري ا ادوار انتخابات به نامددهای بلشییي روی آوردهانن و در
ادوار دیار ،نامددهای یای ه رود را برای ورود به مجل

اَرجح دانسیتهانن .ميتوان به سلونتااههایي نظير

جو ار بلش و پيراِشیل ت در ملمرو یای ه جاوین و پشیتدوه رستم در ملمرو یای ه رستم اشاره درد ده
ییای یه بلش در آن یا به شیییحلهسیییا ی پردارته و نامددهای ای یای ه آراء پرو ني در آنجا ارذ دردنن.
سیلونتااه روسیتایي جو ار بلش ،شحلهای سامانیافته (پاینار) است ده محتني بر علای هویتي و دودماني
سادنان ای روستا گام بر ميدارد .بهعحارتي ،جو ار بلش عليرغم م ع پيونن فضایي ییی ملاني با جغرافيای
بلش و همجواری و همسییایاي یویانيمنت با جو ار جاوین بهیور را

و سییادنان ملمرو جاوین یَهیَه

بهیور عام همچنان تعل رایر و گذشته مشتر رود را با یای ه بلش ا یاد نحرده و به مراتب ه ظ درده
اسیت .ا ای رو ،ابدار سارت اجتماعي ميان نمایننگان یای ه بلش و جو ار بلش ا نوگ فرهناي و باني
اسییت ،بهیوری ده ،ای روسییتا معمویام در ادوار مختلف انتخابات اویویت نخسییت ریی رود را نامددهای
همیای های و هم ادگاهي رود (بلش) دانسیییته و نامددهای دیار یوایف ،برای آن ا اهميت درجه چننم
دارد .هرچنین دیه علي اهمنی نامدد یای ه جاوین به دیي همجواری جغرافيایي جو ار جاوین و بلش ا
یلسیو و برري پيوننهای سَحَحي ميان یرفي در عصر جنین ا سوی دیار توانست در دور ه تم و هشتم
بهترتيب  364و  421ریی در جو ار بلش بهدسییت آورد ،یل آمار گویایِ ای اسییت ده نامددهای یای ه
بلش نيد ریی ماب توج ي در ای روسیتا داشتهانن .دور هشتم ،علي اهمنی (جاوینی) ،عحنایرضا مرادی
(بلشي) و نوذر بناوی (رستمي) بهترتيب  320 ،421و  5ریی در جو ار بلش ارذ دردنن .دور ن م ،سعين
مائنی (جاوینی) ،نوذر ش يعي (بلشي) و مجين انصاری (رستمي) بهترتيب  052 ،356و  006ریی دسب
دردنن .مرهله اول دور دهم ،نامددهای یای ه جاوین یعني فرینون ارگر ری و مثمن مثمودی هر دنام
 ،5عحنایرضیا مرادی ،215 ،سينجع ر هاشمي و سينینایه هسيني ا یای ه رستم بهترتيب  041و  011ریی
در ای روسییتا ارذ دردنن .دومي مرهله انتخابات ای دوره ،عحنایرضییا مرادی (یای ه بَلِش/تيره عَمِلِه) و
مسعود گودر ی (یای ه بَلِش/تيره بَوان) بهترتيب  313و  066ریی دسب دردنن .آراء مرادی در مرهله اول
و دوم ای معنا را دارد ده سییادنان جو ار بلش ایشییان را نامدد اصییلي منتسییب به یای ه بلش پنناشییته و
اهسیاس مرابت هویتي بيشیتری با وی داشیتهانن .ای مسیئله نشان ميدهن ده جو ار بلش در چارچوب
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شییحله سییامانیافته ای یای ه مرار دارد و آن ا همواره بر بنياد عِرپ تحاری در گدینش نامددها عم ميدننن.
بنابرای  ،فضییاسییا ی یای ه بلش در ماوراء مر های جغرافيایي یای ه جاوین امتناد یافته اسییت؛ بهنثویده
نامددهای یای ه بلش مادر بودهانن ا یری سیییادنان جو ار بلش در جو ار جاوین عقحهای پينا دننن و تا
هنودی آراء آن ا را نيد دسیییب نماینن .مصیییناپ ای امر ارذ  311ریی در مرهله اول دور دهم توسیییط
عحنایرضیا مرادی در روسیتای جو ار جاوین است .ا سوی دیار سلونتااه روستایي پيراِشل ت است ده
شیام 03روستا است .ای

یستااه جغرافيایي همچون جو ار بلش در تصرف سادنان ف ليان بوده است،

َسیب هسیتنن و عِرپ تحاری راصیي نسحت به ای یای ه
ویي بهیثاظ دودماني و هویتي به یای ه جاوین منت َ
دارنن .به همي دیي ابدار سییارت اجتماعي یای ه بلش در من قه پيراِشییل ت ا نوگ ارتحایي و رویلردی
امتصادی ی عمراني داشته است ده بستر شحلهسا ی تصادفي شنه است .بر ای پایه ،وضعيت آراء در شعب
ارذ ریی مسییتقر در  03روسییتای من قه پيراِشییل ت نشییانار آن اسییت ده در ادوار ه تم ،هشییتم و ن م
انتخابات ،آن ا بر بنياد عوایف و وابستاي عشيرهای به نامددهای جاوینی ریی دادهانن؛ چراده در دور ه تم،
علي اهمنی (جاوینی) توانست  0063ریی ارذ نماین .دور هشتم نيد اهمنی (جاوین) و مرادی (بلش)
بهترتيب  126و  056ریی دسب دردنن .دور ن م انتخابات نيد بيانار ای است ده رییدهننگان پير ِاشل ت
عِرپ تحاری را در انتخاب نامددها مورد عنایت مرار دادهانن ،یرا سعين مائنی (یای ه جاوین) و نوذر ش يعي
(یای ه بلش) بهترتيب  121و  330ریی بهدسیییت آوردنن .با وجود ای  ،دور دهم انتخابات محي شیییحله
تصادفي (ناپاینار) یای ه بلش بر بنياد مؤی ههای امتصادی و عمراني در ای من قه است ،یرا دوره با گشت
عحنایرضیا مرادی (یای ه بلش) بهعنوان ناجي عمراني پيراِشیل ت مثسوب ميشن ده ا یری تخصيد
بودجه یا م به سییارت و سییا منارس پردارته و یرسییا ی و هموارسییا ی راههای ارتحایي ای من قه
صعبایعحور را فراهم آورده بود .ای امر منجر به اِع ای یقب «شلارچي بودجه »0ا سوی بخشي ا سادنان
ممسیني یییی بهویژه سادنان یای ه بلش یییی به ایشان شنه بود ده به یثاظ ژئوپليتيک روانشناسي اثر رواني
راصیي بر افدایش ميدان پایااه آراء ایشان داشت .ا ای روی ،در مرهله اول دهمي دور انتخابات ،مرادی
ده در دور هشیتم مغلوب عنصر هویت و تمایلات عشيرهای سادنان پيراِشل ت شنه بود ،توانست ا ميان
 02نامدد شردت دنننه در ای مرهله ،با  432ریی (ا مجموگ  0013ریی) ،مقام نخست را در  03روستای
 .0عحنایرضا مرادی در یلي ا سخنرانيهای انتخاباتي رود در مرهله دوم انتخابات در بي سادنان یای ه رستم به صراهت
اذعان داشت" :شما با فرستادن مرادی به مجل  ،شلارچي بودجه به مجل

ميفرستين ( .)Moradi,2016
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ای من قه تثصییي نماین .ای در هایي اسییت ده یای ه جاوین و رسییتم بهترتيب  2و  4نامدد در دار ار
انتخابات معرفي درده بودنن و به یثاظ هویتي و پایااه رویشییاوننی ميتوانسییتنن ریی نخسییت را در ای
من قه دسیب نماینن .نلته دیار اینله نوذر ش يعي نمایننه ومت (ا یای ه بلش) ده ميدان آراء نسحتام روبي
در ای من قه دسییب درده بود ،در دور دهم تن ا موف به ارذ  3ریی شیین .ای مسییئله نشییان ميدهن ده
شحلهسا ی یای ه بلش در پيراِشل ت داملام تصادفي بوده و سادنان ای من قه ،ا ميان نامددهای ای یای ه،
تن ا شخصيت عحنایرضا مرادی را بهدیي انجام رنمات عمراني در دوره نمایننگيا

برگدینهانن .به همي

دیي  ،نوگ سیارت اجتماعي یای ه بلش در ای من قه نيد صیرفام ارتحایي و تعاملي بوده است نه هویتي و
باني (سامانیافته).
در راب ه با مرهله دوم انتخابات ای دوره نيد باین گ ت ،عحنایرضیییا مرادی (یای ه بَلِش/تيره عَمَلِه) و
مسعود گودر ی (یای ه بَلِش/تيره بَوان) بهترتيب  431و  466ریی ارذ دردنن .ای مسئله بيانار توا ن آراء
ميان ای نامددها در مرهله دوم اسیت ،یرا در شرای ي ده گودر ی تن ا  016ریی در مرهله اول انتخابات
دسیب درده بود ،در ای مرهله ميدان آراء ایشیان بهدیي ائتلاف برري ا سادنان پيراِشل ت و آراء یجحا ی
آن ا یی ده در مرهله نخست به نامددهایي به غير ا گودر ی و مرادی تعل گرفته بود ی بهیور چشمايری
افدایش یافت .افدون بر ای  ،تثلي من قهشیناسیي و فضیایي آراء نشان ميدهن ده پایااه آراء گودر ی در
مرهله دوم در جنوب من قه پيراِشیل ت ( 266ریی) تقویت شنه است؛ چراده در مرهله اول تن ا  62ریی
ارذ درده بود .ای در هایي اسیت ده روسیتاهای شمایي ای من قه در مرهله اول و دوم (بهترتيب  362و
 301ریی) ،همایت تمامعياری ا مرادی بهعم آوردهانن ،ویي روستاهای جنوبي رغحت دمتری نشان دادنن
و در مرهله اول و دوم بهترتيب  031و  021ریی به ایشان دادهانن (Manasani Gavernorate, 2007-11-

.)15-16
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جاوید
سکونتگاه

شبکه

جو ار بلش

سامانیافته

پيراِشل ت

تصادفي

ساخت اجتماعی

نامزدها و نمایندگان

ادوار

تعداد آراء (بهترتیب)

باني و فرهناي

عحنایرضا مرادی ،نوذر

هشتم ،ن م،

( 215 ،356 ،320مرهله

(هویتي)

ش يعي ،عحنایرضا مرادی

دهم

اول) و ( 313مرهله دوم)

ارتحایي (عمراني)

عحنایرضا مرادی

دهم

432

Source: Authors
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ن ایتام ،سیلونتااه پشیتدوه رستم سا ه فضایي جناگانه در اِنت ای ملمرو یای ه رستم است ده بهیثاظ
اجتماعي ،امتصیادی ،فرهناي و سياسي با منای مرددی رستم ت اوت ماهوی دارد .ای من قه گرچه عِرپ
تحاری یادی به رستميها دارد ،ویي مثروميت امتصادی ،عمراني و فقر توده مردم ،آن ا را در برري ا ادوار
بهسیوی نامددهای سیایر یوایف سوپ داده است .پشتدوه رستم هيچگونه مر جغرافيایي با ملمرو بلش
ننارد ،ویي ای یای ه توانسته است بهصورت تصادفي برای رود شحلهسا ی و فضاسا ی نماین .ای شحله
داملام مومتي و برآمنه ا و ن سیياسیي ضعيف نامددهای یای ه رستم ا یلسو و رنمات عمراني برري ا
نمایننگان یای ه بلش در ای من قه ا سییوی دیار بوده اسییت .بر ای بنياد ،ابدار سییارت اجتماعي یای ه
بلش در پشتدوه رستم ا نوگ تعاملي و ارتحایي بوده و نميتوان عم استراتژیک برای ای یای ه در ای
من قه متصور شن؛ چراده وضعيت آراء نامددهای ای یای ه نشان ميدهن ده پشتدوه رستم صرفام در دور
هشییتم انتخابات به همایت ا عحنایرضییا مرادی پردارته و رنمات عمراني ایشییان بهعنوان نمایننه هو ه
انتخابيه به ای فضای جغرافيایي نتوانسته است بهصورت داملام منسجم و ن ادمنن ا سوی سادنان ای من قه
در دور دهم انتخابات و در چارچوب صننوپهای ارذ ریی با نمایي شود .در ای راستا ،سادنان پشتدوه
در مرهله اول انتخابات بر بنياد اناارههای غيرمادی و هویتي ،بيشتری ميدان آراء را به مجين انصاری (نامدد
یای ه رسییتم) دادنن و در مرهله دوم نيد در ب تری شییرایط ممل تن ا به تو یع نسییحتام متناسییب آراء ميان
مسیییعود گودر ی (یای ه بَلِش/تيره بَوان) و عحنایرضیییا مرادی (یای ه بَلِش/تيره عَمِلِه) بسیییننه دردنن و
رنمات عمراني مرادی به آن ا در دوران نمایننگيا

را نادینه انااشیییتنن .آمار شیییعب ارذ ریی در دور

هشتم نشانار آن است ده مرادی توانسته است در پشتدوه رستم در مقاب ِ همتای سياسي رود یعني علي
اهمنی (نمایننه ومت و منتسییب به یای ه جاوین) و نوذر بناوی (یای ه رسییتم) توا ن آراء رل نماین و
شییایوده را برای پيرو ی رود در ای دوره ا انتخابات فراهم سییا د .ای نامددها بهترتيب  0410 ،2216و
 161ریی بهدست آوردنن .ای مسئله بهوضوح شحلهسا ی یای ه بلش در پشتدوه رستم را نشان ميدهن
ده مرادی پ

ا پيرو ی در انتخابات بهمنظور ه ظ پایااه آراء رود در ای من قه ،فعایيتهای عمراني را

ا سَر گرفت .با وجود ای  ،دور ن م انتخابات نشان داد ده شحله اجتماعي یای ه بلش تصادفي بوده است؛
چراده نوذر شی يعي (یای ه بلش) تن ا  323ریی و مجين انصاری (یای ه رستم)  5343ریی در ای فضای
جغرافيایي ارذ دردنن .شایان ذدر است ده برري ا تثلي گران انتخابات ،ردصلاهيت عحنایرضا مرادی در
دور ن م را مؤی های م م در تضیعيف فضیاسیا ی یای ه بلش در پشیتدوه رسییتم عنوان دردنن و بر ای
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باورنن ده در دوران نمایننگي نوذر ش يعي نيد بهدیي ضعف همایت امتصادی و فعایيتهای عمراني ایشان
در ای گستره ،شحلهسا ی یای ه بلش رو به افول گذاشته است .ویي تأیين صلاهيت مجند مرادی در دور
دهم نشیان داد ده و ن مؤی ة هویت و عِرپ تحاری ندد سیادنان پشتدوه رستم بيشتر ا رنمات امتصادی
بوده اسییت .ا ای رو ،در مرهله اول دور دهم ،مجين انصییاری و عحنایرضییا مرادی بهترتيب  5020و 510
ریی در ای من قه دسییب دردنن .در مرهله دوم نيد عحنایرضییا مرادی تن ا  0310ریی به دسییت آورد ،ویي
مسیعود گودر ی  4126ریی ارذ درد .آمار بيانار ای است ده هتي در مرهله دوم نيد ده پشتدوه رستم
نامددی منتَسَب به رود در پيلار انتخابات نناشت ،عحنایرضا مرادی را شایسته ورود به مجل

ننانستهانن.

جدول  .3شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه بکش در قلمرو طایفه
رستم
سکونتگاه

شبکه

ساخت اجتماعی

نامزدها و نمایندگان

دوره

تعداد آراء

پشتدوه رستم

تصادفي

ارتحایي (عمراني)

عحنایرضا مرادی

هشتم

2216

Source: Authors

یلي ا سیا هها و استخوانهای موثر و مویبنياد یای ه بلش ،تيره َبوان است ده در دور دهم توانست
مجدا ا یای ه رود (بلش) به شیحلهسیا ی در ملمرو یوای ي نظير جاوین و رستم بپردا د .ظرفيت و توان
سا ه ادویوژیک نوظ ور بَوان ا یلسو و م ایحات امتصادی و سياسيشان ا اصثاب منرت ا سوی دیار
مينة سارت اناارههای مشتر در ميان آنان محني بر مستق شنن ا یای ه رود (بلش) در عرصه سياست
شین .امرو ه تيره بَوان را ميتوان ا جمله منای راهحردی در جغرافيای سياسي ممسني تلقي درد ده نهتن ا
ن وذ سیایر با یاران انتخاباتي در آن بهسادگي املانپذیر نيست ،بلله در دور دهم انتخابات توانست شحله
اجتماعي رود را در دوردسیتتری نقاط جغرافيایي ممسیني گسییتر

دهن .اگرچه ای ملمروگستری و

شیحلهسیا ی در بيشیتر فضاهای جغرافيایي تصادفي بوده یل در نوگ رود بيماننن بوده است .در راب ه با
شحله اجتماعي تيره بَوان در یای ه جاوین ميتوان به ملانهایي نظير دَلااه شيرا  ،گوسِناان ،تَناه را

و

پ مورد اشیاره درد .روستای دَلااه شيرا  0در عرصه سياست بسيار فعال است و در ادوار مختلف انتخابات
یرفناری تمامسیی وهي ا نامددهای همتحاری رود درده اسییت .ای اء ای نقش در دور دهم ،رسیییایتي
 .0بر بنيادِ سامان سياسي فضا ،روستای دَلااه شيرا  ،ملمرو بلش است ،چراده در دهستان بلش یک وامع شنه است ،ویي
بهیثاظِ هویتي ،سادنان ای روستا ،ديستيای جاوینی دارنن ،چراده متعل به یای ه جاوین هستنن.
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تعيي دنننه بوده اسیت؛ چراده تيره بوان ا یری همایتهای شیخصيت مقحول ای روستا (مثمن رنجحر)
توانسیت شحلهسا ی توانمننی در یای ه جاوین ایجاد نماین .شایان ذدر است ده چررش یای ه جاوین به
سیمتِ بوان بهواس ه شخصيتهای متن ذ ،وادنش شنین برري ا نامددهای ای یای ه (مثمن مثمودی)
را بههمراه داشت؛ چراده رود را مستث دریافت آرایِ ای یای ه ميدانستنن .دَلااه شيرا در دور ه تم ده
رمابت علي اهمنی (جاوین) و منرتایله ميرفردی (رسییتم) به اوج رود رسییينه بود ،ا نامدد نخسییت ده
وابسیته به یای ه رود بود ،جانحناری ريرهدنننهای درد .بر ای شایوده ،هر یک ا ای نامددها بهترتيب 635
و  5ریی ارذ دردنن ،ویي سییایر نامددها  1ریی دسییب نمودنن .در ای دوره ،بسییياری ا شییعب ارذ ریی
مستقر درهو ه انتخابيه ممسني ميدان یادی ا تعرفهها را به فرمانناری عودت دادنن ،ویي  111برگ تعرفه
تثویلي به دَلااه شیيرا بهیور دام به صننوپ ریخته شن .دور هشتم ،علي اهمنی (جاوین) و عحنایرضا
مرادی (بلش) بهترتيب  213و  2ریی بهدسییت آوردنن .دور ن م ،سییعين مائنی (جاوین) و نوذر شیی يعي
(بلش) بهترتيب  215و  05ریی ارذ دردنن .ای رفتار انتخاباتي و پشتيحاني دام ا نامددهای یای ه جاوین
باع شینه اسیت تا نویسیننگان س ور هاضر ،دَلااه شيرا را نماد «تمایلات عشيرهای و یای های» بناننن.
دور دهم انتخابات نيد بهدیایلي نظير تأرير مثمن مثمودی در ورود به انتخابات در هو ه انتخابيه ممسني،
ضیییعف مثحوبيیت و مقحویيیت فریینون ارگر ری (یای ه جاوین) و همراهي مثمن رنجحر با مسیییعود
گودر ی (نامدد تيره بَوان) ،رییدهننگان دَلااه شيرا به همایت ا نامدد ارير پردارتنن .در مرهله اول ای
دوره ،مسعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) ،مثمن مثمودی (یای ه جاوین) و عحنایرضا مرادی (یای ه
بَلِش/تيره عَمَلِه) بهترتيب  06 ،261و  5ریی ارذ دردنن .در مرهله دوم نيد مسییعود گودر ی و عحنایرضییا
مرادی بهترتيب  321و  2دسییب دردنن .آراء مذدور بيانار داميابي واث تيره بَوان در ایجاد شییحله در ای
روستا بوده است .با وجود ای  ،رفتار انتخاباتي رییدهننگان دَلااه شيرا یي ادوار ه تم تا ن م نمایانار ای
اسیت ده آن ا بر بنياد عِرپ تحاری و گرایشهای یستي و هویتي به انتخاب نامدد پردارتهانن .ا ای رو ،مي
آن ا به نامدد تيره بَوان تثتتأثير شییرایط انتخاباتي در ای دوره بوده و شییحلهسییا ی تيره بوان بهصییورت
تصادفي شل گرفته است .افدون بر ای  ،پيونن هویتي و پایااه رویشاوننی مش ود و منرتمننی ميان تيره
بوان و دَلااه شيرا وجود ننارد و با توجه به جنینایورود بودن مسعود گودر ی در دور دهم ،اساس ما مؤی ه
رنمات عمراني و همایتهای امتصییادی نيد ا هَيِد انت اگ سییامط بوده اسییت .ا ای ج ت ،نوگ سییارت
اجتماعي را ميتوان ارتحایي (تعاملي) دانست.
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گوسیناان یلي دیار ا فضیاهای یسیتي است ده تيره بَوان در مرهله اول و دوم انتخابات دور دهم
ِ
موف به ایجاد شیحله اجتماعي در آن شن .دور ه تم ،علي اهمنی (جاوین) و منرتایله ميرفردی (رستم)
بهترتيب  561و  02ریی در ای ملان ارذ دردنن .دور هشییتم ،علي اهمنی (جاوین) و عحنایرضییا مرادی
(بلش) بهترتيب  414و  6ریی دسب نمودنن .دور ن م ،سعين مائنی (یای ه جاوین) و نوذر ش يعي (یای ه
بلش) بهترتيب  313و  45ریی بهدسییت آوردنن .وضییعيت آراء در گوسِ یناان ،رغحت ژرف عشییيرهای و
یای های ای روسیتا است ده اهناث دانال توسط سایر یوایف در آن به آساني ميسر نيست .با وجود ای ،
مرهله اول دور دهم ،مثمن مثمودی (یای ه جاوین) و مسعود گودر ی (یای ه بَلِش/تيره بَوان) بهترتيب
 011و  033ریی در ای روسییتا ارذ دردنن .مرهله دوم نيد مسییعود گودر ی و عحنایرضییا مرادی بهترتيب
 333و  24ریی دسیب نمودنن .ای مسیئله یعني ،مسیعود گودر ی در مرهله اول انتخابات نيد توانسته در
گوسیناان ،شحله بسا د و در مرهله دوم نيد موف شنه است آراء سایر نامددها بهویژه مثمن مثمودی را
ِ
جذب نماین .اسییاسییام ،عليرغم شییل گيری پایااه مَنَر آراء گودر ی در مرهله اول ،نميتوان ا شییحله
سامانیافته تيره بَوان در گوسِناان سخ گ ت؛ چراده یي ادوار ه تم تا دهم انتخابات ،اویویت نخست ای
روسیتا ،نامددهای یای ه جاوین بوده اسیت .همچني  ،پشیتيحاني بيمثالِ ای روسیتا ا مسعود گودر ی در
مرهله دوم را بيشیتر ميتوان آميخته ا رویارویي و تخاصم د نه یوایف جاوین و بلش دانست ده بهدیي
گسیسیت سياسي بوان ا بلش ،به نامدد ارير روی آوردنن .با ای رهيافت ،گونة سارت اجتماعي در ای
روستا نيد ارتحایي (آراء یجحا ی) بوده است.
سیلونتااهَ تناه را

ا دیار مثنودههای فضیایي جاوین است .دور ن م ،علي اهمنی (جاوین) و

مینرتایله ميرفردی (رسیییتم) بهترتيب  216و  0ریی در ای تيره ارذ دردنن .دور هشیییتم ،علي اهمنی
(جاوین) و عحنایرضیا مرادی (بلش) بهترتيب  244و  4ریی دسیب دردنن و سایر نامددها موف به ارذ 0
ریی نيد نشیننن .دور ن م ،سیعين مائنی (جاوین) و نوذر شی يعي (بلش) بهترتيب  234و  4ریی بهدست
آوردنن .مرهله اول دور دهم نيد فرینون ارگر ری ده منتسب به یای ه جاوین بود ،بيشتری ميدان آراء را
(042ریی) دسب درد ،ویي  00نامدد دیار ميدان ریی ناچيدی ارذ دردنن .در مرهله دوم ،عحنایرضا مرادی
(یای ه بلش/تيره عَمَلِه) و مسییعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) بهترتيب  1و  064ریی در ای مثله
دسب نمودنن .پردا

پایااه ریی نامددها در من قه تناهرا

بيانار ای است ده رییدهننگان ای تيره،

سیلودي ایلي و یای های دارنن .ای نوگ دردارِ انتخاباتيِ ملاني ،مرهله اول دور دهم نيد آشیلار بوده است،
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بیهیوری دیه بیهرغم عینم همراهي ادثریت منای یای ه جاوین با فرینون ارگر ری ،رییدهننگان ای
من قه بر نامدد منتسب به یای ه رود (با وجود اینله ارگ ر ری مش ور و مثحوب نحود) پافشاری دردهانن.
ا ای رو ،شحلهسا ی تيره بوان در مرهله دوم را ميتوان داملام تصادفي و ناپاینار دانست؛ چراده شناسههایي
نظير پیایایاه رویشیییاونینی ،پيونن هویتي و فعایيتهای امتصیییادی در همارایي تيره بوان و تناهرا
نقشآفریني نناشتهانن .ا دیار سو ،هضور نامددهای یای ه بلش یي اداور ه تم تا دهم در انتخابات نشان
ميدهن آن ا در تناهرا

آراء تکرممي ارذ دردهانن و تثت هيچ شییرای ي مورد اسییتقحال سییادنان ای

من قه مرار نارفتهانن .علي ذا ،روهيات عشیییيرهای ،تقابلي ،تخاصیییمي و ژئوپليتيلي ميان یوایف جاوین و
بلش را ميتوان در شیحلهسیا ی تيره بوان در ای من قه مؤثر دانست .ا ای رو ،سارت اجتماعيِ ارتحایي
(آراء یجحا ی) موضعيت پينا ميدنن.
تثلي آراء در روسییتای پ مورد نشییان ميدهن ده در دور ه تم ،علي اهمنی (جاوین) و منرتایله
ميرفردی (رسییتم) بهترتيب  616و  2ریی ارذ دردنن .دور هشییتم ،علي اهمنی (جاوین) نمایننه ومت و
عحنایرضیا مرادی (بلش) بهترتيب  311و  1دسیب دردنن .دور ن م ،سعين مائنی (جاوین) و نوذر ش يعي
(بلش) بهترتيب  433و  1ریی دسییب نمودنن .مرهله اول دور دهم ،مثمن مثمودی (جاوین) ،مسییعود
گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) و عحنایرضا مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) بهترتيب  46 ،344و  00ریی
ارذ دردنن .مرهله دوم ،مسییعود گودر ی و عحنایرضییا مرادی بهترتيب  403و  12ریی بهدسییت آوردنن.
وضییعيت آراء در پ مورد بيانار ای اسییت ده پيوننهای هویتي ،وابسییتايهای عشییيرهای و ادگاهي در
گدینش نامددها ا تقنم برروردار است .دور دهم نيد مثمن مثمودی عليرغم تأرير در ورود به انتخابات
در هو ه انتخابيه ممسییني ،مورد اسییتقحال ویژهای در دهسییتان جو ار مرار گرفته اسییت .ا ای رو ،شییحله
اجتماعي تيره بَوان در پ مورد را ميتوان تصادفي دانست؛ چراده مسعود گودر ی در مرهله اول انتخابات
مورد توجه سیادنان ای روسیتا نحوده اسیت و آن ا در رویارویي با عحنایرضیا مرادی به نامدد نخست روی
آوردهانن .نلته م م وضییعيت آرای مثمن مثمودی اسییت .در شییرای ي ده تثلي گران و توده بر ای باور
بودنن ده آراء مرهله اول مثمن مثمودی (مرهله اول) بهدیي ارتلاف مواضع انتخاباتي با مسعود گودر ی
به عحنایرضیا مرادی (مرهله دوم) تعل رواهن گرفت ،ویي وضیعيت آراء روستای پ مورد در مرهله دوم
رلاف ای مسیییئله را تأیين درد .ارتلاف یاد آراء ميان ای نامددها در مرهله دوم م ر تأیينی بر ای اظ ار
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است .علاوه بر ای  ،سارت اجتماعي صرفام بر بنياد ابدار ارتحایي (آراء یجحا ی) تيره بَوان با روستای پ مورد
شل گرفته است.
جدول  .4شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نماینده تیره بوان در قلمرو طایفه جاوید
سکونتگاه

شبکه

ساخت اجتماعی

نماینده

دوره

تعداد آراء (مرحله اول و دوم)

دَلااه شيرا

تصادفي

ارتحایي (تعام اجتماعي)

مسعود گودر ی

دهم

321 ،261

گوسِناان

تصادفي

ارتحایي (آراء یجحا ی)

مسعود گودر ی

دهم

333 ،033

تصادفي

ارتحایي (آراء یجحا ی)

مسعود گودر ی

دهم

( 064مرهله دوم)

تصادفي

ارتحایي (آراء یجحا ی)

مسعود گودر ی

دهم

( 403مرهله دوم)

تناه را
پ مورد

()Source: Authors

در راب ه با سیارت شحله اجتماعي تيره بَوان در یای ه رستم ميتوان به منایقي نظير پشتدوه رستم و
ِیردو اشیاره درد .پشتدوه رستم ده در مرهله اول انتخابات دور دهم ،جانحناری مرصي ا مجين انصاری
(یای ه رسییتم) درده بود ،در مرهله دوم انتخابات بيشییتری آراء را به مسییعود گودر ی دادنن .ا ای روی،
مسییعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) و عحنایرضییا مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) بهترتيب  4246و
 0111ریی ارذ دردنن .ای در صییورتي اسییت ده گودر ی در مرهله اول انتخابات تن ا  301ریی دسییب
درده بود .ای م م نشیانار ای است ده نميتوان شحله پایناری برای سا ه فضایي بَوان متصور شن؛ چراده
ای من قه بهدیي عنم راهیابي نامدد منتَسیییب به یای ه رسیییتم ،ناگدیر ا انتخاب یلي ا دو نامدد ارير در
مرهله دوم انتخابات بودنن .نلته م م ای است ده نميتوان پایااه آراء مسعود گودر ی در پشتدوه رستم
را روایتارِ با گشییت یای ه بلش به ای ملمرو دانسییت ،بلله آن را ميتوان بهعنوان یک رویلرد و دینگاه
ضن بلش دانست؛ چراده در ميان سادنان یای ه رستم نارشي مویام من ي نسحت به دوران  1سایه فرمانروایي
یای ه بَلِش (دوران نمایننگي عحنایرضییا مرادی و نوذر شیی يعي) یییی ده در ع ن منیم و دوران هادميت
رواني رميب سینتي و دیرینه یای ه رسیتم بوده است یییی شل گرفته بود .ا ای رو ،گرایش به عحنایرضا
مرادی در مرهله دوم انتخابات (عليرغم انجام رنمات عمراني فراوان در پشتدوه رستم) را گامي ج ت
افدایش دوران هادميت و تثحيت منرت م ل یای ه بلش بر پيلره ممسني و رستم ميپنناشتنن .تثت ای
شرایط ،همایت ا تيره بوان (مسعود گودر ی) ده ا یای ه بلش گسست پينا درده بودنن را عاملي ج ت
تومف ریاسیت ای یای ه ملمناد ميدردنن .همچني  ،شیایعات منتشیر شنه در مرهله اول محني بر راهیابي
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مجين انصیاری (یای ه رستم) به مرهله دوم انتخابات نيد در تضعيف پایااه آراء عحنایرضا مرادی و تقویت
آراء مسعود گودر ی در پشتدوه رستم مدین بر علت بوده است؛ چراده هاميان مجين انصاری بر ای باور
بودنن ده مسیعود گودر ی بهدیي ارذ  26360ریی و دسیب مقام نخست در مرهله اول ،بهیور م عي به
مرهله دوم نيد راه یافته اسیت .ای در هایي است ده عحنایرضا مرادی و مجين انصاری بهترتيب  22335و
 03432ریی در هو ه انتخابيه ممسیني ارذ دردنن .بر ای اسیاس ،شیحلهسا ی بَوان در پشتدوه رستم را
ميتوان تصادفي و نوگ سارت اجتماعي را ارتحایي دانست.
سییلونتااه ِیردو ا دیار فضییای جغرافيایي اسییت ده در مرهله دوم انتخابات دور دهم مورد توجه
بَوانيها مرار گرفت .دور هشییتم ،علي اهمنی (جاوین) ،عحنایرضییا مرادی (بلش) و نوذر بناوی (رسییتم)
بهترتيب  314 ،433و  033ریی ارذ دردنن .آمار با گودنننه ای اسییت ده یای ه رسییتم در دور هشییتم ا
نامدد بان وذی برروردار نحوده و همي مسیییئله مينة افدایش آراء نامددهای یوایف بلش و جاوین شییینه
اسییت .مرهله اول دور دهم ،بيشییتری ميدان آراء را نامددهای یای ه رسییتم در من قه یردو ارذ دردنن،
بهگونهای ده در روسیتای ِشیيخي ،سیينینایله هسیيني ،مجين انصاری و سينجع ر هاشمي بهترتيب ،232
 026و  31ریی دسییب نمودنن .ای در صییورتي اسییت ده مسییعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) و
عحنایرضا مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) بهترتيب  02و  30ریی بهدست آوردنن .در مرهله دوم انتخابات،
دو نیامدد ارير دیه هيچگونه ان

عشیییيرهای به یای ه رسیییتم نناشیییتنن ،بهترتيب  125و  246ریی ارذ

دردنن( .)Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15-16دادهها و دینهها هلایتگر داهش آراء عحنایرضا
مرادی نسیحت به دوره هشیتم است .در مقاب ميدان آراء مسعود گودر ی بهیور ماب توج ي افدایش پينا
درده اسیت .مقایسیه آراء مسعود گودر ی در مرهله اول و دوم انتخابات در من قه ِیردو دالِ بر ای است
ده شیحله اجتماعي تيره بوان ناپاینار اسیت؛ چراده رویشي عشيرهای ميان تيره بوان و من قه ِیردو وجود
ننارد و با توجه به جنینایورود بودن مسیعود گودر ی در پيلار انتخابات ،انجام رنمات عمراني ا سوی
ایشیییان برای ای من قه مویام بيمعنا بوده اسیییت .ا ای رو ،رییآوری مسیییعود گودر ی در ای مثنوده
جغرافيایي را ميتوان بيشتر ناشي ا تقاب سادنان ِیردو یی ده متعل به یای ه رستم هستنن ی با یای ه بلش
(عحنایرضیا مرادی) دانسیت تا عنایت عمي و شنین آن ا به تيره بَوان .ای مسئله رود گویایِ ارتحایي بودن
(آراء یجحا ی) سارت اجتماعي است.
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جدول .5شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نماینده تیره بوان در قلمرو طایفه رستم
سکونتگاه

شبکه

ساخت اجتماعی

نماینده

ادوار

تعداد آراء (مرحله اول و دوم)

پشتدوه رستم

تصادفي

ارتحایي (آراء یجحا ی)

مسعود گودر ی

دهم

( 4246مرهله دوم)

یردو

تصادفي

ارتحایي (آراء یجحا ی)

مسعود گودر ی

دهم

( 125مرهله دوم)

Source: Authors

 -2-5الگوی شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه جاوید

سیادنان یای ه جاوین ده پ

ا فتح شیویستان توسط ایوار ممسني (در اوارر دوره ص ویه) در منای

دوهستاني و سردسيری سلني گدیننن ،در گذر مان بهدیي تمردد املانات رفاهي در ش ر نورآباد امنام به
م اجرت دردنن و ابتنا در ایراف ای شی ر و سیپ

در مردد شی ر مسیتقر شیننن .ای موضوگ در بسط

فضایي ملمرو جاوین به مردد جغرافيایي ممسني نقش بسدایي داشته و ضم ادغام اجتماعي با اهایي یای ه
بلش ،منجر به تثليم مواضیع سياسي و پایااه اجتماعي مومعيت جغرافيایي آن ا در امصي نقاط ش ر شنه
اسیت .بهرغم همدیسیتي مسیایمتآميد اجتماعي یوایف جاوین و بلش ،آن ا در عرصییه سياست و آر م
انتخیابیات بیه صیییفآرایي عمي در مقیاب یلنیار ميپردا نن و ج ت اهرا درسیییي مجل

ا نامدد

همیای های رود یرفناری مایع ميدننن .در ای چارچوب ،جاوینیها توانسییتهانن در برري ا ملانها و
هو ههای یای ه بلش ،عم جغرافيایي و شیحلههایي رل دننن ده ا جمله آن ا ميتوان به سلونتااههای
مثلي نظير دوراهي ،ت دوشک ،مَلعهد نه ،موردآبي و مينان ج اد ا تيره عَمَلِه و مثلههای جابَه و بَرمَک ا
تيره درایي اشییاره درد .با وجود ای  ،سییا ه فضییایي جاوین در برري ا تيرههای یای ه بلش نظير عایيوَنن،
بابِرسایار و جونِاان ده در منای روستایي وامع شنهانن ،نادام بوده است.
سلونتااه دوراهي نق ه پيوست فضایي تيرههای بَوان و عَمَلِه به یلنیار است و در ع ن منیم و مان
هادميت رواني در ملمرو یای ه بلش مرار داشیته است ،ویي بهدیي تحنی ش ر نورآباد به مردد ش رستان
ممسییني ،مورد عنایت سییادنان یای ه جاوین مرار گرفت و آن ا بهتنریج در آن سیلني گدیننن .در شییرایط
دنوني ادثریت باشننگان دوراهي ديستي جاوینی دارنن .ای من قه در عرصه سياست نيد چابک و دنشگر
اسیت و در محار ات انتخاباتي مورد توجه اسیت .وضیعيت آراء در ای فضیای یستي گویایِ یاریگری
تمامس ی وح آنان ا نامددهای یای ه جاوین اسییت .بر ای شییایوده ،در دور ه تم ،علي اهمنی (جاوینی)،
منرتایله ميرفردی (رستمي) و عحنایرضا مرادی (بلشي) بهترتيب  241 ،2133و  12ریی ارذ دردنن .دور
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هشیتم ،علي اهمنی و عحنایرضیا مرادی بهترتيب  0112و  030ریی دسب دردنن .یادآوری ای نلته م م
است ده برري ا تثلي گران ا تأثيرگذاری تيره بوان در من قه دوراهي و همایت ا عحنایرضا مرادی یي
دور هشتم انتخابات سخ به ميان ميآورنن ،ویي وضعيت آراء در ای دوره گویایِ ت وپ مایعانه ميدان آراء
علي اهمنی (یای ه جاوین) نسییحت به عحنایرضییا مرادی (یای ه بلش) در ای ملان بوده اسییت .ای م م
صیرفام دارآمنی نيروهای تيره بوان در ایجاد دمربنن ه اظتي در جلوگيری ا َسررید شنن نيروهای انساني
یای ه جاوین به مردد شی ر در ای دوره ا انتخابات را نشیان ميدهن .دور ن م ،سعين مائنی (جاوینی) و
نوذر شی يعي (بلشیي) بهترتيب  140و  31ریی بهدسییت آوردنن .مرهله اول دور دهم ،مسییعود گودر ی
(یای ه بلش/تيره بَوان) ده مورد هواداری یای ه جاوین بود ،مثمن مثمودی (یای ه جاوین) و عحنایرضیییا
مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) بهترتيب  510 ،0116و  216ریی دشت دردنن .در مرهله دوم ای دوره نيد
مسیعود گودر ی و عحنایرضا مرادی بهترتيب  0533و  364ریی ارذ دردنن .باین اشاره داشت ده عليرغم
دفاگ دام سیا ه انساني بوان ا عحنایرضا مرادی در مثله دوراهي (دور هشتم) آن ا تن ا موف به ارذ 030
ریی در ای ملان شینه بودنن ،ویي در مرهله اول و دوم دور دهم مسییعود گودر ی (تيره بَوان) ميدان آراء
شیارفي در ای فضای جغرافيایي دسب درده ده رود گویایِ پشتيحاني سادنان یای ه جاوین ا ایشان بوده
است .ای مسئله محي تعيي دنننگي یای ه جاوین در وضعيت آراء نامددها در ای من قه است .در مجموگ،
ميدان آراء بسيار یاد نامددهای یای ه جاوین در دوراهي و تلرار ای وضعيت یي اَدوار مختلف و گرایش
مثي ي و یای های رییدهننگان ای من قه در انتخاب نامددها ،نشاندهننه ایجاد شحله ترديحي توسط یای ه
جاوین اسییت .ا نظر سییارت اجتماعي نيد مؤی ههای فرهناي ،باني و ارتحایي (تعام اجتماعي) بسییيار
تأثيرگذار بودهانن.
سییلونتااه ت دوشییک را ميتوان یلي ا منای ا دسییت رفته تيره عَمَلِه دانسییت؛ چراده با تغيير در
ترديب جمعيتي ای مثله و سیلونت سادنان یای ه جاوین در آن ،مومعيت اجتماعي و سياسي یای ه ارير
بهیور ماب ملاهظهای تقویت شنه است .ای مثله یستااهي یي ادوار ه تم تا دهم انتخابات ،هوارواهي
پرصیییلیابتي ا نامددهای یای ه جاوین به عم آورده اسیییت ،ویي نامددهای یای ه بلش (تيره عَمَلِه) آراء
دمفروغي ارذ دردهانن .در دور ه تم و هشیییتم ،علي اهمنی نامدد جاوینی بهترتيب با  514و  110ریی،
بيشییتری ميدان آراء را در ای مثله دسییب درد .دور ن م نيد سییعين مائنی (جاوینی)  431ریی ارذ درد.
مرهله اول و دوم دور دهم ،سیادنان ای مثله به مندِ مسعود گودر ی (تيره بَوان) آمننن و ایشان توانست
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یي ای فا ها بهترتيب  600و  520ریی بيشتری ميدان آراء را دسب نماین .با ای رهيافت ،شحله اجتماعي
ملمرو جاوین در مثله ت دوشیک را ميتوان بر پایه مسائ هویتي و تعام اجتماعي ترديحي ملمناد درد .بر
ای شیایوده ،سیه ابدار سیارت اجتماعي یعني فرهنگ ،بان و ارتحایات نيد در ای شحله بسيار فعال ظاهر
شنهانن
سییلونتااه ملعهد نه نيد به دیای متعندی در مره شییحله ملمرو جاوین مرار گرفته اسییت .دور ه تم،
بهدیي نحود نامددی پرشییودت در یای ه بلش ،علي اهمنی (جاوینی) بيشییتری ميدان آراء ( 311ریی) را
ارذ درد ،ویي در دور هشیتم بهدیي هضیور مجند عحنایرضیا مرادی ا یلسو و نارضایتي یای ه بلش ا
امنامات دارگداران یای ه جاوین در عدل و نصیب افراد ا سیوی دیار ،علي اهمنی تن ا  260ریی دسب
درد .دور ن م ،تثت شییرایط و هاشییيههای انتخابات ده ردصییلاهيت عحنایرضییا مرادی (یای ه بلش/تيره
عَمَلِه) و مسیعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) را به همراه داشیت ،توا ن آراء ميان نوذر ش يعي (یای ه
بلش) و سیعين مائنی (یای ه جاوین) برمرار شن و هر یک ا آن ا به ترتيب  211و  235ریی در ای مثله
ارذ دردنن .ای مسییئله بياندنننه شییحلهسییا ی مجند یای ه جاوین در مثله مَلعهد نه بوده اسییت .ميتوان
گ ت ،افدایش راسیتااه آراء سیعين مائنی در دور ن م برانايخته ا مضیيه رَد صلاهيت سایر نامددها بوده
است .ا ای رو ،پيروان مسعود گودر ی و عحنایرضا مرادی در مثله مَلعهد نه به یاریِ سعين مائنی شتافتنن
تا ا نوذر شی يعي هر چشمي بايرنن (یافتههای ميناني ناارننگان) .ا ای هي  ،ميتوان گ ت ده شحله
اجتماعي یای ه جاوین در ای مثله بيشتر برراسته ا شرایط هادم بر هر دوره و شرایط نامساعن نامددهای
یای ه بلش بوده اسییت و باین آن را تصییادفي و ناپاینار و نوگ سییارت اجتماعي را صییرفام ارتحایي (تعام
اجتماعي) ملمناد درد .سییلونتااه مثلي موردآبي و ج اد ده در امتناد فضییایي یلنیار مرار گرفتهانن ،به
یثاظ جغرافيایي در ملمرو یای ه بَلِش /تيره عَمَلِه مرار دارنن ،ویي ا نظر ترديب اجتماعي و انساني متشل
ا یوایف مختلف بهویژه بلش و جاوین هسیتنن .ای

یسیتااه ا جمله منای سرسخت و رشونتآميد

انتخابات بهشیمار ميرود ده هر یک ا یوایف بهدنحال تسیلط رود بر شیعب ارذ ریی و مرپ صننوپها
هستنن (یافتههای ميناني) .ای مضيه در دور ن م انتخابات منجر به جان بارت یلي ا سادنان در ای مثله
شین (شیناسنامه سياسي یییی امنيتي فرمانناری ممسني .)55:0331،نامددهای یای ه جاوین یي ادوار مختلف
انتخابات ریی ماب توج ي در ای مثله دسییب دردهانن .در دور ه تم علي اهمنی (جاوین) و عحنایرضییا
مرادی (بلش) بهترتيب  0253و  024ریی ارذ دردنن .دور هشییتم ،همي نامددها بهترتيب  234و 0333
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دسیب دردنن .دور ن م ،سیعين مائنی (یای ه جاوین) و نوذر ش يعي (یای ه بلش) بهترتيب  234و 0133
ریی بهدسییت آوردنن .آمار بيانار نوسییان در ميدان آراء نامددهای منتسییب به ای یوایف اسییت ده رود
نشیاندهننه ایجاد شیحله توسیط یای ه جاوین در ای مثله است .مرهله اول دور دهم ده یای ه جاوین به
همیاییت ا مسیییعود گودر ی (تيره بَوان) پردارت ،وی توانسیییت  233ریی ارذ نماین .در مرهله دوم
انتخابات نيد مسیعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بوان) و عحنایرضا مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) بهترتيب
 641و  124ریی دسب دردنن .بر ای پایه ،ميتوان گ ت ده فضاسا ی جاوینیها در ای مثله بهصورت
ترديحي اسییت ،یرا بر بنياد سییلونت آن ا در ای مثله شییل گرفته ده عِرپ تحاری و گوهری نسییحت به
نامددهای وابسیته به رود را به همراه داشته است .ا ای روی ،نوگ سارت اجتماعي را ميتوان فرهناي و
باني دانسیت و به دیي تعام اجتماعي سادنان جاوین با یلنیار و دیار افراد ای مثله ،ابدار ارتحایات را
نيد به آن افدود .ملانهای جابَه و بَرمَک ده در ضیلع شمال غربي ش ر نورآباد و دامنههای دوه بلننمامت و
اسیتوار شاهنشي وامع شنهانن ،در ملمرو جغرافيایي تيره درایي مرار دارنن .با وجود ای  ،یي سایيان گذشته
م اجرت سییادنان یای ه جاوین بهویژه تيره غوری ا رودشییير عليا به ای مثلهها افدایش یافت .گرچه ای
م اجرت ،بسترِ آفرینن شحله اجتماعي توسط یای ه جاوین در ای مثلهها شنه ،یيل عملام بخشي ا پيلره
ای یای ه (مسمتي ا رودشير) ا آن من َک شنه است .پردا

وضعيت آراء در مثله جابه و بَرمَک بيانار

ای اسیت ده در دور ه تم ،علي اهمنی (جاوین) ،منرتایله ميرفردی (رستم) و عحنایرضا مرادی (بلش)
بهترتيب  356 ،620و  021ریی ارذ دردنن .دور هشیتم ،علي اهمنی (جاوین) و عحنایرضا مرادی (بلش)
در مثلیه بَرمَک بهترتيب  211و  056ریی و در مثله جابه بهترتيب  034و  310ریی دسیییب دردنن .دور
ن م ،سییعين مائنی (جاوین) و نوذر شی يعي (رسییتم) در مثله بَرمَک بهترتيب  401و  230ریی و در مثله
جیابیه بهترتيب  523و  335ریی بهدسیییت آوردنن .مرهله اول دور دهم ،فرینون ارگر ری (جاوین) و
عحنایرضا مرادی (بلش) در مثله بَرمَک بهترتيب  416و  416آراء مساوی ارذ دردنن .ای نامددها در مثله
جابه بهترتيب  011و  233ریی دسیب دردنن .در مرهله دوم انتخابات ،مسعود گودر ی (یای ه بلش/تيره
بَوان) ده ا همایت یای ه جاوین برروردار بود و عحنایرضا مرادی (بلش) در مثله بَرمَک بهترتيب  414و
 563ریی اریذ دردنین .همچني  ،ای نیامددهیا در مثلیه جابه بهترتيب  431و  522ریی ارذ دردنن .در
مجموگ ،آمار بيانار توا ن یا فاصله انن نامددهای یای ه جاوین با یای ه بلش در مثلههای جابه و َبرمَک
اسیت ده یي ادوار ه تم تا دهم انتخابات تلرار شنه است .ا ای رو ،ميتوان شحله اجتماعي یای ه جاوین
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در ای ملانهای یستي را ترديحي دانست ده منحع ا م اجرت سادنان جاوین ا نقاط ص ر مر ی (نظير
رودشیير) و تعام اجتماعي با سادنان اویيه ای مثله در گذر مان بوده است .ا نظر سارت اجتماعي نيد
ميتوان ا ابدارهای فرهناي ،باني و ارتحایي سخ به ميان آورد.
جدول  .6شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه جاوید در قلمرو طایفه
بکش
سکونتگاه

شبکه

ساخت اجتماعی

دوراهي

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

ت دوشک

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

مَلعهد نه

تصادفي

ارتحایي (تعام اجتماعي)

علي اهمنی ،سعين مائنی

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

علي اهمنی

جابِه

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

بَرمَک

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

موردآبي و مينان
ج اد

نامزدها و نمایندگان

ادوار

تعداد آراء (به ترتیب)

علي اهمنی ،علي اهمنی،

ه تم ،هشتم،

،0112،2133،140

سعين مائنی ،مثمن مثمودی

ن م ،دهم

510

علي اهمنی ،علي اهمنی،

ه تم ،هشتم،

سعين مائنی

نم
ه تم ،ن م

235 ،311

ه تم

0253

ه تم ،هشتم،

،523 ،034 ،620

ن م ،دهم

011

ه تم ،هشتم،

،401 ،211 ،620

ن م ،دهم

416

علي اهمنی ،علي اهمنی،
سعين مائنی ،فرینون ارگ-
رَ ری
علي اهمنی ،علي اهمنی،
سعين مائنی ،فرینون ارگ-
رَ ری

431 ،110 ،514

Source: Authors

در راب ه با شحله اجتماعي یای ه جاوین در ملمرو رستم ميتوان گ ت ده ای یای ه تن ا در دور هشتم
موف به شیحلهسیا ی شینه اسیت؛ چراده نامدد منرتمننی ا سیوی یای ه رستم در نحرد انتخاباتي وجود
نناشت .ا ای رو ،علي اهمنی (جاوین) موف به ارذ  1332ریی در ملمرو رستم شن و توانست بيشتری
ميدان آراء را در روستاهایي نظير ِیردو ( 433ریی) ،هحيبآباد ( 246ریی) ،دَشتَک ( 433ریی) و باباگوری
( 330ریی) دسییب نماین .ویي سییارت فضییای دوم حي ميان علي اهمنی (جاوین) و منرتایله ميرفردی
(رسیتم) در دور ه تم ،هضیور مجين انصیاری (رستم) در دور ن م ،هضور مجند مجين انصاری بههمراه
سينینایله هسيني و سين جع ر هاشمي در دور دهم ده هر سه نامدد ،ديستي رستمي داشتنن ،در تضعيف و
ناپایناری پایااه آراء نامددهای یای ه جاوین در ملمرو جغرافيایي رسیییتم مؤثر بودهانن .در تأیين ای گ ته به
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مرهله اول دور دهم اشییاره ميشییود ده مثمن مثمودی و فرینون ارگر ری نامددهای وابسییته به یای ه
جیاوین بهترتيب  40و  1ریی در بخش مرددی رسیییتم و  01و  6ریی در بخش سیییورنای رسیییتم ارذ
دردنن( .)Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15-16ای مسییئله توضییيحدهننه عنم وجود شییحله
اجتماعي یای ه جاوین در ملمرو یای ه رسیتم یي ای ادوار بوده است .به همي دیي نميتوان هيچ یک ا
ابدارهای سیارت اجتماعي را برای آن متصیور بود .شیایان دمت اسیت ده ابدار سارت اجتماعي در دور
هشتم (علي اهمنی) نيد ارتحایي (تعام اجتماعي ،رنمات عمراني ،دمکهای مایي و غيره) بوده است.
جدول  .7شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه جاوید در قلمرو طایفه
رستم
سکونتگاه

برري ا منای
یای ه رستم

شبکه

تصادفي

ساخت اجتماعی

ارتحایي (تعام اجتماعي ،رنمات عمراني،
دمکهای مایي و غيره)

نامزدها و نمایندگان

دوره

تعداد آراء

علي اهمنی

هشتم

1332

Source: Authors

 -3-5الگوی شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه رستم

یای ه رسییتم به رغم جمعيت دثير رود تادنون توانسییته دو دوره (چ ارم و پنجم) درسییي نمایننگي
مجل

را تثصي دنن .هرچنن شلافهای فضایي ییی سياسي عمي درون تيرههای وابسته به ای یای ه در

پيلار انتخابات وجود دارد ،یل آن ا در ملمرو سیییایر یوایف ا شیییحله اجتماعي برروردارنن .ای یای ه
توانسیته در ملمرو جغرافيایي یای ه بلش نظير مثله موردآبي ،اِسیتادیوم و ت نورآباد ،شحله و عم ایجاد
نماین .دور ه تم ،یای ه رسییتم توانسییت آراء ماب توج ي (02511ریی) در هو ههای بلشنشییي ِ بخش
مرددی ارذ نماین ده مویتری انايده آن ردصیلاهيت سين ابراهيم اميني (یای ه بلش) و یرفناری ایشان
(به عنوان چ رهای مقحول و مرجع) ا منرتایله ميرفردی (رسییتم) ا یلسییو و ناشیینارته و دمآوا ه بودن
عحنایرضا مرادی در ميان سادنان یای ه رود (بلش) ا سوی دیار بود .با وجود ای  ،یي ادوار ه تم تا دهم
انتخابات ،شحلهسا ی یای ه رستم مثنود به مثلههای مذدور بوده است.
مثله موردآبي ده در شیمال شی ر نورآباد وامع شینه است ،به یثاظ جغرافيایي در ملمرو یای ه بلش
مرار دارد ،ویي ترديب عشیيرهای ناهماني داشیته و سیا ههای انسیاني متعندی در آن سلني گدینهانن ده
سیادنان یای ه رسیتم نيد ا ای مضیيه مسیتثني نيستنن .دور ه تم ،منرتایله ميرفردی نامدد منتسب به ای
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یای ه توانست در رمابت با علي اهمنی (یای ه جاوین)  301ریی ارذ نماین .دور هشتم ،نوذر بناوی ده ا
منرت چنناني در دار ار انتخابات برروردار نحود ،تن ا  23ریی در ای مثله ارذ درد .با وجود ای  ،در دور
ن م ،مجين انصیاری موف به دسیب  031ریی شن .در دور دهم ،مجين انصاری ،سينینایله هسيني و سين
جع ر هاشمي ده هر سه نامدد ديستيای رستمي داشتنن توانستنن بهترتيب  62 ،326و  36ریی در ای مثله
ارذ نماین .آمار محي ای اسیت ده نامددهای رستمي توانستهانن یي ادوار مختلف انتخابات ميدان آراء ماب
توج ي در مثله موردآبي دسیب نماینن .با توجه به سیلونت برري ا سییادنان رسییتميها در ای فضای
جغرافيایي و تعام اجتماعي با دیاران ،شیییحله اجتماعي ای یای ه را ميتوان برآمنه ا مسیییائ هویتي و
من عتي ملمناد درد ،ده بهصییورت ترديحي اسییتمرار یافته اسییت .نوگ سییارت اجتماعي در ای ملان را نيد
ميتوان فرهناي ،باني و ارتحایي دانست.
مثله اِسیتادیوم ا دیار فضیاهای جغرافيایي است ده به یثاظ مومعيتي در شمال غرب ش ر نورآباد و
مجاور تيره درایي (یای ه بلش) وامع شینه اسیت .سیادنان یای ه رسیتم در ای مثله هضور اجتماعي و
سیياسیي پرشیوری دارنن .دور ه تم ،علي اهمنی (جاوین) و منرتایله ميرفردی (رستم) بهترتيب  366و
 011ریی در ای مثله (شعحه مستقر در منرسه غيرانت اعي فارابي) ارذ دردنن .دور هشتم ،نوذر بناوی نامدد
ناونبخیت ای دوره در ای مثلیه تن ا  3ریی ارذ درد .دور ن م ،مجين انصیییاری توانسیییت تا هنودی
وضیعيت یای ه رستم را در مثله اِستادیوم ب حود بخشن و در رمابت با نوذر ش يعي (بلش) و سعين مائنی
(جاوین) رمحای منرتمنن ای دوره  31ریی دسب نماین .شایان ذدر است ده دو نامدد نخست بهترتيب 035
و  234ریی ارذ دردنن .دور دهم ،نامددهای یای ه رسیتم یعني مجين انصیاری ،سیينجع ر هاشمي و سين
ینایله هسیيني بهترتيب  50 ،002و  33ریی (شیعحه ارذ ریی در دبيرستان سَما) بهدست آوردنن .عحنایرضا
مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) ،مسیییعود گودر ی (یای ه بلش/تيره بَوان) و فرینون ارگر ری (یای ه
جاوین) بهترتيب  051 ،031و  014ریی دسیییب دردنن .وضیییعيت آراء یي ادوار مختلف هلایتگر ای
اسییت ده نامددهای رسییتم ميدان آراء نسییحتام ثابت و پایناری در ای مثله دارنن ده نشییأت گرفته ا علای
رویشییاوننی و عِرپ تحاری سییادنان رسییتم مقيم در مثله اِسییتادیوم نسییحت به نامددهای یای ه رود دارد.
همچني نوگ سارت اجتماعي در ای مثله به صورت فرهناي و باني است.
ت نورآباد نيد ا دیار نواهي یسیتي است ده در هاشيه شمال غربي ش ر و مجاورت مثله استادیوم
وامع شینه اسیت .ای ملان تا مح ا سقوط رواني در ملمرو یای ه بلش مرار داشته است ،ویي با سقوط
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رواني و تحنی شیی ر نورآباد به مردد ممسییني ،تنوگ و ترديب یای های در آن نمودار اسییت .بسییياری ا
سیادنان یای ه رسیتم نيد در ای من قه سلني گدینهانن ،بهیوریده ستاد انتخاباتي نامددهای منتسب به ای
یای ه نيد در مثنوده جغرافيایي ای ملان برپا ميشیود .ای یای ه توانسیته اسیت یي ادوار ن م و دهم در
ای من قه ،شییحله ایجاد نماین .دور ن م ،مجين انصییاری (رسییتم) ،نوذر شیی يعي (بلش) و سییعين مائنی
(جاوین) بهترتيب  06 ،010و  332ریی بهدسیت آوردنن .دور دهم نيد مجين انصاری ،سينجع ر هاشمي و
سیين ینایله هسيني نامددهای وابسته به یای ه رستم بهترتيب  16 ،013و  51ریی ارذ دردنن ( Manasani

 .)Gavernorate, 2003-07-11-15ای مسییئله نمایانار شییحله پاینار یای ه رسییتم و تضییعيف پایااه آراء
نامددهای یای ه بلش در ت نورآباد اسیت .ا نظر سارت اجتماعي نيد ميتوان به عوام فرهناي و باني
اشاره درد.
جدول  .8شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان طایفه رستم در قلمرو طایفه
بکش
سکونتگاه

شبکه

ساخت اجتماعی

موردآبي

ترديحي

باني ،فرهناي ،ارتحایي

اِستادیوم

سامانیافته

باني و فرهناي (هویتي)

ت نورآباد

سامانیافته

باني و فرهناي (هویتي)

نامزدها و نمایندگان

ادوار

منرتایله ميرفردی ،مجين

ه تم ،ن م،

انصاری ،مجين انصاری

دهم

منرتایله ميرفردی ،مجين

ه تم ،ن م،

انصاری ،مجين انصاری

دهم

مجين انصاری ،مجين انصاری

ن م ،دهم

تعداد آراء(به ترتیب)

326 ،031 ،301
002 ،31 ،011
013 ،010

Source: Authors

در راب ه با شحله اجتماعي یای ه رستم در ملمرو جغرافيایي یای ه جاوین باین گ ت ،ای یای ه توانسته
اسیت در روسیتاهایي نظير پيراِشل ت ،رَرِناان و رَجایو ،باجااه (ملعهبَجي یا بَلِش دوداناَه) ،شحله رل
دنن .در راب ه با من قه پيراِشیل ت باین گ ت ده سادات ف ليان و برري ا سادنان یای ه رستم با ای من قه
َسیحي دارنن .در ای مورد ميتوان به برري ا روسیتاهای من قه پيراِشیل ت نظير دی باغان ،نوشک،
پيونن ن َ
َسیلي ،دِهچير و مَلعهسی ين اشیاره درد ده متعل به تيره رِئي
پ َ

هسیتنن .ای تيره به یثاظ ملاني در استان

د ايلویه و بویراهمن و سییپينان پرادننه هسییتنن ده با یای ه رسییتم نيد مرابت فضییایي و هویتي دارنن .ای
مسییئله منجر به توانبخشییي پایااه آراء نامددهای یای ه رسییتم در ای من قه شیینه اسییت .با وجود ای ،
نامددهای یای ه رستم تن ا در دور دهم ،موف به ارذ ميدان آراء ماب توج ي در پيراِشل ت شنهانن .در ای
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دوره ،نامددهای منتسیب به یای ه رسیتم یعني سیينجع ر هاشیمي ،مجين انصیاری و سیين ینایله هسيني
بهترتيب  014 ،061و  062ریی دسیییب دردنن .ای در صیییورتي اسیییت ده در دور ه تم ،علي اهمنی
(جاوین) ،سينجع ر هاشمي (رستم) ،منرتایله ميرفردی (رستم) بهترتيب  54 ،0355و  1ریی ارذ دردنن.
دور هشیتم ،نوذر بناوی هتي  0ریی نيد در ای من قه دسب نلرد .دور ن م نيد مجين انصاری تن ا  35ریی
دسیب درد .آمار بيانار ای است ده یای ه رستم بهرغم پيونن هویتي با برري ا سادنان پيراِشل ت نتواسته
است یي ادوار ه تم تا ن م در ای من قه ،شحله ایجاد نماین .ا دیار سو ،پایااه آراء نامددهای یای ه رستم
در دور دهم بيیانار نقش پيوننهای نَسَیییحي در ارذ ای ميدان آراء اسیییت .هلقه م قوده تنامض مذدور به
وضییعيت نامددهای یای ه جاوین در دار ار انتخابات مربوط ميشییود .بنی معنا ده یای ه جاوین یي ادوار
ه تم و هشتم (علي اهمنی) و ن م (سعين مائنی) نامددهای شلوهمننی در انتخابات معرفي درده بودنن.
ا ای رو ،ادثریت سادنان پيراِشل ت به نامددهای یای ه رود (جاوین) علامه پينا دردهانن ،ویي در دور دهم
ده یای ه جاوین نامدد فرهمننی نناشیته اسیت ،برري ا سادنان ای من قه بهواس ه علای رویشاوننی به
نامددهای یای ه رسیتم روی آوردهانن .بنابرای  ،ميتوان گ ت گرچه شحلهسا ی یای ه رستم در پيراِشل ت
َسییحي بوده ،ویي بهدیای مذدور نميتوان آن را داملام ثابت و پاینار دانسییت .فرا و
بر بنياد پيوسییتايهای ن َ
نشیيب در آراء مجين انصاری (نامدد دور ن م و دهم) و سينجع ر هاشمي (نامدد دور ه تم و دهم) گویای
ای مسیئله اسیت .ا نظر سیارت اجتماعي ،ابدارهای فرهناي و باني اسیت ده ای شحله را تا هنودی
سامانیافته دردهانن.
رَرِناان و رَجایو روسیتاهای دیاری هستنن ده یای ه رستم موف به ایجاد شحله در آن شنه است .ای
سیلونتااههای روستایي به یثاظ مومعيت فضایي در آرری نق ه دهستان جو ار وامع شنهانن و به واس ه
رشییتهدوههای مجاور به من قه بَرددوه (سییلونتااه تيره رئي ) و بابامينانِ رسییتم پيونن ميیابنن .اسییاسییام،
َسیب به تيره رئي
روسیتاهای رَرِناان و رجایو نيد منت َ

هستنن ده با یای ه رستم پيونن رویشاوننی دارنن.

ای مسیئله در رییآوری نامددهای یای ه رسیتم در ای روسیتاها نقش داشیته است .شایان دمت است ده
صیننوپ ارذ ریی ای دو روسیتا با روستاهای جوا ر بَلِش ،پيرایي ،مورمير و آبتوت مشتر است .در
دور ه تم ،سییين جع ر هاشییمي و منرتایله ميرفردی (رسییتم) بهترتيب  243و  51ریی در ای صییننوپ
دسب دردنن .دور هشتم ،نوذر بناوی ده در امصي نقاط هو ه انتخابيه ممسني مورد استقحال توده مردم مرار
نارفته بود ،تن ا  0ریی ارذ درد .دور ن م ،مجين انصیاری (رسییتم) توانسییت  006ریی دسییب نماین .دور
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دهم ،سیه نامدد رسیتمي یعني مجين انصیاری ،سينجع ر هاشمي و سين ینایله هسيني بهترتيب  042 ،4و
 011ریی بهدسیت آوردنن .دي يت آراء نامددهای یای ه رسیتم یي ادوار ه تم تا دهم با گودنننه ای است
َسیحي توانسیتهانن شحله پاینار و سامانیافتهای در ای دو روستا ایجاد نماینن .با
ده آن ا بهواسی ه پيوننهای ن َ
وجود ای  ،اویویت نخسیت برري ا سادنان روستا ،سينجع ر هاشمي بوده است تا سایر نامددهای یای ه
َسیحي (ا یرف مادر) سیينجع ر هاشیمي با ای روستا است .وضعيت
رسیتم ده م متری دیي آن پيونن ن َ
پاینار آراء سينجع ر هاشمي در ادوار ه تم و دهم ا یلسو و ناپایناری ميدان آراء مجين انصاری یي ادوار
ن م و دهم گویای ای مسئله است .ابدارهای سارت اجتماعي ،هویتي و فرهناي است.
سیرانجام باین به روستای باجااه (مَلعهبَجي) اشاره درد ده در مجاورت من قه ف ليان وامع شنه است و
ا آن تثتعنوان «بَلِش دوداناه عليا» یاد ميشیود .ای روسیتا به یثاظ «دجایي» و یح سیا مان سياسي
فضا ،ملمرو جاوین (دهستان جاوین ماهوری) است ،ویي بهیثاظ «ديستي» ،متعل به یای ه بلش است .در
راب ه با وضییعيت آراء نامددهای یای ه رسییتم در روسییتای باجااه باین گ ت ده در دور ه تم ،منرتایله
ميرفردی (رسیتم) ،عحنایرضا مرادی (بلش) و علي اهمنی (جاوین) بهترتيب  234 ،216و  025ریی ارذ
دردنن .دور هشیتم ،نوذر بناوی (رسیتم) در ادامهِ ناونبختيهای رود عند ص ر را در دارنامه رود در ای
روسیتا ثحت درد .دور ن م ،نوذر شی يعي (بلش) ،مجين انصاری (رستم) و سعين مائنی (جاوین) بهترتيب
 043 ،515و  53ریی ارذ دردنن .دور دهم ،عحنایرضییا مرادی (یای ه بلش/تيره عَمَلِه) ،مسییعود گودر ی
(ییای ه بلش/تيره بَوان) ،فرینون ارگر ری (یای ه جاوین) و نامددهای یای ه رسیییتم یعني سیییينینایله
هسیيني ،سیينجع ر هاشمي و مجين انصاری بهترتيب  21 ،41 ،31 ،014 ،226و  04ریی بهدست آوردنن
( .)Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15دي يیت آراء در روسیییتای باجااه بيانار ای اسیییت ده
نامددهای یای ه رسییتم بعن ا نامددهای یای ه بلش جایااه دوم را به رود ارتصییا

دادهانن .ای مسییئله

روایتگر شیحله پاینار یای ه رسیتم در روسیتای باجااه اسیت ده به واس ه مسائ تاریخي یعني یست
سییادنان باجااه در ملمرو رسییتم در دوران هادميت رواني و پيوننهای سَیحَحي آن ا با یلنیار رل شیینه
اسیت .ا نظر سیارت اجتماعي نيد ميتوان به تأثيرگذاری مؤی ههای فرهناي و باني در ای روستا اشاره
درد.
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جاوید
سکونتگاه

پيراِشل ت

شبکه

سامان-
یافته

رَرِناان و

سامان-

رَجایو

یافته

باجااه

سامان-
یافته

نامزدها و نمایندگان

ساخت اجتماعی

باني و فرهناي (هویتي)
باني و فرهناي (هویتي)
باني و فرهناي (هویتي)

مجين انصاری ،سين جع ر هاشمي،
سين ینایه هسيني
سين جع ر هاشمي ،مجين انصار،
سين جع ر هاشمي
منرتایله ميرفردی ،مجين انصاری،

ادوار

تعداد آراء

دهم

062 ،061 ،014

ه تم ،ن م ،دهم

042 ،006 ،243

ه تم،ن م

043 ،216

Source: Authors
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ایاوی شیییحلیه اجتمیاعي (م وم عيني و تجربي) در هو ه انتخیابيه ممسیییني ا دارآیي ماب توج ي
برروردار است؛ چراده سارتار ایلي یییی عشيرهای ممسني بسترسا ای شحلهها است ،بهنثویده عليرغم
یلپارچاي سیر ميني یک یای ه و نار

سیادنان یک ملمرو نسیحت به مسائ اجتماعي و سياسي ،بسيار

فعال هستنن .ا ای رو ،پایااه آراء نامددها و نمایننگان منتسب به یای های دیار را تقویت سارتهانن .با توجه
به اینله تأثيرگذاری شیحله بر پایااه ریی افراد مسیتلدم وجود ملانيدم را

یا یک متغير واس های است،

ایاوی سارت اجتماعي (م وم ذهني) توانسته است ای نقش را در هو ه انتخابيه ممسني ای اء دنن .بنی
معنا ده سییارت اجتماعي دربرگيرننه ابدارهای فرهناي ،باني و ارتحایي اسییت ده در ایجاد یک شییحله
ادرادي (اناارهای ،معنایي) یا امتصادی تأثيرگذار بوده است .بر ای بنياد ،شحلههای سامانیافته و پاینار یای ه
 Xدر ملمرو جغرافيایي یای ه  Aو  Bبر پایه عناصییر فرهناي و باني (پيوننهای هویتي ،نَسَیحي و سَیحَحي)،
پایااه آراء نمایننگان هو ه انتخابيه ممسیني را استثلام سارته است ،بهیوری ده در ادوار بعنی انتخابات
نيد اهتمایام رفتار و دنش سیياسي رود را ه ظ رواهنن درد .ا دیار سو ،شحلههای تصادفي صرف ما بر بنياد
ابدار ارتحایي شییل گرفته اسییت .یعني ارتحایات ا یری تعام اجتماعي سییادنان یک یای ه با برري ا
منای جغرافيایي یای های دیار یا به واس ه رنمات امتصادی نمایننگان (عمراني ،دمکهای مایي و غيره)
در ایجاد ای نوگ شحلهها مؤثر بوده است .ا ای رو ،داهش تعام اجتماعي یا تضعيف ارائه رنمات به ای
شیحلهها منجر به تدیدل در پایااه ریی نمایننگان در ادوار بعنی انتخابات رواهن شین .سرانجام ،شحلههای
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ترديحي به معنای پيونن ابدارهای فرهناي ،باني و ارتحایي اسیت ده پایااه آراء نمایننگان را تقویت سارته
اسیت .ای نوگ شحله نيد به دیي ن ادیناي یا م در ميان سادنان یک من قه (روستا یا مثله) ،در ادوار بعنی
انتخابات همچنان به همایت رود ا نامدد دیار یوایف ادامه رواهنن داد.

مدل مفهومی  .3شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه رأی نامزدها و نمایندگان()Source: Authors
 -5-5آیندهپژوهی شبکه اجتماعی ،ساخت اجتماعی و پایگاه رأی نامزدها و نمایندگان

به نظر ميرسین نوگ سیارت اجتماعي (فرهناي ،باني و ارتحایي) تأثير م مي در آیننه شیحلههای هر
یای ه رواهن داشییت .بنی معنا ده وجود ابدارهایي نظير بان و فرهنگ ،پایااه آراء نامددها و نمایننگان را
در ادوار بعن انتخابات تقویت رواهن درد ،یل ابدارهای ارتحایي (تعام اجتماعي ،رنمات امتصییادی،
عمراني و آراء یجحا ی) به دیي شرایط هادم بر هر دوره ا انتخابات (اهتمال رد صلاهيت نامددها ،داهش
رنمات امتصیادی ،ميدان منرت و ن وذ نامددها ،تلثر نامددها در ملمرو یک یای ه) ،پشتوانه مثلمي برای
نامددها و نمایننگان نخواهن بود.
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آیننهپژوهي شحلههای یای ه بلش در ملمرو یای ه جاوین هادي ا ای است ده روستای جو ار بلش
به دیي پيوننهای هویتي و نَسَحي با یای ه بلش همچنان نامددهای منتسب به ای یای ه را بر دیاران ترجيح
رواهنین داد؛ هرچنن نحود نامددهای منرتمنن و فرهمنن در ملمرو بلش ممل اسیییت آرای سیییادنان ای
سیلونتااه را به سمت نامددهای یای ه جاوین سوپ دهن .رییدهننگان من قه پيراِشل ت نيد بيشتر بر بنياد
عِرپ تحاری به گدینش نامدد رواهنن پردارت تا مؤی ه امتصییادی .انتخاب امتصییادی آن ا ا ميان نامددهای
یای ه بلش نيد ماني رواهن بود ده نامدد تأمي دنننه منافع آنان (نظير عحنایرضا مرادی) در مارات انتخابات
هضیور داشته باشن .پایااه آراء نوذر ش يعي (یای ه بلش) و عحنایرضا مرادی (یای ه بلش) در پيراِشل ت
ی ای مسییئله است .ا ای رو،
و رویلرد رییدهننگان ای من قه به آن ا در ادوار ن م و دهم به روبي گویا ِ
شحلهسا ی و فضاسا ی بلشيها در فضای جغرافيایي پيراِشل ت (به استثنای روستاهای غرب ای من قه)
بر پایه شیخصیيت عم گرایِ عحنایرضا مرادی سارته شنه است و به همي دیي نميتوان ا سامانیافتاي
راصییي یي ادوار بعنی سییخ به ميان آورد .در ملمرو رسییتم نيد من قه پشییتدوه رسییتم به دیي پيونن
عشیيرهای با یای ه رود ابتنا به دنحالِ همایت ا نامددهایي هستنن ده با آن ا اهساس هم ادپنناری ميدننن.
با وجود ای  ،در صیورت عنم وجود نامددی منرتمنن در ملمرو یای ه رود (نظير دور هشتم) ،به دیي فقر
و مثروميت امتصییادی به دمکِ داننینایي رواهنن پردارت ده در دور نمایننگيشییان (هماننن عحنایرضییا
مرادی) به آن ا دمکهای مایي و عمراني دردهانن.
در راب ه با شحلههای تيره بوان (متعل به یای ه بلش) در یای ه جاوین باین گ ت شرایط سياسي هادم
بر دهمي دوره انتخابات یعني عنم وجود نامددی متن ذ ا سوی یای ه جاوین در دار ار انتخابات در مرهله
اول و رمابت َسی ماي آن ا با یای ه رود (بلش) و همچني پشتيحاني شخصيتهای فرهمنن یای ه جاوین
َسیب به تيره بَوان در مرهله دوم منجر به پيرو ی سا ه فضایي بَوان شن .0ای مسئله ده هلایت
ا نامدد منت َ
ا تصیادفي بودن آراء نامدد تيره بَوان (مسعود گودر ی) در ملمرو یای ه جاوین دارد ،ميدان تدیدل در پایااه
آراء نامددهای وابسته به بَوان را در ادوار بعنی انتخابات افدایش رواهن داد .وضعيت آراء روستاهای دَلااه
شیيرا (شخصيت فرهمنن نظير مثمن رنجحر) و گوسِناان گویای ای امر است .رفتار انتخاباتي تناهرا
نيد بيانار ای اسییت ده بنيادیتری دارگدار (عام ) در گدینش نامددها ،وابسییتاي ایلي یییی عشیيرهای آن ا
 .0ای اویي بار در یي تاریخ انتخابات است ده فردی ا تيره چابک و فر بوان منم به صث پاریمان ميگذارد؛ روینادی
ده دستاوردی بدرگ برای آن ا مثسوب ميشود.
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رواهن بود و یي ادوار بعنی انتخابات ،همایت ا نامدد منتسییب به یای ه رود را در اویویت مرار رواهن
گرفت تا پشیییتيحاني ا تيره بَوان .هواداری آن ا ا نامدد نهچننان فرهمنن رود (فرینون ارگر ری) مرهله
اول دور دهم تأیيندنننه ای ادعا اسیت .بر ای پایه ،هتي اگر «شییمشییير دامودل » نيد بر فرا تناه را
برافراشییته شییود ،آن ا نامددهای تضییعيف شیینه هم ادگاهي و همیای های رود را بر «دیاری منرتمنن و
دارآمنتر» ترجيح رواهنن دارد .ا ای رو ،تناه را

را ميتوان نماد «ژئوپليتيک مقاومت» در مَ قَرای

ملمرو جاوین نامين .ن ایتام ،روسییتای پ مورد نامددهای همتحاری رود را نسییحت به سییایر نامددها ترجيح
رواهنن داد؛ چراده در مرهله اول دهمي دوره انتخابات به همایت ا نامدد وابسییته به یای ه رود (مثمن
مثمودی) پردارتنین و در مرهله دوم به نامدد تيره بَوان (مسیییعود گودر ی) گرایش پينا دردنن .ا ای رو،
صرفام رنمات عمراني (نظير به ب رهبرداری رسانينن مسير آبپَخشان یی پ مورد یی دایي یی شيرا ) در ای
روستا ميتوانن شحلهسا ی تيره بَوان را ه ظ نماین.
سیرانجام ،رفتار انتخاباتي سیادنان پشتدوه رستم و یردو بيانار ای است ده عناصر فرهناي و باني
در انتخاب نامددها بسیيار مؤثر است .با توجه به دنش سياسي سادنان ای من قه یي ادوار گذشته انتخابات
باین اشیاره درد ده در صیورت شل گيری فضای دوم حي ميان نامدد وابسته به تيره بَوان و یای ه رستم در
ادوار بعنی انتخابات ،مؤی ه هویت و وابستاي عشيرهای در گدینش آن ا ا و ن بيشتری برروردار رواهنن
بود و تيره بَوان پایااه ریی رود را ا دسییت رواهن داد .آیننهپژوهي شییحلههای اجتماعي یای ه جاوین در
ملمرو یای ه بلش هلایت ا ای دارد ده در مثلهها و فضییاهای جغرافيایي نظير دوراهي و ت دوشییک،
انسیییانهای وابسیییته به یای ه جاوین ا جمعيت ماب ملاهظهای برروردارنن .ا ای رو ،یي ادوار آیننه نيد
بهعنوان پایااه یراء نامددهای یای ه جاوین بامي رواهنن مانن .رفتار سیياسي مثله مَلعهد نه نيد هادي ا ای
اسیت ده آراء نامددهای وابسته به تمامي یوایف با فرا و نشيب همراه رواهن بود و نميتوان یک نامدد را
به صییورت م عي در ای مثله پيرو دانسییت .بنابرای  ،موفقيت نامدد وابسییته به یای ه جاوین بهسییختي
املیانپیذیر رواهن بود .در مثله موردآبي و ج اد نيد نامددهای جاوینی یي ادوار گذشیییته ،آراء پرو ني
داشیتهانن ده در آیننه نيد اهتمال تلرار ای رویه وجود رواهن داشیت .با وجود ای  ،تسیلط سادنان یای ه
جاوین و پایااه آراء نامددهای آن ا بيشتر در شعحه مستقر در هسينيه سَلمان و مسجن موردآبي رواهن بود تا
شیعحه منرسیه ابتنایي ش ين نظری ده یي ادوار گذشته انتخابات تثتدنترل یای ه بلش بوده است .ن ایت ما
در مثلههای جابه و بَرمَک ،تيره غوری (منتسب به یای ه جاوین) توانسته است جمعيت رود و پایااه ریی
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نیامددهیای ییای یه جاوین را افدایش دهن .به همي دیي آن ا مادر به برمراری توا ن آراء با نامددهای یای ه
بلش رواهنن بود .در راب ه با شیحله اجتماعي نامددهای یای ه جاوین در ملمرو یای ه رستم نيد باین گ ت
ده آن ا نتوانستهانن شحلههای پایناری ایجاد دننن .به همي دیي سادنان یای ه رستم نامددهای همذات رود
را در اویویت مرار رواهنن داد و تن ا در شییرای ي نظير دور هشییتم یییی ده نامدد دارآمنی در نحرد انتخابات
نناشیتنن یییی به نامددهای یای ه جاوین تمای پينا رواهنن درد .سیرانجام ،آیننهپژوهي شحلههای اجتماعي
یای ه رسیتم در ملمرو یای ه بلش بيانار ای اسیت ده سیادنان ای یای ه توانستهانن ميدان سلونتااههای
مسیییلوني رود در مثلیههای موردآبي ،اِسیییتادیوم و ت نورآباد را افدایش دهنن و بر ميدان آراء نامددهای
منتسیییب به رود بي داینن .ا ای رو ،شیییحله پاینار یای ه رسیییتم در ای مثلهها اسیییتمرار رواهن یافت.
آیننهپژوهي شحلههای اجتماعي یای ه رستم در ملمرو یای ه جاوین نيد بيانار ای است ده برري ا سادنان
من قه پيراِشیل ت در صورت عنم هضور نامددی منرتمنن ا سوی یای ه جاوین در محار ات انتخابات ،بر
پایه پيوننهای هویتي به یای ه رستم گرایش پينا رواهنن درد .در غيرای صورت ،آراء نامددهای یای ه رستم
در ای من قه تضیعيف رواهن شن .روستاهای رَرِناان و رَجایو نيد به دیي پيوننهای هویتي و عشيرهای با
یای ه رسییتم اهتمایام ا نامددهای ای یای ه پشییتيحاني رواهنن درد .ن ایتام ،رفتار انتخاباتي سییادنان باجااه
(مَلعهبَجي) بيانار ای اسیت ده بهرغم مرار گرفت ای روستا در ملمرو جغرافيایي یای ه جاوین ،آن ا بهدیي
پيوننهای هویتي (بلش دوداناه) و پيونن تاریخي با یای ه رسیتم اویویت نخست رود را نامددهای یای ه
بلش و سیییپ

یای ه رسیییتم مرار رواهنن داد .با وجود ای باین به ای گداره م م اشیییاره درد ده فقنان

نامددهای پرشیودت در یای ه بلش ميتوانن معادیات آراء را تغيير دهن و بخشي ا آرای ای سلونتااه را
به سمت داننینای یای ه جاوین ج ت دهن.
 -6بحث و نتیجهگیری

بر بنياد یافتههای پژوهش ،باسیلول یای ه و پيوننهای گوهری و دودماني با توجه به سییارت یای های
هادم بر هو ه انتخابيه مَمَسییني در درجه نخسییت بيشییتری تأثير را در شییل گيری پایااه ریی نامددها و
نمایننگان هو ه انتخابيه مَمَسییني داشییته اسییت؛ بهیوری ده همه نمایننگان با تمردد ریی رود در یای ه و
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ادگاه جغرافيایي رود متلي و پشییتگرم بودهانن .0با وجود ای  ،نامددها و نمایننگان هر یای ه توانسییتهانن
شیحلههای اجتماعي را به واسی ه ابدارهای سارت اجتماعي (فرهناي ،باني ،ارتحایي) در ملمرو یلنیار
رل دننن .ای شیحلهها با توجه به نوگ سیارت اجتماعي ،در اَشیلال «سامانیافته»« ،تصادفي» و «ترديحي»
(پيوننی) آشییلار و تقسییيمبننی شیینهانن .ا ای رو ،شییحلههای سییامانیافته در ملمرو یک یای ه در ادوار
مختلف انتخابات بر بنياد عوام هویتي ،ملاني ،فرهناي و باني به نمایننگان یای های دیار متمای شنهانن
و پایااه آراءشییان را تقویت سییارتهانن .ا سییوی دیار ،شییحلههای تصییادفي بر پایه ابدار ارتحایي (تعام
اجتماعي ،رنمات امتصادی ،پروژههای عمراني ،دمکهای مایي ،آراء یجحا ی و غيره) ،در برري ا ادوار به
همایت ا نامدد و نمایننه منتَسَب به یای های دیار پردارتهانن .به همي دیي اهتمال گسست ای شحلهها
ا یای های دیار و همراهي با یای ه رود بسییيار یاد اسییت .افدون بر ای  ،برري ا شییحلهها بهصییورت
ترديحي (هویتي ییییی من عتي) رل شیینهانن و پشییتوانه نيرومننی برای نمایننگان بودهانن .یافتههای تثقي
همچني گویایِ ای اسیت ده نامددها و نمایننگان سیه یای ة بلش ،رسیتم و جاوین توانستهانن در ملمرو
یلنیار عم و شحلههایي ایجاد نماینن .همچني تيره بوان ضم شلاف سياسي با یای ه رود (بلش) در
دور ن م موف به ای اء نقش در دهمي دوره انتخابات شیین و بهعنوان یک منرت نوظ ور توانسییت نامدد
رود را روانة پاریمان دنن .شیایان ذدر اسیت ده شیحلههای سامانیافته بيشتر مع وف به سارت اجتماعي
فرهناي یییی باني و شحلههای تصادفي مربوط به سارت اجتماعيِ ارتحایي بودهانن .بر ای بنياد ،شحلههای
اجتماعي نامددها و نمایننگان یای ة بلش در ملمرو یای ه جاوین شیییام ِ روسیییتای جو ار بلش و من قه
پيراِشیل ت بوده اسیت ده به ترتيب بيانار شیحلههای سیامانیافته و تصادفي هستنن .همچني نمایننه ای
یای ه (عحنایرضا مرادی) توانسته است در من قه پشتدوه رستم ،شحلهای تصادفي ایجاد نماین .در راب ه با
تيره بوان ،نتایج همي پژوهش ،تلثر شحلهسا ی توسط ای تيره را نشان ميدهن .در ای چارچوب ،نمایننه
تيره بَوان توانسیته اسیت شیحلههایي تصادفي در روستاهای دَلااه شيرا  ،گوسِناان ،تناه را

 ،پ مورد،

پشییتدوه رسییتمِ ،یردو ایجاد نماین .در مينه شییحلههای اجتماعي نامددها و نمایننگان یای ه جاوین در
ملمرو یای ه بلش ميتوان به مثلههایي نظير دوراهي ،ت دوشک ،موردآبي ،ج اد ،جابَه و بَرمَک اشاره درد

 .0ای نوگ ایاوی رییدهي ده با تاب فضایي آن در مایب تجمع و تمردد آراء در ملمرو یستي و هویتي نامددها هوینا
است ا جمله د تری و استوارتری نوگ ایاوی رییدهي در هو ه انتخابيه ممسني به شمار ميرود ( Sadeghi, 2014:
.)17
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ده در مره شیحلههای ترديحي مرار گرفتهانن .یعني نوگ سیارت اجتماعيشان برانايخته ا عوام هویتي و
من عتي است .همچن مثله مَلعهد نه در چارچوب شحله تصادفي یای ه جاوین مرار دارد .همچني مثققان
در جریان پژوهش رود دریافتهانن ده سیامان جاوین نتوانسته است شحله منرتمننی در ملمرو رستم رل
نماین و صرفام علي اهمنی (یای ه جاوین) در دور هشتم در برري ا منای ای یای ه شحله تصادفي ایجاد
درده اسیت .سیرانجام ،شیحلهسیا ی نامددها و نمایننگان یای ه رستم بيانار ای است ده آن ا در برري ا
مثلههای یای ه بلش نظير اِسیتادیوم و ت نورآباد توانسیتهانن شیحلههایي سامانیافته و در مثله موردآبي،
شیحله ترديحي ایجاد نماینن .ا سیوی دیار ،نامددها و نمایننگان ای یای ه توانستهانن شحلههای سامانیافته
رود را در روستاهای یای ه جاوین نظير رَرِناان ،رَجایو ،باجااه (مَلعهبَجي) و پيراِشل ت انحساط دهنن .در
مجموگ ،شیحلههای اجتماعي و ابدارهای سارت اجتماعي نقش بسدایي در شل گيری پایااه ریی نامددها
و نمایننگان هو ه انتخابيه ممسییني ای اء دردهانن .برآینن م ایعات صییورت گرفته نشییان داد ده پایااه آرایِ
نامددها و نمایننگان یوایف بلش ،جاوین ،رستم و تيره بوان یي ادوار ه تم تا دهم در درجه نخست ،متاثر
ا عوام ِ مثي ي و هویتي نظير هویت جغرافيایي و یای های بوده است و در مَرتحه بعن سا ههایي همچون
شیحلههای اجتماعي تصادفي ،سامانیافته و ترديحي ده به وسيله ابدارهای سارت اجتماعي (فرهناي ،باني
و ارتحایي) شل گرفتهانن ،پایااه ریی نمایننگان را تقویت و ج ت داده است.
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