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 چکیده 

دا د. پرمي فضایي انتخابات ابعادسي رجغرافيای انتخابات به عنوان گرایشیي ا  جغرافيای سیياسي به بر

ااه آراء پایا جمله موارد مورد بررسیي جغرافيای انتخابات محث  پایااه ریی نامددهای انتخاباتي است. 

 بينيتأثير سیییارتار اجتماعي، نوگ نار  و ج ان ای تثتنیامددهیا و نمیایننگان در هر هو ه انتخابيه

ای، پایااه آرای عشيره  -ایلي  گيرد. در هو ه انتخابيه مَمَسَیني به دیي  سیارتاردهننگان شیل  ميریی

نامددها و نمایننگان در درجه نخسییت متأثر ا  متغير یای ه و  یسییتااه جغرافيایي اسییت. با وجود ای ، 

، گرم هستننضیم  اینله هر دنام ا  ای  با یاران سیياسیي به آرای رود در یای ه و  ادگاه رود پ شت

وذ دننن ده ای  امر منجر به فضییاسییا ی و سییارت سییا ی و ن دوشیینن در ملمرو هر یای ه، جریانمي

« يحيترد»و « تصادفي»، «یافتهسامان»ها ده به صورت ها و شحلهشیود. ای  عم های اجتماعي ميشیحله

 ه واسیی ةبصییرفام مثنود به ملمرو جغرافيایي  ادگاه با یاران انتخاباتي نيسییت، بلله  )پيوننی( هسییتنن

با  های مومي و رویشییي )رویشییاوننگرایي(ای، پيوننیای ه -اهي های  ادگهایي نظير گرایششییناسییه

تعام  اجتماعي توده مردم با  ،توسییعه عمراني در ملمرو رميب دیار، منافع امتصییادی و سییادنان یای ه

ه واس ة شود ده در ن ایت برا نيد شام  مي، دیار ملمروها یلنیار، آراء رمابتي یا بسيج نيروهای پ رشور

پایااه آراء نامددها و نمایننگان را تقویت و  ،«ارتحاط»و «  بان»، «فرهنگ»ارت اجتماعي نظير ابدارهای س

بر پایااه آراء نامددها و نمایننگان  ده عوام ِ موثر شودمي ای  پرسش م رحسیا نن. ا  ای  رو، متأثر مي

ی اریی  ادگاهي و یای هایاوی رسن، ضم  پارادایم مسلط در هو ه انتخابيه ممسني دنامنن؟ به نظر مي

شلال مختلف، نقش های اجتماعي در اَها، فضاها و شحلهدر هو ه انتخابيه ممسیني، وجود برري ملان

هش دنن. به عحارتي نتایج پژومي ءای( نامددها و نمایننگان ای ام لمی  را در دنار پایااه ثابت ریی )یای ه
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ایف بَلِش، جاوین و ر ستم در هو ه انتخابيه ممسني، یي ، پایااه آرای نامددها و نمایننگان یونشان داد

در درجه نخست، متاثر ا  عوام ِ مثي ي و هویتي نظير هویت  ادوار ه تم، هشتم، ن م و دهم انتخابات

های اجتماعي تصییادفي، هایي همچون شییحلهای بوده اسییت و در مَرتحه بعن سییا هجغرافيایي و یای ه

نن، اوسيله ابدارهای سارت اجتماعي )فرهناي،  باني و ارتحایي( شل  گرفته یافته و ترديحي ده بهسامان

 یی توصي ي رو  تثقي  مقایه، ماهيتي پایااه ریی ای  با یاران انتخاباتي را تقویت و ج ت داده است.

 .اننو ميناني )مشاهنه( گردآوری شنه (اسنادیای )های مورد نيا  به رو  دتابخانهدارد و داده تثليلي

خابيه هو ه انت و گرایيیای ه سییارت اجتماعي، حله اجتماعي،شییجغرافيای انتخابات، کلیدی:  واژگان

 .نيسَمَمَ

 مقدمه  -1

پردا د. ات ميد فضایي انتخابابعاسي ربه برجغرافيای انتخابات به عنوان گرایشیي ا  جغرافيای سیياسي 

واملي یيف عه ریی نامددهای انتخاباتي است. پایاامحث  ا جمله موارد مورد بررسیي جغرافيای انتخابات 

دهنن، های انتخاباتي را تثت ایشیعاگ مرار ميگيریده به یثاظ مومعيتي، فضیایي و جغرافيایي نوگ تصیميم

ی نامددهای یپایااه ریلي ا  عوام  موثر بر   .(Zarghani & Razavinezad, 2013:114) اننبسیيار گسترده

 ,Kaviani Rad) مدیت مثلي و بومي بودن داننیناها اسییت گرایي و،  ادگاهریمثوپنینه یای هانتخاباتي 

ی هاه فضاا  جمل ای،تلثر یای ه سیارتار ایلياتي وبه دیي   ، هو ه انتخابيه ممسیني،در ای  ميان .(2014:38

ای ههای مثي ي و یای ا  گرایش سرشتهبا یاران سیياسیي در ای  هو ه جغرافيایي اسیت ده پایااه ریی 

ای هگرایش نامددهای انتخاباتي ای  هو ه مرهونِداميابي موفقيت و  ای ا بخش ع منه ده، به یوریاسییت

 ياسيس نشبر د  ایمسلط ایاوی ریی یای هرغم تاثيرگذاری با ای  هال، به .است رویشیاوننی ادگاهي و 

لمرو متن ا مع وف به یای ه و  تخابيهای  هو ه ان در نمایننگاننامددها و  پایااه ریی ،دهننگان ممسیینيریی

شلنننه یا  ماهيتي ء ولم  در پایااه آرانقشي م فضاهای جغرافيایي ده وجود رود نيست، بلله   یستااهي

رو، سا ی ای اء دنن. ا  ای توانن در پيرو ی آن ا نقش سیرنوشتمي نيد دارنندیار یوایف پاینار در ملمرو 

 ،«تصییادفي»صییورت  ده به ملمرو هر یای ه سییخ  گ ت اجتماعي در هایگيری شییحلهتوان ا  شییل مي

ساسام، ایجاد ا .دهنشل  مي و نمایننگان را تقویتنامددها و پایااه آراء  )پيوننی(، «ترديحي»یا  «یافتهسیامان»

سني، مم يي است. به ای  معنا ده در فضای جغرافيایو من عت ی ملاني ها متأثر ا  عوام  هویتيای  نوگ شحله

ول تاریخ را در یرود ی روني یای ه، پيونن هویتي ملمرو یک  درستقر م برري ا  منای  روستایي یا ش ری 
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عنوان بهتن ا هنها در اَشیلال سَحَحي و نَسَحي انن. ای  بسیتايای دیار ه ظ دردهدر یای ه تحاران رویشبا هم

ي در ملمرو و سياسگسيختاي اجتماعي در ا  هم ن، بلله تأثير م مينشوبرگ برننه نمایننگان مثسوب مي

راهي دنترل و همبرای فراوان  ای  ملمروها ناگدیر ا  صییرف دارمایه ای ده سییادنانگونهبه یک یای ه دارنن،

 ست، یل دشوار ایافته ا  یای ه رود گرچه پشیتيحاني ای  منای ِ هویتيِ سیامان. هسیتننای  منای  با رود 

صییرفام به واسیی ه عوام  امتصییادی نظير امنامات عمراني نمایننگان یا امنامات  هابرري دیار ا  شییحله

یا بسیيج نيروهای  ارسیال دایا و مواد غذایي ،های مایيدمک همچوندوسیتانه توده مردم یک یای ه انسیان

شونن. ای  نوگ شحله معمویام تصادفي و مومتي است و ممل  است سارته مي ب ارذ رییشعرای ب پ رشور

 ایادوار بعنی انتخابات همایت رود را ا  نامددهای یک یای ه سیییلب درده و به سیییوی نامدد یای ه یي

حي به دیي  های ترديسییرانجام، شییحلهیای ه رودی به ای اء نقش بپردا نن.  دیار سییوپ پينا دننن یا در دامانِ

امددها و نیلنیار، پایااه ریی گانه سارت اجتماعي ) باني، فرهناي و ارتحایي( در دنار وجود ابدارهای سه

ا ای  ببرجا رواهنن مانن.  نمیاینینگیان را تقویت سیییارته و در ادوار بعنی انتخابات نيد به اهتمال  یاد پا

 مایننگانننامددها و  ریی پایااهو تقویت  گيریشل  بر موثر ده عوام  شودمي  پرسش م رح یا ،رهيافت

 ؟در هو ه انتخابيه ممسني دنام هستنن

 تحقیق روشنوآوری و  -2

هو ه انتخابيه  انِپایااه ریی نامددها و نمایننگهای  یادی در مورد تیا بیه هیال م یایعیات و پژوهش

 ادگاهي  بسامنرمتناول و پ  ایاوی ریی تایينگرِعمنتام ده نتایج ای  تثقيقات صورت گرفته است، ممسني 

 رییِ همایتيِ پایااهدهنن ها و شواهن نشان مي ور ده دادهاین ای در ای  هو ه انتخابيه بوده است. اماو یای ه

در هلم سیی وح در فضییاهای جغرافيایي ده تمام نامددها و نمایننگان در هو ه انتخابيه ممسییني صییرفام

جود دارد و هایيها و ملمروهو ه ست، بللهاست ت حي  و متمردد ني  یستااه و  ادگاه نامددها و نمایننگان

یسییتي در فضییای   بلله عملام ههو ه انتخابيه مذدور نحود ان  یسییتااهي با یاران سییياسییيده نه تن ا مل

ن با یار آ هایي ده در هلم عقحه ژئوپليتيکچني  ملان اسییت ده دشییف و بررسییي با یاران رميب وامع

 ناارننگان ا منظور، برای ای   وهش دنوني بوده است.ژهنف پ ،شیودمرده ميشی   ای یسیتااهي و یای ه

 هو ه رد با یاران انتخاباتي یری پایااه هلقه م قودة در هقيقت، .سییود ج سییتنن ظریه شییحله اجتماعين

 شییاین نتواننناسییت ده  های اجتماعي در ملمرو رميبها و شییحلهم همي  فضییاها، ع  ممسییني انتخابيه

ت و تقویعملام را  نمایننگان نامددها و آرایِ پایااه ویي، ننانتخیابات را رمم بدنپيرو  م عي سیییرنوشیییت 
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ي  و ت حي  تقلاست.  بوده منافع و هویت ،تاریخي عوام  نيد هاشحله دشفِ بنيادِ .دهنایشعاگ مرار ميتثت

به رصیو  در مورد فضاهای جغرافيایيِ ده ا  تنوگ مومي و و مثلي  در سی وح فروملي، نظریاتيچني  

ر د بنابرای ، داربسییتِ چني  نظریاتيدارد.  هنرمننی و رلاميت یا م ای راصییي برروردار هسییتنن،یای ه

 شود.جنین ای  مقایه مثسوب مي هایا  نوآوریای در هو ه انتخابيه ممسني های یای هگروه رصیو ِ
ده به یثاظ هنف، ا  نوگ بنيادی و داربردی و به یثاظ ماهيت و رو  ا  نوگ توصي ي ی  روپيشپژوهش 

سارت »ستق ، مثابه متغير مبه  «شحله اجتماعي»ة سه متغيرِ نظریه  یییبه بررسي و پردا   راب تثليلي است

های مورد نيا  به رو  داده .پردارته اسییت ،عنوان متغير وابسییته به «پایااه ریی»، متغير ميانار و «اجتماعي

 عي و، نظریه شحله اجتماپژوهش تثلي ِ محنایِ شنه است. تنوی ای، اسینادی و ميناني )مشاهنه( دتابخانه

 ارذ شنه و به صورت جناول مثق  سارته 0های آماری و ایلاعات دمّي )اسناد( ده ا  سا مان مرتحطداده

برداری به مشاهنه ا  رو ده پژوهش سرشت و رویلردی جغرافيایي دارد، انن. همچني  ا  آنجایيدرآمنه

 ت اده شنه است.ها اسهای علمي جغرافيایي در دنار سایر رو عنوان یک رو  معمول در پژوهش

    

                                           

 
 

 متغیرهای تحقیق .1نمودار 
Source: Authors 

 

 هاها، مفاهیم و نظریهشالوده  -3

 شبکه اجتماعی  -3-1

 .معرفي شن 3شناسي توسط راد دليف براونم در انسان0341اویي  بار در سال  2نظریه شیحله اجتماعي

ر ای  دمعتقن است ده ای  نظریه منشاء اتمي و هنجاری دارد.  ،عنوان پيشیتا  نظریه شیحلهبه 4رتروناین با

ظریه ن گيرد.د توجه مرار ميرهای اجتماعي مونظریه روابط و مناسیحات ميان اجداء و عناصر مختلف پنینه

                                                           
 و ارت دشور، استانناری فارس و فرمانناری ش رستان ممسني..  0

2. Social Network Theory 

3. Rad Cliff  Brown 

4. Ronald Bart 

 شبکه اجتماعی

 متغیر وابسته

نمایندگان نامزدها و پایگاه رأی ساخت اجتماعی  

 متغیر میانگر متغیر مستقل
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 های تعامليحلهمنعي است ده ميان اجداء مختلف جامعه چه در س ح ررد و چه در س ح دلان، ششحله 

دشیییان موجب ه ظ و بقای ا رگانيدم جامعه درهای تعاملي و داربه هم پيوسیییت  ای  شیییحله وجود دارد.

ای ا  امنامات تثليلي اسیت ده شرح منظم ای مجموعهشیحله پردا   (.(Fakhraie,1994:140 شیودمي

را  ي ا  س وح نظام روابط دلي متقاب در برر دنن.پذیر مينظام روابط متقاب  و روابط ميان واهنها را املان

دنن و در برري س وح نيد مقایسه پذیر ميهای فرعي را املانار توصيف نظام، در س وح دیدهننشان مي

ها در درون شحلهاصویام . (Abbasi et.al, 2015: 292) دهنهای فرعي موجود در سیيستم را نشان ميگروه

ی را ان یلسیان نيسیتنن. در ای  راسیتا سیه نوگ ا  ایاوهای شییحلهرود ا  بعن نوگ روابط بي  واهنهایشیا

اسییت ده نوعي ا  ایاوی نامنظم ا  روابط را  «تصییادفي»ایاوی  ،نخسییتایاوی توان تشییخيد داد: مي

اهانه افع و مقاصن آگاست ده ارتحایات ناشي ا  من «یافته و منظمسامان» ،توان تشیخيد داد. ایاوی دوممي

است ده شحله هر دو گونه ا  روابط را در درون رود جای داده  «ترديحي»ایاوی  ،نجامسراواهنها اسیت. 

 .(Ghasemi, 2012:185) است

 

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

 

 ساخت اجتماعی  -3-2

وده شناسي بریتانيایي و فرانسوی بجه مردمسارت و سارتارگرایي در مقامِ یک ملتب فلری، مورد تو

هایي است ده ها و یا مندیتای ا  مومعيتشیحله ،سیارت اجتماعينظریه (. (Moosavi, 2008:89 اسیت

عناصیییر بنيادی سیییارت اجتماعي  «ارتحاط»و  « بان»، «فرهنگ». دهنا یلنیار مرار ميمردم را در راب ه ب

، نار  سارتاری .شان ضروری استشنارت آن ا و روابط ميان های اجتماعي،نشهسیتنن ده برای ف م د 

ثير و ن وذ سارت اجتماعي مرار دارد ده رود آن ا نيد تأنارد ده تثتعنوان موجوداتي مي افراد جامعه را به

یور دلي سییه برداشییت مختلف ا  سییارت  به (.(Fakhraie,1994:147 روننجدئي ا  آن نيد به شییمار مي
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 ,Hosseini Ghomi «سییارت تجسیینی»و  «ایسییارت راب ه»، «سییارت ن ادی»دارد؛ اجتماعي وجود 

های فرهناي یا هنجاری به هسییاب ایاو یگيرننهدر سییارت ن ادی، سییارت اجتماعي دربر (.(2016:158

 مان دنن و مناسحات پاینار ميان آنان را ساآینن ده انتظاراتي را ده عاملان ا  رفتار دیاران دارنن، تعيي  ميمي

ای هرود روابط و مناسحات اجتماعي است و در هلم ایاوی راب ه یای، دربرگيرننهدهن. سارت راب همي

هایشان و همچني  مقام یا جایااهي ده آنان در ارتيار دارنن، نش  ميان عاملان و د متقاب  و وابسیتاي متقاب

بعن ا  سارت اجتماعي موجود است سارت تجسنی  (.(Lopez & Scott, 2006:13  شیوددر نظر گرفته مي

 یور مشخد در دارهای گينند و بوردیو دین.شناسي بنن و بهتوان در جامعهها و علائم آن را ميده نشیانه

حنی  گرگوني سارت اجتماعي تبه دانون آفرینش، با آفریني و د ا  ای  دینگاه بنن و وجود جسماني انسان

 (.(Moosavi, 2008:91 شود مي

 

 تماعیراک نظریه شبکه اجتماعی و ساخت اجوجوه افتراق و اشت .1 جدول

 وجوه افتراق وجوه اشتراک

 ناسانشسارت اجتماعي در ندد جامعهنظریه تر نظریه شحله اجتماعي نسحت به جایااه م م شناسيدر علم انسانمورد توجه اویي  بار 

ا هناسحات سارتاری هادم بر روابط ميان انسانم

 مثور اساسي مورد م ایعهبه عنوانِ 
 ویي م اهيم نظریه سارت اجتماعي، ذهني است م اهيم نظریه شحله، عيني

 به نظریه شحله اجتماعي ت بيشتر نظریه سارت اجتماعي نسحتمنم دارمثافظه

 شنارتيایي روانگرمخای ت با تقلي 
ماعي به جتهای دلان تثحيت شنه و توجه نظریه شحله اتوجه سارت اجتماعي به سارت

 های در هال تدیدلسارت
 

Fakhraie, 1994:149-151) )Source: 
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) Kavianiسییایاریتری  پایه مردمبنيادی (،Heywood ,320:2016(، دانون فراینن سییياسییي 0انتخابات

Rad & Gharehbeigi, 2017:83.) سي پرادننگي جغرافيایي افلار سیيا راه تجليِ تری موی(Zarghani & 

Razavinezad, 2016:74). های سياسيفرصیتي برای تغيير و تثول گ تمانBanihashmi, 2015:140)،) 

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

ه سییایار بهای مردمرتارو شییيوه دمودراتيک گدینش ن ادهای نمایننگي مردم و بنياد مشییروعيت سییا، (190

دنننه دینگاه بیا ای  هال، نتيجه انتخابات به ننرت منعل ، (Kaviani Rad, 2013: 29)رود شیییمیار مي
                                                           

1. Election  



         1                                        ...نامددها و یری ااهیپا یرگي عوام  موثر بر شل   ييتح                                 سال سوم          

 

 هتحيي  تئوری انتخابات با دو شیییيو ،(Jones et.al, 2007: 252)دهنینگان اسیییت ریاید و من قي ریی

انتخابات یلي ا  مسییائ   (.Davarpanah,2006:52) گيردصییورت ميدمودراسییي مسییتقيم و غيرمسییتقيم 

گيرد. مورد بررسیییي مرار مي 0م رح در جغرافيای سیییياسیییي اسیییت ده تثت عنوان جغرافيای انتخابات

ه، به ر دادپيونن با رویلرد فضایي مرا درای  گرایش را شناسي عيني پنینه ریی و تو یع فضایي آراء، هستي

ه جغرافيای انتخابات بر اسییاس چني  دینگاهي نوشییته ای ده درصیین بایایي ا  آثار موجود در گسییترگونه

افراد در فراینن « ديستي»دانان افدون بر مقویه جغرافي .(Mirahmadi & Kaviani Rad, 2017:106) اننشنه

 ننگي و  یست فرد نير اهميت مائ  هستنن، به یوری ده نقش ملان در ف م و « د جایي»انتخابات به مقویه 

 Zarghani)پردا نن های فضییایي ميشییود و ا  آن به تثلي  ت اوتم م ار یابي مي تثلي  جسییتار مذدور

et.al, 2018: 9)، جغرافيای انتخابات، به تثلي  دنش متقاب  فضیییا، ملان و توان گ ت، مي رهيافت ا ای ب

دا د پرهای فضیییایي در رفتار سیییياسیییي ميم ایعه اثرگذاری ت اوت و (pattie,2006:2)فراینن انتخاباتي 

.(Estes, 2005:78)  به عحارتي، جغرافيای انتخابات گرایشیي ا  جغرافيای سياسي است ده به م ایعه ایاوی

 Hafeznia & Kaviani) پردا دتو یع فضایي منرت در مایب روابط متقاب  جغرافيا، انتخابات و منرت مي

rad, 2014: 263.) 

 2گراییطایفه  -3-4

ه است دمشییتر   و ریشیته تاریخي فرهنگ ، بان ،با علای رویشیاونن های ، گروهي ا  انسیان3 هایی

در  ای جغرافيایي دارنن دهفلس هماهيت و ا  آن رو   4يیگرایهیییای و یای ه  .داردملمرو فضایي مشخصي 

 معرف یک به عحارتي، انن.به رود ارتصا  داده مي  روی فضایي را و دار ای ملانپنینه درجه نخسیت

  مومعيتي ملاني و سییارت فضییایي برروردارننا  و « فضییایي -وامعيت ملاني»یا « افيایيعينيت جغر»

(Sadeghi, 2014: 17.) نوعي  ،و اجتمییاعي گرایي، بییه عنوان یییک عقيینه و نار  جغرافيییایيییای یه

رون به پيونن د است ده تاثير همسایايو  گرایيمثليه  ملان،  هایمایهبا درون شیناسیي مثي يروان

در یک ملمرو جغرافيایي مشییخد تادين  های فرهناي مشییتر ی برروردار ا  سیینتهاا  انسییانهي گرو

                                                           
1. Electoral Geography 

ر نيا صورت گرفته است، ده ا  ایشان تشلبا دمک و راهنمایي ددتر مثمنرضا هافظگرایي . تحيي  نظری محث  یای ه 2

 شود.مي
3. Tribe 

4. Tribalism   



 دومهای جغرافيای سياسي                                                شماره مجلّة پژوهش                                               1
 

تعل  ملاني یییی  یسییتااهي را در سییادنان به وجود و ي اهسییاس وفاداری نسییحت به یای ه و نوعدنن مي

 ،هنجاری، روني مثي ي، هایگرایي، هاصی  اهساس مشتر  افراد یک ملمرو در شارصهآورد. یای همي

ک ا برای رسينن به یای است ده باع  انسجام و پيونن اعضای یک سر مي  شنه و آن ا رو یای ه دودماني

ای   دارد.ای است، وا ميیای ه ادگاهي و همده همان یرفناری و ریی به فرد یا جریانِ همهنف مشیتر  

ا  یری  آن  دهها تای بر دیار هویگرایش و سیییا ودار تلاشیییي اسیییت برای ترجيح دادن هویت یای ه

 & Rumina) دهنای را افدایش ميوهینت و انسیییجیام درون ییای هگروهي، گروه دیار را تعریف و 

Sadeghi, 2015: 90) .فریني آای رفتار سياسي در چارچوب نقشگرایي، به عنوان گونهبر ای  اساس، یای ه

به اثرگذاری متقاب   اسییت ده پایهملانرود. ا  آن رو تری  د نش سییياسییي به شییمار ميمثي ي، جغرافيایي

 هن.دآفریني سياسي انسان ج ت ميو در وامع ای  مثيط جغرافيایي است ده به نقش« انسان و مثيط»

 پژوهش قلمرو -4

نییییي نام شی رسیتاني است در شمال غربي استان فارس ده مردد آن   یفضا ای است. « نورآباد»مَمَسیَ

 استان، مساهت ا  مربع ديلومتر 6110 ارتصا  با، ری و ت ردي مشقایيشیام  دو گروه  باني ی  جغرافيایي

 و دارنن سلونت روستایي نقاط در ن ر 11115 و ش ری نقاط در ن ر 16325 ده دارد جمعيت ن ر 060303

 .(Iran Statistics Center, 2016) هستنن غيرساد  هم ن ر 4003
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی ستانشهر جغرافیایی موقعیت .1 شماره نقشه  ممسـن

(Sadeghi, 2014: 54) Source: 
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ني( ا  چ ار بخشِ مرددی )بَلِش و جاوین(،  در شییرایط دنوني، ممسییني با یک هو ه انتخابيه )مَمَسییَ

هر دنام ا  ای  ملمروها و فضاهای جغرافيایي،   یاری و ماهور مِيلاتي تشیلي  شینه است.ر سیتم، د شیمَ 

در ه لم  یستااه و بستر هيات و ا  دیربا   و د در ممسني هستنن،های موجویای ههای  یسیتااهي هو ه

مردم  هد، به یوریدنننيلاتي عم  ميیاری و ماهور م  یوایفِ بلش، رستم، جاوین، دشمفعایيت سادنانِ 

دننن. بنابرای  ا  هر یای ه ا  جدئيات ملمرو رود آگاهي و شییینارت دارنن و ا  آن پاسیییناری مي

 .ة ای  مردم، وابستاي شنین آن ا ا  مر  و بوم رودشان استهای برجستویژگي

ف تأثير هر یک ا  یوای بر منرت امتصادی و سياسي ایممسني، سارتار ایلي ی عشيره در هو ه انتخابيه

ال جذب به دنحای  یوایف صرفام ، هر یک ا  نامددها و نمایننگان م نتَسَب به بر ای  بنياد داشته است. م مي

م  دهنن تا ضهای اجتماعي در ملمرو یلنیار را نيد هنف مرار ميلمرو رود نيسیتنن، بلله شحلهآراء در م

 نگاننمایننامددها و  در ای  ميان،پایااه ریی رود را تقویت سا نن. ، آراء رميبدر وضعيت ایجاد تشیویش 

ی متعصب مننی ا  نيروهاب ره، آفریني سياسي در یول تاریخسه یای ه جاوین، بَلِش و ر ستم به دیي  نقش

ف در انن بيش ا  سایر یوایتوانسته ، مومعيت مناسیب جغرافيایي، توان امتصادی و جمعيت  یاد0و پ رشیور

  عوام  است اده ابا  ای  یوایف سیياسیي هایادتيویسیت وامع،در  شیونن. گرنشو د  دار ار انتخابات فعال

ده در با ه  ماني  اننو ترديحي )پيوننی( برروردار شنهدفي تصا ،یافتههای سامانشیحلها  هویتي و من عتي، 

یي ای  در ها شییونن.فعال ميواسیی ه ابدارهای سییارت اجتماعي نظير  بان، فرهنگ و ارتحاط انتخابات به 

جمعيت انن  و پرادننه و م اجرت به دیار فضاها به دیي    یاری و ماهور ميلاتيدشم  اسیت ده یوایف

 ،ت بان و فرهنگ مت او گذاری امتصادی و سياسي در آنجا و یيلاپ و مشلاپ وو سرمایه ها )شيرا (و ملان

  نيستنن. مست ين آفریني ژئوپليتيلي دررورینقشا   عملامو  اجتماعيشحله فامن 

 های پژوهشیافته -5

  شبکطایفه  نمایندگاننامزدها و پایگاه آراء  اجتماعی، ساخت اجتماعی و الگوی شبکه -5-1

لله تقویت ب يسییتنن،تلي نمملمرو جغرافيایي رود و شییناور  تن ا به آرای ثابت بلش یای هِ نامددهای 

 عيشحله اجتماایجاد  .یت داردواوی برای آن ا رواهنهوصله مي دسب آراءشانده  پایااه رود در فضاهایي

چراده پایااه  ،تسياسي دانسهای هویتي، امتصادی و ی هتوان محتني بر مؤای  یای ه را مي مایننگانتوسیط ن

                                                           
 ها(.ها )م ر پ و فتح صننوپصننوپ گرفت  ا  سخ  سر پ شت ویي  نننمي دمودراسي ا  دَم رو رو در. ای  با یاران  0
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صادفي بودن تبلله  ،یافتاي دام  تثردات سیياسي آنان نيستش نمایانار سیامانیای ه بل نمایننگانآراء 

رري توان ا  بمي در ای  باره، سایر یوایف مش ود است.وابسیته به آراء آن ا در برري ا  منای  جغرافيایي 

ن و در انروی آورده انتخابات به نامددهای بلشییيا  ادوار  ده تن ا در برري گ ت سییخ  منای  جغرافيایي

نظير  هایيتوان به سلونتااهميانن. رجح دانسیتهاَ ورود به مجل  برایرا  نامددهای یای ه رود ،ادوار دیار

ره درد ده م اشاستم در ملمرو یای ه رستدوه ر شیتشیل ت در ملمرو یای ه جاوین و پ پيراِ و شو ار بلج 

 نن.ارذ درد در آنجا و نامددهای ای  یای ه آراء پ رو ني سیییا ی پردارتهدر آن یا به شیییحله لشییای یه ب

و دودماني  ده محتني بر علای  هویتي است )پاینار( یافتهای سامانشحله ،جو ار بلشسیلونتااه روسیتایي 

 ا جغرافيایي ییی ملاني بم ع پيونن فضایرغم ش علي، جو ار بلعحارتيبه. داردبر ميگام سادنان ای  روستا 

ه یَهجاوین یَملمرو  سییادنانیور را  و منت با جو ار جاوین بهیویانيو همسییایاي ش و همجواری بل

  ظ دردههو به مراتب  ا  یاد نحرده با یای ه بلش را رودیور عام همچنان تعل  رایر و گذشته مشتر  به

 ش ا  نوگ فرهناي و  بانين یای ه بلش و جو ار بلاجتماعي ميان نمایننگا رو، ابدار سارتا  ای  .اسیت

ریی رود را نامددهای معمویام در ادوار مختلف انتخابات اویویت نخسییت  ای  روسییتا ،ده یوریاسییت، به

 اهميت درجه چننم برای آن ا ،وایفیدیار و نامددهای  ادگاهي رود )بلش( دانسیییته ای و همیای ههم

ش ا  جواری جغرافيایي جو ار جاوین و بلجاوین به دیي  هم مدد یای هلي اهمنی ناهرچنین دیه ع. دارد

م و هشتم ه ت ر عصر جنین ا  سوی دیار توانست در دوریلسیو و برري پيوننهای سَحَحي ميان یرفي  د

ای  اسییت ده نامددهای یای ه  آمار گویایِ یل دسییت آورد، ش بهریی در جو ار بل 421و  364ترتيب به

 یایرضا مراد، عحن(یجاوین) علي اهمنیهشتم،  دورانن. داشته ماب  توج ي در ای  روسیتانيد ریی  شبل

ن م، سعين  دور ش ارذ دردنن.در جو ار بلی یر 5و  320، 421 ترتيببه( يرستم) نوذر بناوی ( ويشبل)

دسب ی یر 006و  052 ،356 ترتيببه( يرستم)مجين انصاری و ( يش)بل ، نوذر ش يعي(یجاوین) مائنی

هر دنام  و مثمن مثمودی ر رینامددهای یای ه جاوین یعني فرینون  ارگدهم،  مرهله اول دور دردنن.

ی یر 011و  041ترتيب ینایه هسيني ا  یای ه رستم بهجع ر هاشمي و سين، سين215، ، عحنایرضیا مرادی5

ه( و لِمِ)یای ه بَلِش/تيره عَ ، عحنایرضییا مرادیدومي  مرهله انتخابات ای  دوره .ارذ دردنندر ای  روسییتا 

مرادی در مرهله اول  آراء. ی دسب دردننیر 066و  313ترتيب وان( به)یای ه بَلِش/تيره بَ مسعود گودر ی

و  هش پنناشییتنتسییب به یای ه بلرا نامدد اصییلي م  ش ایشییانسییادنان جو ار بل ده ای  معنا را داردو دوم 

ب ش در چارچودهن ده جو ار بلای  مسیئله نشان ميانن. داشیته هسیاس مرابت هویتي بيشیتری با ویا
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ننن. دبر بنياد عِرپ تحاری در گدینش نامددها عم  ميآن ا همواره یافته ای  یای ه مرار دارد و شییحله سییامان

ده نثویهب ؛یای ه جاوین امتناد یافته اسییت جغرافيایيش در ماوراء مر های یای ه بل سییا یفضییابنابرای ، 

تا  وپينا دننن  ایعقحه ش در جو ار جاوینانن ا  یری  سیییادنان جو ار بلش مادر بودهلی یای ه بنامددها

توسیییط  دهم مرهله اول دوردر ی یر 311پ ای  امر ارذ مصیییناهنودی آراء آن ا را نيد دسیییب نماینن. 

 ده ستا شل تراِيپروستایي  سلونتااهسوی دیار   ااست.  جو ار جاوینروسیتای در  عحنایرضیا مرادی

ت، سادنان ف ليان بوده اس تصرفش در جغرافيایي همچون جو ار بل ای   یستااه. است روستا03 شیام 

ب یای ه جاوینو هویتي به  یثاظ دودمانيویي به   یای ه نسحت به ای هسیتنن و عِرپ تحاری راصیي م نتَسیَ

رویلردی  و ت ا  نوگ ارتحایيدر من قه پيراِشییل  ي یای ه بلشبه همي  دیي  ابدار سییارت اجتماع دارنن.

ش عب در ت آراء ، وضعيبر ای  پایه سا ی تصادفي شنه است.شحله است ده بستر امتصادی ی عمراني داشته

و ن م هشییتم  ،ه تم ده در ادوار ار آن اسییتشییل ت نشییانمن قه پيراِروسییتای  03ی مسییتقر در یرارذ 

 ، تمه ده در دورانن؛ چرای دادهری یجاوینه نامددهای ای بانتخابات، آن ا بر بنياد عوایف و وابستاي عشيره

 ش()بل مرادی( و جاوین) اهمنی ی ارذ نماین. دور هشتم نيدیر 0063( توانست یجاوین) علي اهمنی

ل ت شپيراِ  دهننگانرییست ده انتخابات نيد بيانار ای  ا ن م دوری دسب دردنن. یر 056و  126ترتيب به

 )یای ه جاوین( و نوذر ش يعي  یرا سعين مائنی ،اننمرار داده نامددها مورد عنایت عِرپ تحاری را در انتخاب

شیییحله  دهم انتخابات م حي  ، دورای  وجودبا  وردنن.دسیییت آی بهیر 330و  121ترتيب ش( بهل)یای ه ب

با گشت  دوره را ی ،استهای امتصادی و عمراني در ای  من قه ی هش بر بنياد مؤیای ه بل )ناپاینار( تصادفي

يد ده ا  یری  تخص شنشیل ت مثسوب ميراِيعنوان ناجي عمراني پبه ش()یای ه بل عحنایرضیا مرادی

های ارتحایي ای  من قه راه  یرسییا ی و هموارسییا ی و پردارته و سییا  منارسیا م به سییارت  بودجه

سادنان بخشي ا  ا  سوی « 0هشلارچي بودج»یقب ع ای اِمنجر به  فراهم آورده بود. ای  امر ایعحور راصعب

اني ثر روابه یثاظ ژئوپليتيک روانشناسي بود ده  به ایشان شنه یییی شسادنان یای ه بلویژه بهیییی ممسیني 

مرهله اول دهمي  دور انتخابات، مرادی در  داشت. ا  ای  روی، ایشان آراءپایااه راصیي بر افدایش ميدان 

ميان  ا  توانستبود،  شل ت شنهراِيای سادنان پعشيرههشیتم مغلوب عنصر هویت و تمایلات  ده در دور

روستای  03ی(، مقام نخست را در یر 0013)ا  مجموگ  ییر 432دنننه در ای  مرهله، با  نامدد شردت 02

                                                           
اهت یای ه رستم به صرود در مرهله دوم انتخابات در بي  سادنان خاباتي رهای انت. عحنایرضا مرادی در یلي ا  سخنراني0

 (.  Moradi,2016)فرستين شما با فرستادن مرادی به مجل ، شلارچي بودجه به مجل  مي"اذعان داشت: 
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نامدد در دار ار  4و  2ترتيب ده یای ه جاوین و رسییتم به . ای  در هایي اسییتتثصییي  نماینمن قه  ای 

ا در ای  ی نخسییت ریتوانسییتنن ریثاظ هویتي و پایااه رویشییاوننی مي دنن و بهانتخابات معرفي درده بو

سحتام روبي ش( ده ميدان آراء نا  یای ه بل) له نوذر ش يعي نمایننه ومتاین نلته دیارمن قه دسیب نماینن. 

ده دهن ای  مسییئله نشییان مي. ی شیینیر 3دهم تن ا موف  به ارذ  ای  من قه دسییب درده بود، در دور در

های ای  یای ه، ا  ميان نامدد ،شل ت داملام تصادفي بوده و سادنان ای  من قهراِيش در پیای ه بل سا یشحله

ه همي  ب. اننا  برگدینهدر دوره نمایننگي دیي  انجام رنمات عمرانيبهشخصيت عحنایرضا مرادی را تن ا 

و  ارتحایي و تعاملي بوده است نه هویتي در ای  من قه نيد صیرفام دیي ، نوگ سیارت اجتماعي یای ه بلش

 یافته(.  باني )سامان

ه( و لِمَ)یای ه بَلِش/تيره عَ عحنایرضیییا مرادی ای  دوره نيد باین گ ت، در راب ه با مرهله دوم انتخابات

ء ای  مسئله بيانار توا ن آرا رذ دردنن.ی ایر 466و  431ترتيب وان( به)یای ه بَلِش/تيره بَ مسعود گودر ی

ی در مرهله اول انتخابات یر 016گودر ی تن ا  در شرای ي ده یرا  ،اسیت ی  نامددها در مرهله دومميان ا

یجحا ی  شل ت و آراءسادنان پيراِبرري ا  دیي  ائتلاف به بود، در ای  مرهله ميدان آراء ایشیان دسیب درده

ری یور چشمايبهی  تعل  گرفته بود مرادی غير ا  گودر ی وبه ده در مرهله نخست به نامددهایي  ییآن ا 

ودر ی در گ دهن ده پایااه آراءآراء نشان مي فضیایي شیناسیي وبر ای ، تثلي  من قه افدایش یافت. افدون

ی یر 62تقویت شنه است؛ چراده در مرهله اول تن ا  ی(یر 266) شیل تراِيمن قه پجنوب در  مرهله دوم

و  362ترتيب )به در مرهله اول و دوممن قه ای   های شمایيروسیتاده ای  در هایي اسیت  ارذ درده بود.

رغحت دمتری نشان دادنن  ویي روستاهای جنوبي ،اننعم  آوردهمرادی به عياری ا همایت تمام ی(،یر 301

-Manasani Gavernorate, 2007-11) اننایشان داده ی بهیر 021و  031ترتيب به و دوم مرهله اولدر  و

15-16.) 

 

ش در قلمرو طایفه راء نامزدها و نمایندگان طایفه بکو پایگاه آ ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی .2 جدول

 جاوید
 ترتیب(تعداد آراء )به ادوار نامزدها و نمایندگان ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

 یافتهسامان لشجو ار ب
 باني و فرهناي 

 )هویتي(

عحنایرضا مرادی، نوذر 

 ادیش يعي، عحنایرضا مر

هشتم، ن م، 

 دهم

)مرهله  215، 356، 320

 )مرهله دوم( 313اول( و 

 432 دهم عحنایرضا مرادی )ع مراني( ارتحایي تصادفي پيراِشل ت

Source: Authors 
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یثاظ ده به تاسرستم  یای ه نت ای ملمروجناگانه در اِفضایي  سا هدوه رستم شیتپ سیلونتااه ن ایتام، 

ه عِرپ قه گرچای  من دارد.  ماهوی سياسي با منای  مرددی رستم ت اوتناي و اجتماعي، امتصیادی، فره

 ارن ا را در برري ا  ادوآ ،مثروميت امتصادی، عمراني و فقر توده مردمدارد، ویي  هايرستم تحاری  یادی به

ش لب گونه مر  جغرافيایي با ملمروهيچ ستمدوه رپ شتسوپ داده است.  یوایف سیایر سیوی نامددهایبه

 شحلهای  ماین. ن و فضاسا ی سا یشحلهصورت تصادفي برای رود ویي ای  یای ه توانسته است به ،ننارد

ي ا  برریای ه رستم ا  یلسو و رنمات عمراني نامددهای  ضعيف سیياسیي ا  و ن داملام مومتي و برآمنه

ای ه ابدار سییارت اجتماعي ی، دبر ای  بنياا  سییوی دیار بوده اسییت.  در ای  من قه شنمایننگان یای ه بل

در ای   ای هبرای ای  ی م  استراتژیکتوان ع نميدوه رستم ا  نوگ تعاملي و ارتحایي بوده و شتش در پ بل

  در دورصرفامدوه رستم شتدهن ده پ وضعيت آراء نامددهای ای  یای ه نشان مي تصور شن؛ چرادهمن قه م 

نوان نمایننه هو ه عبه و رنمات عمراني ایشییان همرادی پردارتهشییتم انتخابات به همایت ا  عحنایرضییا 

دنان ای  من قه ا  سوی سا نسجم و ن ادمننصورت داملام م به ه استنتوانست به ای  فضای جغرافيایي انتخابيه

وه دشتسادنان پ . در ای  راستا، ی با نمایي شودیهای ارذ ردهم انتخابات و در چارچوب صننوپ در دور

نامدد ) بيشتری  ميدان آراء را به مجين انصاری ،های غيرمادی و هویتينياد اناارههله اول انتخابات بر ب در مر

 تن ا به تو یع نسییحتام متناسییب آراء ميان شییرایط ممل  در ب تری  یای ه رسییتم( دادنن و در مرهله دوم نيد

ردنن و نه دسییینبَلِش/تيره عَمِلِه( ب ادی )یای همسیییعود گودر ی )یای ه بَلِش/تيره بَوان( و عحنایرضیییا مر

 ی در دوریب ارذ رآمار شیییع ا  را نادینه انااشیییتنن.مرادی به آن ا در دوران نمایننگي رنمات عمراني

علي  یعني درو همتای سياسي ستم در مقاب ِدوه رشتمرادی توانسته است در پ  ده ار آن استهشتم نشان

و ن نمای رل  آراء )یای ه رسییتم( توا ن جاوین( و نوذر بناوی)نمایننه ومت و م نتسییب به یای ه  اهمنی

و  0410، 2216ترتيب ای  نامددها بهفراهم سییا د.  انتخاباتای  دوره ا  پيرو ی رود در  برای را شییایوده

دهن مي دوه رستم را نشانشتدر پ ش یای ه بل سا یشحلهوضوح ای  مسئله بهدست آوردنن. ی بهیر 161

راني را عمهای فعایيت ،پایااه آراء رود در ای  من قهه ظ  منظوربها  پيرو ی در انتخابات  مرادی پ  ده

وده است؛ ب تصادفيش یای ه بلشحله اجتماعي انتخابات نشان داد ده  ن م دور ،ای  وجود ر گرفت. باا  سَ

در ای  فضای  ییر 5343)یای ه رستم(  ی و مجين انصاریری 323ش( تن ا )یای ه بل چراده نوذر شی يعي

ا مرادی در ایرضعحنصلاهيت رد گران انتخابات،برري ا  تثلي شایان ذدر است ده  رذ دردنن.ا جغرافيایي

ای   و بر ندوه رسییتم عنوان دردنشیتش در پ یای ه بل سیا یفضیاتضیعيف ای م م در ی هن م را مؤ دور
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 راني ایشانهای عممایت امتصادی و فعایيته دیي  ضعفدوران نمایننگي نوذر ش يعي نيد بهده در  باورنن

در دور  یين صلاهيت مجند مرادیویي تأشته است. اش رو به افول گذیای ه بل سا یشحله، گسترهدر ای  

دوه رستم بيشتر ا  رنمات امتصادی شتسیادنان پ ندد هویت و عِرپ تحاری  ی ةنشیان داد ده و ن مؤدهم 

 510و  5020ترتيب بهو عحنایرضییا مرادی  دهم، مجين انصییاری دور مرهله اول، در . ا  ای  روبوده اسییت

 ی به دسییت آورد، ویيیر 0310در مرهله دوم نيد عحنایرضییا مرادی تن ا دسییب دردنن. ریی در ای  من قه 

م دوه رستشتاست ده هتي در مرهله دوم نيد ده پ  ارذ درد. آمار بيانار ای ریی  4126مسیعود گودر ی 

 نن. انناشت، عحنایرضا مرادی را شایسته ورود به مجل  ننانستهانتخابات  در پيلارب به رود سَنامددی م نتَ
 

ش در قلمرو طایفه راء نامزدها و نمایندگان طایفه بکو پایگاه آ ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی. 3جدول 

 ستمر
 تعداد آراء دوره نامزدها و نمایندگان ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

 2216 هشتم عحنایرضا مرادی ارتحایي )ع مراني( تصادفي وه ر ستمدپ شت

Source: Authors 
 

 وان است ده در دور دهم توانستیای ه بلش، تيره بَ  بنيادمویموثر و  هایاستخوانها و سیا هیلي ا  

 و توانت ظرفي سیا ی در ملمرو یوای ي نظير جاوین و رستم بپردا د.مجدا ا  یای ه رود )بلش( به شیحله

ر ا  اصثاب منرت ا  سوی دیا شانامتصادی و سياسي ا  یلسو و م ایحات نوظ ور بَوان دویوژیکسا ه ا

ياست س در عرصهرود )بلش( ای ه ا  ی شننمستق های مشتر  در ميان آنان محني بر انااره سارت  مينة

ن ا تممسني تلقي درد ده نهسياسي  در جغرافيای ا  جمله منای  راهحردیتوان وان را ميبَ تيره امرو ه ن.شی

شحله انست دهم انتخابات تو بلله در دور ،پذیر نيستسادگي املانبهدر آن  با یاران انتخاباتين وذ سیایر 

ملمروگستری و ای  گرچه اگسییتر  دهن.  ممسینينقاط جغرافيایي تری  رود را در دوردسیت اجتماعي

در راب ه با . است ماننن بودهدر نوگ رود بي في بوده یل تصاد در بيشیتر فضاهای جغرافيایيسیا ی شیحله

و  را  هناگوسِناان، تَ لااه شيرا ،نظير دَ هایيملان توان بهیای ه جاوین مي تيره بَوان در شحله اجتماعي

و در ادوار مختلف انتخابات  استسياست بسيار فعال  در عرصه 0شيرا لااه دَروستای  اشیاره درد. موردپ  

رسیییایتي  در دور دهم، نقشای اء ای  . اسییترود درده  تحاریسیی وهي ا  نامددهای همتمام نارییرف

                                                           
ست، ویي ا سامان سياسي فضا، روستای دَلااه شيرا ، ملمرو بلش است، چراده در دهستان بلش یک وامع شنه بر بنيادِ . 0

 ای جاوینی دارنن، چراده متعل  به یای ه جاوین هستنن. هویتي، سادنان ای  روستا، ديستي یثاظِبه



         05                                        ...نامددها و یری ااهیپا یرگي عوام  موثر بر شل   ييتح                                 سال سوم          

 

 جحر(ای  روستا )مثمن رن مقحولشیخصيت  هایوان ا  یری  همایتدنننه بوده اسیت؛ چراده تيره بتعيي 

اوین به ج ده چررش یای ه استذدر شایان  در یای ه جاوین ایجاد نماین. توانمننی سا یشحلهتوانسیت 

 )مثمن مثمودی( ، وادنش شنین برري ا  نامددهای ای  یای ههای متن ذواس ه شخصيتوان بهبسیمتِ 

ده تم ه  دانستنن. دَلااه شيرا  در دورمي ای  یای ه ستث  دریافت آرایِرود را م ده چرا ؛همراه داشترا به

ج رود رسییينه بود، ا  نامدد نخسییت ده ورسییتم( به ا ) ه ميرفردیلایجاوین( و منرت) رمابت علي اهمنی

 635رتيب ت، هر یک ا  ای  نامددها بهبر ای  شایوده درد.ای دنننهريره جانحناری بود، وابسیته به یای ه رود

ارذ ریی ب در ای  دوره، بسییياری ا  شییع نمودنن. ریی دسییب 1ویي سییایر نامددها  ،دردنن ارذریی  5و 

برگ تعرفه  111دادنن، ویي  ها را به فرمانناری عودتان  یادی ا  تعرفهميدمستقر درهو ه انتخابيه ممسني 

ایرضا جاوین( و عحن) هشتم، علي اهمنی . دوربه صننوپ ریخته شنیور دام  تثویلي به دَلااه شیيرا  به

 جاوین( و نوذر شیی يعي) ن م، سییعين مائنی دور ت آوردنن.دسییریی به 2و  213ترتيب ش( بهبل) مرادی

ن یای  رفتار انتخاباتي و پشتيحاني دام  ا  نامددهای یای ه جاو ریی ارذ دردنن. 05و  215ترتيب هش( ببل)

بناننن.  «ایای و یای هتمایلات عشيره»، دَلااه شيرا  را نماد س ور هاضر باع  شینه اسیت تا نویسیننگان

ي، تخابات در هو ه انتخابيه ممسناندیایلي نظير تأرير مثمن مثمودی در ورود به دهم انتخابات نيد به دور

و همراهي مثمن رنجحر با مسیییعود  )یای ه جاوین( ر ریفریینون  ارگو مقحویيیت  مثحوبيیتضیییعف 

  در مرهله اول ایدَلااه شيرا  به همایت ا  نامدد ارير پردارتنن.  دهننگانریی ،تيره بَوان()نامدد  گودر ی

 ه )یای )یای ه جاوین( و عحنایرضا مرادی ، مثمن مثمودیش/تيره بَوان()یای ه بل دوره، مسعود گودر ی

در مرهله دوم نيد مسییعود گودر ی و عحنایرضییا ریی ارذ دردنن.  5و  06، 261ترتيب بَلِش/تيره عَمَلِه( به

ر ای  د شییحلهتيره بَوان در ایجاد واث   آراء مذدور بيانار داميابي .دسییب دردنن 2و  321ترتيب مرادی به

نمایانار ای  م ن  یي ادوار ه تم تادَلااه شيرا   دهننگان، رفتار انتخاباتي رییای  ه است. با وجودروستا بود

 رو، مي   ای اانن. نامدد پردارته به انتخاب  یستي و هویتيهای ده آن ا بر بنياد عِرپ تحاری و گرایشاسیت 

صییورت ان بهوتيره بسییا ی وره بوده و شییحلهیط انتخاباتي در ای  دثير شییراتأآن ا به نامدد تيره بَوان تثت

ی ميان تيره نی مش ود و منرتمننبر ای ، پيونن هویتي و پایااه رویشاون افدونتصادفي شل  گرفته است. 

 ه یمؤدهم، اساسام  ایورود بودن مسعود گودر ی در دورو با توجه به جنین وان و دَلااه شيرا  وجود نناردب

، نوگ سییارت ج تا  ای  اسییت.  انت اگ سییامط بوده ديِا  هَ نيد امتصییادیهای همایترنمات عمراني و 

 دانست.  (تعامليتوان ارتحایي )اجتماعي را مي
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ناان  هم د در مرهله اول و دوم انتخابات دورتيره بَوان است ده  فضیاهای  یسیتيیلي دیار ا  گوسیِ

م( رست) ه ميرفردیلایوین( و منرتجا) ه تم، علي اهمنی ورد .در آن شن شیحله اجتماعيموف  به ایجاد 

 جاوین( و عحنایرضییا مرادی) ، علي اهمنیهشییتم دور دردنن.ارذ در ای  ملان ریی  02و  561ترتيب به

ه )یای  )یای ه جاوین( و نوذر ش يعي ن م، سعين مائنی دور ریی دسب نمودنن. 6و  414ترتيب ش( بهبل)

ای و عشییيره ژرف رغحت ،ناانوضییعيت آراء در گوسییِ  دسییت آوردنن.ریی به 45و  313ترتيب ش( بهبل

، ای  جودو باميسر نيست.  آساني توسط سایر یوایف در آن به دانال اهناثاست ده ای  روسیتا ای یای ه

ب ترتي)یای ه بَلِش/تيره بَوان( به مسعود گودر ی)یای ه جاوین( و  ، مثمن مثمودیدهم مرهله اول دور

ترتيب مرهله دوم نيد مسییعود گودر ی و عحنایرضییا مرادی بهسییتا ارذ دردنن. ریی در ای  رو 033و  011

در  توانستهمسیعود گودر ی در مرهله اول انتخابات نيد  یعني،ای  مسیئله  ریی دسیب نمودنن. 24و  333

ناان، شحله ویژه مثمن مثمودی را و در مرهله دوم نيد موف  شنه است آراء سایر نامددها به بسا د گوسیِ

 شییحله توان ا نميگودر ی در مرهله اول، گيری پایااه مَنَر آراء رغم شییل اسییاسییام، علينماین.  جذب

  یي ادوار ه تم تا دهم انتخابات، اویویت نخست ای؛ چراده سخ  گ ت گوسِناانیافته تيره بَوان در سامان

ر وسیتا ا  مسعود گودر ی دای  ر مثالِهمچني ، پشیتيحاني بي. روسیتا، نامددهای یای ه جاوین بوده اسیت

دیي  هش دانست ده بیوایف جاوین و بلد نه ویارویي و تخاصم ا  ر آميختهتوان مرهله دوم را بيشیتر مي

  سارت اجتماعي در ای با ای  رهيافت، گونةش، به نامدد ارير روی آوردنن. گ سیسیت سياسي بوان ا  بل

   بوده است. )آراء یجحا ی( روستا نيد ارتحایي

جاوین( و ) ن م، علي اهمنی دور. است جاوین فضیایي هایمثنودها  دیار  را  هنات نتااهَسیلو

 هشیییتم، علي اهمنی دور ن.ارذ دردندر ای  تيره ریی  0و  216ترتيب رسیییتم( به)ه ميرفردی لایمینرت

 0رذ ریی دسیب دردنن و سایر نامددها موف  به ا 4و  244ترتيب ش( به)بل جاوین( و عحنایرضیا مرادی)

دست ریی به 4و  234ترتيب ش( به)بل جاوین( و نوذر شی يعي) ن م، سیعين مائنی دور .ریی نيد نشیننن

 ار جاوین بود، بيشتری  ميدان آراءر ری ده م نتسب به یای ه دهم نيد فرینون  ارگ مرهله اول دور .آوردنن

 مرهله دوم، عحنایرضا مرادی . درارذ دردنننامدد دیار ميدان ریی ناچيدی  00ریی( دسب درد، ویي 042)

 در ای  مثله ریی 064و  1ترتيب ش/تيره بَوان( به)یای ه بل ش/تيره عَمَلِه( و مسییعود گودر ی)یای ه بل

 ،يرهدهننگان ای  تای  است ده رییرا  بيانار من قه تناهپایااه ریی نامددها در  پردا   .دسب نمودنن

 ،است بوده نيد آشیلار دهم ، مرهله اول دورملاني انتخاباتيِ نوگ دردارِای   ای دارنن.ایلي و یای ه سیلودي
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ای   دهننگانر ری، رییهمراهي ادثریت منای  یای ه جاوین با فرینون  ارگ رغم عینمیوری دیه بیهبیه

 انن.ی دردهپافشار ارگ ر ری مش ور و مثحوب نحود(  له)با وجود اینمن قه بر نامدد م نتسب به یای ه رود 

هایي ناسهش؛ چراده لام تصادفي و ناپاینار دانستتوان دامرا مي وان در مرهله دومتيره ب سا یشحلهرو، ا  ای 

ا  روان و تناهبتيره  همارایيهای امتصیییادی در فعایيتنظير پیایایاه رویشیییاونینی، پيونن هویتي و 

ان داور ه تم تا دهم در انتخابات نشش یي ا، هضور نامددهای یای ه بلسو دیار ا انن. آفریني نناشتهنقش

هيچ شییرای ي مورد اسییتقحال سییادنان ای   انن و تثترممي ارذ دردهرا  آراء تکآن ا در تناه دهنمي

ف جاوین و ميان یوایو ژئوپليتيلي تخاصیییمي  ،ای، تقابلي، روهيات عشیییيرهعلي ذاانن. من قه مرار نارفته

رتحایي ا سارت اجتماعيِ رو،ا  ای . ثر دانستان در ای  من قه مؤوسیا ی تيره بتوان در شیحلهش را ميبل

  دنن.موضعيت پينا مي )آراء یجحا ی(

ه لایجاوین( و منرت) علي اهمنیه تم،  دهن ده در دورنشییان مي موردآراء در روسییتای پ   تثلي 

ن( نمایننه ومت و جاوی) علي اهمنیهشییتم،  دور رذ دردنن.ریی ا 2و  616ترتيب رسییتم( به) ميرفردی

 جاوین( و نوذر ش يعي) ن م، سعين مائنی دور دردنن. دسیب 1و  311ترتيب به ش()بل عحنایرضیا مرادی

جاوین(، مسییعود ) مثمن مثمودیدهم،  مرهله اول دور ریی دسییب نمودنن. 1 و 433ترتيب ش( به)بل

ریی  00و  46، 344تيب ترمَلِه( بهش/تيره عَ)یای ه بل لش/تيره بَوان( و عحنایرضا مرادی)یای ه ب گودر ی

 وردنن.دسییت آریی به 12و  403ترتيب مرهله دوم، مسییعود گودر ی و عحنایرضییا مرادی به ارذ دردنن.

در  دگاهيای و  اهای عشییيرهپيوننهای هویتي، وابسییتايای  اسییت ده بيانار مورد وضییعيت آراء در پ  

 انتخاباتدر ورود به رير رغم تأعليم نيد مثمن مثمودی ده دوربرروردار است.  گدینش نامددها ا  تقنم

له شییحرو، ا  ای ای در دهسییتان جو ار مرار گرفته اسییت. هو ه انتخابيه ممسییني، مورد اسییتقحال ویژهدر 

توان تصادفي دانست؛ چراده مسعود گودر ی در مرهله اول انتخابات را مي موردپ  تيره بَوان در  اجتماعي

و آن ا در رویارویي با عحنایرضیا مرادی به نامدد نخست روی نحوده اسیت ای  روسیتا ان مورد توجه سیادن

گران و توده بر ای  باور تثلي . در شییرای ي ده اسییتمثمن مثمودی  وضییعيت آرایم م نلته انن. آورده

ر ی گود با مسعودمواضع انتخاباتي دیي  ارتلاف )مرهله اول( به مثمن مثمودیمرهله اول بودنن ده آراء 

مورد در مرهله دوم آراء روستای پ  تعل  رواهن گرفت، ویي وضیعيت  )مرهله دوم( به عحنایرضیا مرادی

  ارای  اظ ی برتأیينم  ر  ارتلاف  یاد آراء ميان ای  نامددها در مرهله دوم. دردیين را تأ مسیییئلهرلاف ای  
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مورد تای پ  تيره بَوان با روس (آراء یجحا ی) حایيارت ابدارصرفام بر بنياد  علاوه بر ای ، سارت اجتماعياست. 

  شل  گرفته است. 
 

 وان در قلمرو طایفه جاویدتیره بو پایگاه آراء نماینده  ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی .4جدول 

 )مرحله اول و دوم( تعداد آراء دوره نماینده ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

 321، 261 دهم مسعود گودر ی ام  اجتماعي(ارتحایي )تع تصادفي دَلااه شيرا 

 333، 033 دهم مسعود گودر ی ارتحایي )آراء یجحا ی( تصادفي گوسِناان

 )مرهله دوم( 064 دهم مسعود گودر ی ارتحایي )آراء یجحا ی( تصادفي تناه را 

 )مرهله دوم( 403 دهم مسعود گودر ی راء یجحا ی(ارتحایي )آ تصادفي موردپ  

(Source: Authors) 
 

 و دوه رستمتشپ توان به منایقي نظير تيره بَوان در یای ه رستم مي شحله اجتماعي در راب ه با سیارت

 ا  مجين انصاری رهله اول انتخابات دور دهم، جانحناری م رصيتم ده در مدوه رسشتیردو اشیاره درد. پ  ِ

، ویا  ای  ردادنن.  راء را به مسییعود گودر یدوم انتخابات بيشییتری  آبود، در مرهله درده )یای ه رسییتم( 

و  4246 ترتيبش/تيره عَمَلِه( به)یای ه بل ش/تيره بَوان( و عحنایرضییا مرادی)یای ه بل گودر یمسییعود 

ریی دسییب  301تن ا گودر ی در مرهله اول انتخابات اسییت ده  ای  در صییورتي ریی ارذ دردنن. 0111

ر شن؛ چراده تصوبَوان م  پایناری برای سا ه فضایيشحله  توانه نميد ار ای  استنشیان ای  م م .درده بود

ناگدیر ا  انتخاب یلي ا  دو نامدد ارير در یابي نامدد م نتَسیییب به یای ه رسیییتم، دیي  عنم راهای  من قه به

رستم وه دشتتوان پایااه آراء مسعود گودر ی در پ  ای  است ده نمي نلته م ممرهله دوم انتخابات بودنن. 

ینگاه عنوان یک رویلرد و دبه توانمي آن را بلله ،ای  ملمرو دانسییتش به یای ه بلبا گشییت  را روایتارِ

سایه فرمانروایي  1من ي نسحت به دوران مویام در ميان سادنان یای ه رستم نارشي ؛ چراده ش دانستبل ضن

ه در ع ن منیم و دوران هادميت دیییی )دوران نمایننگي عحنایرضییا مرادی و نوذر شیی يعي(  یای ه بَلِش

عحنایرضا  گرایش بهرو، شل  گرفته بود. ا  ای  تي و دیرینه یای ه رسیتم بوده است ییییرواني  رميب سین

را گامي ج ت دوه رستم( وان در پشتارغم انجام رنمات عمراني فر)علي مرادی در مرهله دوم انتخابات

ای   . تثتاشتننپننش بر پيلره ممسني و رستم ميبل ادميت و تثحيت منرت م ل  یای هافدایش دوران ه

ش گ سست پينا درده بودنن را عاملي ج ت ان )مسعود گودر ی( ده ا  یای ه بلوهمایت ا  تيره بشرایط، 

یابي اهرمحني بر شیایعات منتشیر شنه در مرهله اول  ،همچني دردنن. ای  یای ه ملمناد مي ریاسیتتومف 
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م( به مرهله دوم انتخابات نيد در تضعيف پایااه آراء عحنایرضا مرادی و تقویت )یای ه رست مجين انصیاری

 هاميان مجين انصاری بر ای  باوردوه رستم مدین بر علت بوده است؛ چراده شتآراء مسعود گودر ی در پ 

یور م عي به ریی و دسیب مقام نخست در مرهله اول، به 26360 ارذدیي  مسیعود گودر ی بهبودنن ده 

و  22335ترتيب مرهله دوم نيد راه یافته اسیت. ای  در هایي است ده عحنایرضا مرادی و مجين انصاری به

م را دوه رستشتسا ی بَوان در پ بر ای  اسیاس، شیحله .هو ه انتخابيه ممسیني ارذ دردننریی در  03432

    دانست.توان تصادفي و نوگ سارت اجتماعي را ارتحایي مي

 دهم مورد توجه انتخابات دوردر مرهله دوم اسییت ده فضییای جغرافيایي ا  دیار و یرد ِسییلونتااه 

رسییتم( ) ش( و نوذر بناوی)بل جاوین(، عحنایرضییا مرادی) هشییتم، علي اهمنی دور. مرار گرفت هايوانبَ

هشییتم ا   ای  اسییت ده یای ه رسییتم در دور آمار با گودنننه .ریی ارذ دردنن 033و  314، 433ترتيب به

ه نش و جاوین شیییلافدایش آراء نامددهای یوایف ب رروردار نحوده و همي  مسیییئله  مينةب امدد بان وذین

 ،بيشییتری  ميدان آراء را نامددهای یای ه رسییتم در من قه  یردو ارذ دردنندهم،  اسییت. مرهله اول دور

، 232يب ترتي بهجع ر هاشمه هسیيني، مجين انصاری و سينليخي، سیينینایای ده در روسیتای شیِ گونهبه

ش/تيره بَوان( و )یای ه بل اسییت ده مسییعود گودر ی ریی دسییب نمودنن. ای  در صییورتي 31و  026

 ،در مرهله دوم انتخاباتدست آوردنن. ریی به 30و  02ترتيب ش/تيره عَمَلِه( به)یای ه بل عحنایرضا مرادی

ریی ارذ  246و  125ترتيب تنن، بهای به یای ه رسیییتم نناشیییعشیییيره گونه ا ن هيچدو نیامدد ارير دیه 

داهش آراء عحنایرضا  گرهلایت هاو دینه هاداده (.Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15-16)دردنن

ينا افدایش پماب  توج ي یور در مقاب  ميدان آراء مسعود گودر ی بهمرادی نسیحت به دوره هشیتم است. 

ای  است  یردو دالِ بردوم انتخابات در من قه  ِو رهله اول مقایسیه آراء مسعود گودر ی در مدرده اسیت. 

ردو وجود یوان و من قه  ِای ميان تيره بعشيره یشيچراده رووان ناپاینار اسیت؛ تيره ب شیحله اجتماعي ده

ی ا  سورنمات عمراني انجام انتخابات،  ورود بودن مسیعود گودر ی در پيلارننارد و با توجه به جنینای

آوری مسیییعود گودر ی در ای  مثنوده رییرو، ا  ای اسیییت.  معنا بودهبي مویامای  من قه ایشیییان برای 

 شبا یای ه بل ی ده متعل  به یای ه رستم هستنن یی یردوتوان بيشتر ناشي ا  تقاب  سادنان  ِرا مي جغرافيایي

 ایي بودنارتح رود گویایِای  مسئله عمي  و شنین آن ا به تيره بَوان.  عنایتتا  ت)عحنایرضیا مرادی( دانسی

 سارت اجتماعي است.  )آراء یجحا ی(
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 ستموان در قلمرو طایفه رره بنماینده تیو پایگاه آراء  ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی. 5جدول
 تعداد آراء )مرحله اول و دوم( ادوار نماینده ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

 )مرهله دوم( 4246 دهم مسعود گودر ی ارتحایي )آراء یجحا ی( تصادفي ستمر دوهپشت

 )مرهله دوم( 125 دهم مسعود گودر ی ارتحایي )آراء یجحا ی( تصادفي  یردو

Source: Authors 
 

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

ر منای  د ص ویه(دوره اوارر در ) ر ممسنيیای ه جاوین ده پ  ا  فتح شیویستان توسط ایواسیادنان 

ه املانات رفاهي در ش ر نورآباد امنام بدیي  تمردد در گذر  مان به، نندوهستاني و سردسيری س لني گدین

 در بسط ای  موضوگ. مسیتقر شینننمردد شی ر در و سیپ  در ایراف ای  شی ر ابتنا و  م اجرت دردنن

اهایي یای ه ا ب اجتماعينقش بسدایي داشته و ضم  ادغام  ممسني يجغرافيای جاوین به مرددملمرو فضایي 

 ش ر شنه در امصي نقاطجغرافيایي آن ا اجتماعي مومعيت  پایااه منجر به تثليم مواضیع سياسي وش، بل

 سياست و آر م ، آن ا در عرصییهآميد اجتماعي یوایف جاوین و بلشرغم همدیسیتي مسیایمتبهاسیت. 

نامدد  ا  د رسیییي مجل  و ج ت اهرا پردا نن در مقیاب  یلنیار مي عمي  آرایيبیه صیییفانتخیابیات 

ها و ملاندر برري ا   اننها توانسییتهیجاوین در ای  چارچوب،. دنننمایع مي یرفناریرود  اییای ههم

های ااهسلونتتوان به ده ا  جمله آن ا مي دننن رل هایي شیحلهعم  جغرافيایي و ش، های یای ه بلهو ه

  و بَرمَک ا ههای جابَمثله ا  تيره عَمَلِه وو مينان ج اد  وردآبيم  نه، د لعهمَوشک، د ت  وراهي، د  مثلي نظير

عایيوَنن،  نظير شهای یای ه بلجاوین در برري ا  تيره با وجود ای ، سییا ه فضییایياشییاره درد.  تيره د رایي

  نادام بوده است. انن،هبابِرسایار و جونِاان ده در منای  روستایي وامع شن

م و  مان در ع ن منیو  های بَوان و عَمَلِه به یلنیار استتيرهفضایي  نق ه پيوست وراهيد سلونتااه 

ستان دیي  تحنی  ش ر نورآباد به مردد ش ربهش مرار داشیته است، ویي در ملمرو یای ه بلهادميت رواني  

لني گدترفت و آن ا بهسییادنان یای ه جاوین مرار گ مورد عنایتممسییني،  ط یننن. در شییراینریج در آن سیی 

 گرو د نش ت نيد چابکسياس ای  من قه در عرصه. ی دارننجاوینديستي راهي دو ادثریت باشننگاندنوني 

 ریگیاری گویایِ فضیای  یستيوضیعيت آراء در ای  . اسیتمورد توجه  يانتخابات اسیت و در محار ات

، (یجاوین) ه تم، علي اهمنی اوین اسییت. بر ای  شییایوده، در دوریای ه جهای آنان ا  نامدد سیی وحتمام

 دور نن.ریی ارذ درد 12و  241، 2133ترتيب ( بهيشبل) ( و عحنایرضا مرادیيرستم) ه ميرفردیلایمنرت
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یادآوری ای  نلته م م  دردنن.ریی دسب  030و  0112ترتيب هشیتم، علي اهمنی و عحنایرضیا مرادی به

ي همایت ا  عحنایرضا مرادی ی وان در من قه دوراهي وثيرگذاری تيره بگران ا  تأري ا  تثلي ده براست 

دان آراء ميمایعانه  ت وپ گویایِ ای  دورهویي وضعيت آراء در  ،آورننهشتم انتخابات سخ  به ميان مي دور

 وده اسییت. ای  م مب در ای  ملانش( )یای ه بل )یای ه جاوین( نسییحت به عحنایرضییا مرادی علي اهمنی

انساني  نيروهای شنن رریددر ایجاد دمربنن ه اظتي در جلوگيری ا  سَ وان صیرفام دارآمنی نيروهای تيره ب

( و یجاوین) سعين مائنی ن م، دور. دهنرا نشیان ميدر ای  دوره ا  انتخابات یای ه جاوین به مردد شی ر 

، مسییعود گودر ی دهم مرهله اول دور ردنن.دسییت آوریی به 31و  140ترتيب ( بهيشییبل) نوذر شیی يعي

)یای ه جاوین( و عحنایرضیییا  یای ه جاوین بود، مثمن مثمودی ش/تيره بَوان( ده مورد هواداریبل )یای ه

دردنن. در مرهله دوم ای  دوره نيد  ریی دشت 216و  510، 0116ترتيب ش/تيره عَمَلِه( به)یای ه بل مرادی

رغم داشت ده علي باین اشاره ریی ارذ دردنن. 364و  0533ترتيب ی بهمسیعود گودر ی و عحنایرضا مراد

 030آن ا تن ا موف  به ارذ  (هشتم دور) دوراهيمثله در ا  عحنایرضا مرادی وان ب دام  سیا ه انساني دفاگ

 )تيره بَوان( ميدان آراء دهم مسییعود گودر ی مرهله اول و دوم دورویي در  ،نه بودننشیی یی در ای  ملانر

ان بوده پشتيحاني سادنان یای ه جاوین ا  ایش ده رود گویایِ دسب درده در ای  فضای جغرافيایي شیارفي

 ،ر مجموگددنننگي یای ه جاوین در وضعيت آراء نامددها در ای  من قه است. تعيي  حي ای  مسئله م است. 

ش و گرای دوار مختلفیي اَعيت تلرار ای  وض و راهيدهای یای ه جاوین در دوميدان آراء بسيار  یاد نامد

سط یای ه تو ترديحي شحلهدهننه ایجاد نشان ،نامددها ای  من قه در انتخاب دهننگانای رییمثي ي و یای ه

های فرهناي،  باني و ارتحایي )تعام  اجتماعي( بسییيار ا  نظر سییارت اجتماعي نيد مؤی هجاوین اسییت. 

 انن. تأثيرگذار بوده

غيير در ت؛ چراده با دانسییتتيره عَمَلِه ا  دسییت رفته یلي ا  منای  توان را مي وشییکد ت  سییلونتااه 

ای ه ارير ی اجتماعي و سياسي مومعيتدر آن، سیلونت سادنان یای ه جاوین ترديب جمعيتي ای  مثله و 

 اهيوانتخابات، هوار یي ادوار ه تم تا دهم یستااهي ای  مثله تقویت شنه است.  اییور ماب  ملاهظهبه

)تيره عَمَلِه( آراء  شویي نامددهای یای ه بل ،عم  آورده اسیییت ا  نامددهای یای ه جاوین بهپرصیییلیابتي 

 ،ریی 110و  514ترتيب با به یجاویني اهمنی نامدد ه تم و هشیییتم، عل انن. در دورارذ درده فروغيدم

 .ریی ارذ درد 431( یجاوین) ین م نيد سییعين مائن دور .بيشییتری  ميدان آراء را در ای  مثله دسییب درد

و ایشان توانست  آمننن)تيره بَوان(  مسعود گودر ی ، سیادنان ای  مثله به مندِدهم مرهله اول و دوم دور
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 عيشحله اجتما با ای  رهيافت، .ریی بيشتری  ميدان آراء را دسب نماین 520و  600ترتيب به یي ای  فا ها

. بر مناد دردملمسائ  هویتي و تعام  اجتماعي ترديحي  بر پایهتوان ميدوشیک را ت  جاوین در مثله  ملمرو

اهر ظسیه ابدار سیارت اجتماعي یعني فرهنگ،  بان و ارتحایات نيد در ای  شحله بسيار فعال  ،ای  شیایوده

 اننشنه

، ه تم ردو جاوین مرار گرفته اسییت. ملمرو شییحلهمره دیای  متعندی در    د  نه نيد بهملعه سییلونتااه

ریی( را  311) ميدان آراءبيشییتری   )جاوینی( ش، علي اهمنیپرشییودت در یای ه بلدیي  نحود نامددی به

ا   شنارضایتي یای ه بلهضیور مجند عحنایرضیا مرادی ا  یلسو و دیي  هشیتم به ویي در دور ،ارذ درد

ریی دسب  260تن ا علي اهمنی افراد ا  سیوی دیار، امنامات دارگداران یای ه جاوین در عدل و نصیب 

يره لش/ت)یای ه ب های انتخابات ده ردصییلاهيت عحنایرضییا مرادین م، تثت شییرایط و هاشییيه دور .درد

یای ه ) ن آراء ميان نوذر ش يعي اتوهمراه داشیت،  لش/تيره بَوان( را به)یای ه ب عَمَلِه( و مسیعود گودر ی

در ای  مثله ریی  235و  211ترتيب    آن ا بهو هر یک ا ه جاوین( برمرار شن)یای  ش( و سیعين مائنیبل

 توانميد  نه بوده اسییت. لعهمجند یای ه جاوین در مثله مَ سییا یشییحله دنننهای  مسییئله بيان .ارذ دردنن

وده ب صلاهيت سایر نامددها درَ ا  مضیيه برانايخته ن م در دور آراء سیعين مائنیراسیتااه افدایش  گ ت،

 تافتننشسعين مائنی  د  نه به یاریِلعهمَ مثله مسعود گودر ی و عحنایرضا مرادی در رو، پيروانا  ای  .است

شحله ه توان گ ت د، ميا  ای  هي . های ميناني ناارننگان()یافته بايرنن شی يعي  هر چشميا  نوذر تا 

امددهای ساعن نا  شرایط هادم بر هر دوره و شرایط نام راستهای  مثله بيشتر بر یای ه جاوین در اجتماعي

تعام  ارتحایي )صییادفي و ناپاینار و نوگ سییارت اجتماعي را صییرفام باین آن را تاسییت و  بودهش یای ه بل

 به، ننایلنیار مرار گرفتهفضییایي و ج اد ده در امتناد  وردآبيم  سییلونتااه مثلي( ملمناد درد. اجتماعي

شل  ت، ویي ا  نظر ترديب اجتماعي و انساني م ار دارننه عَمَلِه مرتير یای ه بَلِش/یثاظ جغرافيایي در ملمرو 

ميد آو رشونت سرسختا  جمله منای   ای   یسیتااه. هسیتنن ش و جاوینویژه بلا  یوایف مختلف به

ا هب ارذ ریی و م ر پ صننوپدنحال تسیلط رود بر شیعرود ده هر یک ا  یوایف بهشیمار ميانتخابات به

  مثله یلي ا  سادنان در ای جان بارت به  ن م انتخابات منجر در دور ای  مضيه. های ميناني()یافته هستنن

یي ادوار مختلف نامددهای یای ه جاوین  .(55:0331)شیناسنامه سياسي یییی امنيتي فرمانناری ممسني، شین

و عحنایرضییا جاوین( ) ه تم علي اهمنی انن. در دورانتخابات ریی ماب  توج ي در ای  مثله دسییب درده

 0333و  234ترتيب هشییتم، همي  نامددها به دور ریی ارذ دردنن. 024و  0253 ترتيببه)بلش( ادی مر
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 0133و  234ترتيب ش( به)یای ه بل )یای ه جاوین( و نوذر ش يعي ن م، سیعين مائنی دور .دسیب دردنن

ف اسییت ده رود سییب به ای  یوایدر ميدان آراء نامددهای م نت آمار بيانار نوسییان آوردنن. دسییتریی به

یای ه جاوین به ده  دهم اول دور سیط یای ه جاوین در ای  مثله است. مرهلهتو شیحلهدهننه ایجاد نشیان

در مرهله دوم ریی ارذ نماین.  233)تيره بَوان( پردارت، وی توانسیییت  همیاییت ا  مسیییعود گودر ی

ترتيب مَلِه( بهش/تيره عَیای ه بل) ش/تيره بوان( و عحنایرضا مرادی)یای ه بل انتخابات نيد مسیعود گودر ی

صورت به در ای  مثله هایجاوین سا یفضاتوان گ ت ده ، ميبر ای  پایه دردنن.ریی دسب  124و  641

به سییحت ن گ وهریرپ تحاری و سییلونت آن ا در ای  مثله شییل  گرفته ده عِ یرا بر بنياد  ،اسییت ترديحي

توان فرهناي و ، نوگ سارت اجتماعي را ميا  ای  روی. ه استهمراه داشت نامددهای وابسیته به رود را به

 باني دانسیت و به دیي  تعام  اجتماعي سادنان جاوین با یلنیار و دیار افراد ای  مثله، ابدار ارتحایات را 

و  بلننمامت های دوهدامنهش ر نورآباد و شمال غربي ضیلع در ده ه و بَرمَک جابَ هایملان نيد به آن افدود.

ذشته با وجود ای ، یي سایيان گ. در ملمرو جغرافيایي تيره د رایي مرار دارننانن، وامع شنه نشي شاه اسیتوار

چه ای  گر ها افدایش یافت.به ای  مثله ا  رودشییير ع ليا وریویژه تيره غ جاوین به یای هسییادنان م اجرت 

ا  پيلره  عملام بخشي ل ي، یهشن های  مثلهدر اتوسط یای ه جاوین شحله اجتماعي  آفرینن بسترِ جرت،م ا

بيانار  کرمَو بَه وضعيت آراء در مثله جاب پردا  است. ه رودشير( ا  آن م ن َک شنمسمتي ا  ) ای  یای ه

( ش)بل رستم( و عحنایرضا مرادی) ه ميرفردیلایجاوین(، منرت) علي اهمنیه تم،  ای  اسیت ده در دور

ش( )بل جاوین( و عحنایرضا مرادی) هشیتم، علي اهمنی دور ذ دردنن.ار ریی 021و  356، 620ترتيب به

 . دورردننریی دسیییب د 310و  034ترتيب ریی و در مثله جابه به 056و  211ترتيب بهک رمَدر مثلیه بَ

ریی و در مثله  230و  401ترتيب بهدر مثله بَرمَک رسییتم( ) جاوین( و نوذر شیی يعي) ن م، سییعين مائنی

جاوین( و ) ر ریفرینون  ارگ ،دهم مرهله اول دور .دسیییت آوردننریی به 335و  523تيب ترجیابیه به

ای  نامددها در مثله آراء مساوی ارذ دردنن.  416و  416ترتيب ش( در مثله بَرمَک به)بل عحنایرضا مرادی

ه ش/تيره بل)یای  ، مسعود گودر یمرهله دوم انتخابات. در ریی دسیب دردنن 233و  011ترتيب ه بهجاب

و  414 ترتيبش( در مثله بَرمَک بهبل) و عحنایرضا مرادیده ا  همایت یای ه جاوین برروردار بود بَوان( 

در  دردنن. ریی ارذ 522 و 431ترتيب . همچني ، ای  نیامددهیا در مثلیه جابه بهریی اریذ دردنین 563

رمَک های جابه و بَ ش در مثلهبا یای ه بل نامددهای یای ه جاوینمجموگ، آمار بيانار توا ن یا فاصله انن  

ه جاوین یای شحله اجتماعي  توانرو، مياسیت ده یي ادوار ه تم تا دهم انتخابات تلرار شنه است. ا  ای 
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نظير ) ص ر مر ی ا  نقاطم اجرت سادنان جاوین   ده م نحع  ادانست  ترديحيرا  های  یستيملانای  در 

ا  نظر سارت اجتماعي نيد  بوده است. در گذر  مانسادنان اویيه ای  مثله  و تعام  اجتماعي با رودشیير(

 ا  ابدارهای فرهناي،  باني و ارتحایي سخ  به ميان آورد.توان مي
 

ان طایفه جاوید در قلمرو طایفه نامزدها و نمایندگو پایگاه آراء  ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی. 6جدول 

 شبک
 )به ترتیب( تعداد آراء ادوار نامزدها و نمایندگان عیساخت اجتما شبکه سکونتگاه

  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي د وراهي
علي اهمنی، علي اهمنی، 
 سعين مائنی، مثمن مثمودی

هشتم،  ه تم،
 ن م، دهم

0112،2133،140 ،
510 

  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي دوشکت  
علي اهمنی، علي اهمنی، 

 سعين مائنی
شتم، ه تم، ه
 ن م

514 ،110 ،431 

 235، 311 ه تم، ن م علي اهمنی، سعين مائنی ارتحایي )تعام  اجتماعي( تصادفي د  نهمَلعه
مينان موردآبي و 
 دج ا

 0253 ه تم علي اهمنی  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي

  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي جابِه
علي اهمنی، علي اهمنی، 

-ن  ارگسعين مائنی، فرینو

 رَ ری

ه تم، هشتم، 
 ن م، دهم

620 ،034 ،523 ،
011 

  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي بَرمَک
علي اهمنی، علي اهمنی، 
-سعين مائنی، فرینون  ارگ

 رَ ری

ه تم، هشتم، 
 ن م، دهم

620 ،211 ،401 ،
416 

Source: Authors 
 

هشتم  دور تن ا درای  یای ه ده وان گ ت تميرستم  ملمرویای ه جاوین در اجتماعي  شحلهدر راب ه با 

وجود  يانتخابات ا  سیوی یای ه رستم در نحرد یمنرتمنن اسیت؛ چراده نامدد سیا ی شینهموف  به شیحله

و توانست بيشتری   رستم شنملمرو در ریی  1332جاوین( موف  به ارذ ) رو، علي اهمنیای  ا  نناشت.

 باباگوریو  ریی( 433) کشتَدَ ،ریی( 246) آبادهحيب، ریی( 433) ویردرا در روستاهایي نظير  ِميدان آراء 

  ه ميرفردیلایجاوین( و منرت) فضییای دوم حي ميان علي اهمنی ویي سییارت .دسییب نماین ریی( 330)

 همراههضور مجند مجين انصاری بهن م،  در دور رستم() مجين انصیاریهضیور ، ه تم در دور رسیتم()

و  ضعيف، در تي داشتننرستم ديستي ،نامدددهم ده هر سه  جع ر هاشمي در دور سينه هسيني و لینایسين

به  گ ته یين ای در تأانن. ثر بودهجاوین در ملمرو جغرافيایي رسیییتم مؤ نامددهای یای هپایااه آراء  ناپایناری
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یای ه  نامددهای وابسییته بهر ری ده مثمن مثمودی و فرینون  ارگ شییودميدور دهم اشییاره مرهله اول 

ریی در بخش سیییورنای رسیییتم ارذ  6و  01ریی در بخش مرددی رسیییتم و  1و  40ترتيب جیاوین به

شییحله  عنم وجود دهننهای  مسییئله توضییيح (.Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15-16)دردنن

یک ا   يچتوان هبه همي  دیي  نمي سیتم یي ای  ادوار بوده است.یای ه ریای ه جاوین در ملمرو  اجتماعي

 سیت ده ابدار سارت اجتماعي در دورا شیایان دمت تصیور بود.ابدارهای سیارت اجتماعي را برای آن م 

 های مایي و غيره( بوده است. هشتم )علي اهمنی( نيد ارتحایي )تعام  اجتماعي، رنمات عمراني، دمک
 

ن طایفه جاوید در قلمرو طایفه انامزدها و نمایندگ و پایگاه آراء ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی. 7جدول 

 ستمر
 تعداد آراء دوره نامزدها و نمایندگان ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

برري ا  منای  

 ستمیای ه ر
 تصادفي

ارتحایي )تعام  اجتماعي، رنمات عمراني، 

 های مایي و غيره(دمک
 1332 هشتم علي اهمنی

Source: Authors 
 

 

 رستمطایفه  نمایندگاننامزدها و و پایگاه آراء  ت اجتماعی، ساخاجتماعی الگوی شبکه -5-3

 ننگينمای د رسییيدو دوره )چ ارم و پنجم(  تادنون توانسییتهرود  دثيربه رغم جمعيت  سییتمیای ه ر 

ه در ای وابسته به ای  یای هتيره درونعمي   فضایي ییی سياسيهای شلاف هرچنن .دنن تثصي  را مجل 

ه ای  یای . برروردارننشیییحله اجتماعي  ملمرو سیییایر یوایف ا آن ا در  ، یل پيلار انتخابات وجود دارد

ایجاد  و عم  هشحل ،سیتادیوم و ت   نورآباداِ وردآبي،ش نظير مثله م در ملمرو جغرافيایي یای ه بل توانسیته

بخش نشییي ِ های بلشهو ه درریی( 02511)توج ي ماب ای ه رسییتم توانسییت آراء ، ینماین. دور ه تم

 ایشان ش( و یرفناریيم اميني )یای ه بلسين ابراهردصیلاهيت آن  انايده تری ده موی ارذ نماین مرددی

 آوا ه بودنو دم ناشیینارتهرسییتم( ا  یلسییو و ) یه ميرفردلایا  منرت مرجع( ای مقحول وچ ره)به عنوان 

تا دهم   تمود ای ، یي ادوار هبا وجش( ا  سوی دیار بود. )بل عحنایرضا مرادی در ميان سادنان یای ه رود

 های مذدور بوده است. مثلهیای ه رستم مثنود به  سا یشحلهانتخابات، 

 شیثاظ جغرافيایي در ملمرو یای ه بل شیمال شی ر نورآباد وامع شینه است، بهدر وردآبي ده مثله م 

ه انن دآن س لني گدینهمتعندی در  های انسیانيسیا هو  ني داشیتهای ناهمامرار دارد، ویي ترديب عشیيره

سب به ای  ه ميرفردی نامدد م نتلایه تم، منرت دورنيستنن.  ای  مضیيه مسیتثنيا  سیتم نيد ن یای ه ر سیادنا
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نوذر بناوی ده ا  هشتم،  دور رذ نماین.ریی ا 301)یای ه جاوین(  یای ه توانست در رمابت با علي اهمنی

 با وجود ای ، در دور ارذ درد. ریی در ای  مثله 23تن ا حود، منرت چنناني در دار ار انتخابات برروردار ن

ه هسيني و سين لمجين انصاری، سينینایدهم،  در دور .ریی شن 031انصیاری موف  به دسیب ن م، مجين 

ریی در ای  مثله  36و  62، 326ترتيب توانستنن به ي داشتننرستم اینامدد ديستي  ر هاشمي ده هر سهجع

انن یي ادوار مختلف انتخابات ميدان آراء ماب  توانسته يرستم ای  اسیت ده نامددهای م حي  آمار ذ نماین.ار

ضای فدر ای   هايرسییتمبرري ا  سییادنان با توجه به سیلونت وردآبي دسیب نماینن. توج ي در مثله م 

و  تيائ  هویا  مسییی برآمنهتوان ای  یای ه را مي شیییحله اجتماعي، و تعام  اجتماعي با دیاران جغرافيایي

ا نيد ر نوگ سییارت اجتماعي در ای  ملان .یافته اسییتترديحي اسییتمرار صییورت ده به ،ملمناد درد من عتي

 توان فرهناي،  باني و ارتحایي دانست. مي

مومعيتي در شمال غرب ش ر نورآباد و یثاظ  بهاست ده  سیتادیوم ا  دیار فضیاهای جغرافيایيمثله اِ

ي و جتماعاسیادنان یای ه رسیتم در ای  مثله هضور ش( وامع شینه اسیت.  ه بل)یای تيره د رایي مجاور

و  366ترتيب رستم( به) ه ميرفردیلایجاوین( و منرت) ه تم، علي اهمنی دوردارنن.  پ رشیوریسیياسیي 

امدد نهشتم، نوذر بناوی  دور رذ دردنن.ا)شعحه مستقر در منرسه غيرانت اعي فارابي(  ریی در ای  مثله 011

ن م، مجين انصیییاری توانسیییت تا هنودی  دور ارذ درد. ریی 3تن ا ای  مثلیه  ای  دوره دربخیت ناون

 سعين مائنی ش( و)بل در رمابت با نوذر ش يعي ب حود بخشن وستادیوم اِه مثلدر وضیعيت یای ه رستم را 

 035ترتيب خست بهشایان ذدر است ده دو نامدد نریی دسب نماین.  31 منرتمنن ای  دورهجاوین( رمحای )

 دهم، نامددهای یای ه رسیتم یعني مجين انصیاری، سیينجع ر هاشمي و سين دور رذ دردنن.ریی ا 234و 

عحنایرضا دست آوردنن. به ما(ی در دبيرستان سَ)شیعحه ارذ ری ریی 33و  50، 002ترتيب به ه هسیينيلینای

یای ه ) ر ریتيره بَوان( و فرینون  ارگش/)یای ه بل ش/تيره عَمَلِه(، مسیییعود گودر ی)یای ه بل مرادی

گر ای  وضیییعيت آراء یي ادوار مختلف هلایت .ریی دسیییب دردنن 014و  051، 031ترتيب جاوین( به

در ای  مثله دارنن ده نشییأت گرفته ا  علای   رسییتم ميدان آراء نسییحتام ثابت و پایناری اسییت ده نامددهای

 سییتادیوم نسییحت به نامددهای یای ه رود دارد.اِمثله م در رویشییاوننی و عِرپ تحاری سییادنان رسییتم مقي

 همچني  نوگ سارت اجتماعي در ای  مثله به صورت فرهناي و  باني است. 

شمال غربي ش ر و مجاورت مثله استادیوم هاشيه در است ده   یسیتي نواهينيد ا  دیار نورآباد  ت  

ط ش مرار داشته است، ویي با سقوملمرو یای ه بلا  سقوط رواني  در تا مح   ای  ملانوامع شینه اسیت. 
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ا   اریبسییياسییت.  در آن نمودار اییای ه، تنوگ و ترديب ممسییني شیی ر نورآباد به مرددرواني  و تحنی  

تسب به ای  نده ستاد انتخاباتي نامددهای میوریبه ،اننسیتم نيد در ای  من قه س لني گدینهسیادنان یای ه ر 

در  یي ادوار ن م و دهمای  یای ه توانسیته اسیت . شیودبرپا ميملان جغرافيایي ای   مثنودهدر نيد یای ه 

 ش( و سییعين مائنی)بل رسییتم(، نوذر شیی يعي) مجين انصییارین م،  ایجاد نماین. دور ای  من قه، شییحله

مجين انصاری، سينجع ر هاشمي و  نيد دهم دور آوردنن. دسیتریی به 332و  06، 010ترتيب جاوین( به)

 Manasani)ریی ارذ دردنن  51و  16، 013ترتيب هسيني نامددهای وابسته به یای ه رستم بهله ینای سیين

Gavernorate, 2003-07-11-15.)  راء يف پایااه آو تضییعپاینار یای ه رسییتم  شییحلهای  مسییئله نمایانار

ي ه عوام  فرهناي و  بانتوان با  نظر سارت اجتماعي نيد مي. در ت   نورآباد اسیتش نامددهای یای ه بل

 اشاره درد.
 

ستم در قلمرو طایفه ان طایفه رنامزدها و نمایندگو پایگاه آراء  ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی .8جدول 

 شبک
 تعداد آراء)به ترتیب( ادوار نامزدها و نمایندگان ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

  باني، فرهناي، ارتحایي ترديحي موردآبي
ه ميرفردی، مجين لایمنرت

 انصاری، مجين انصاری

ه تم، ن م، 

 دهم
301 ،031 ،326 

  باني و فرهناي )هویتي( یافتهسامان اِستادیوم
ه ميرفردی، مجين لایمنرت

 انصاری، مجين انصاری

ه تم، ن م، 

 دهم
011 ،31 ،002 

 013، 010 ن م، دهم مجين انصاری، مجين انصاری  باني و فرهناي )هویتي( یافتهسامان ت   نورآباد

Source: Authors 
 

یای ه توانسته  ای  باین گ ت، جاوین یای ه جغرافيایيدر ملمرو ستم ر  یای ه شحله اجتماعيدر راب ه با 

رل  حله ش ،(هیا بَلِش دوداناَ بَجي)ملعه باجااه جایو،ناان و رَرِرَشل ت، راِيپ ي نظيرروسیتاهایاسیت در 

ن قه سادات ف ليان و برري ا  سادنان یای ه رستم با ای  مده  راِشیل ت باین گ تيدر راب ه با من قه پ. دنن

حي دارنن. پيونن ، باغان، نوشکراِشیل ت نظير دی يتوان به برري ا  روسیتاهای من قه پمي در ای  مورد نَسیَ

لي، دِ در استان  لانيم اظئي  هسیتنن. ای  تيره به یثبه تيره رِ ده متعل  سی ين اشیاره دردلعهچير و مَهپَسیَ

ای   .ویتي دارننو ه ا یای ه رسییتم نيد مرابت فضییایيد ايلویه و بویراهمن و سییپينان پرادننه هسییتنن ده ب

 با وجود ای ،ه اسییت. ای یای ه رسییتم در ای  من قه شیینپایااه آراء نامدده بخشییيمسییئله منجر به توان

در ای   انن.راِشل ت شنهيان آراء ماب  توج ي در پارذ ميد موف  به ستم تن ا در دور دهم،نامددهای یای ه ر
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يني ه هسلینای سیتم یعني سیينجع ر هاشیمي، مجين انصیاری و سیيننتسیب به یای ه ر دوره، نامددهای م

 م، علي اهمنیه ت ای  در صیییورتي اسیییت ده در دور سیییب دردنن.ریی د 062و  014، 061ترتيب به

 دردنن.ریی ارذ  1و  54، 0355ترتيب رستم( به) ه ميرفردیلایرستم(، منرت) جع ر هاشميجاوین(، سين)

ریی  35ن م نيد مجين انصاری تن ا  دور ب نلرد.ریی نيد در ای  من قه دس 0هشیتم، نوذر بناوی هتي  دور

راِشل ت نتواسته يپ پيونن هویتي با برري ا  سادنانرغم بيانار ای  است ده یای ه رستم بهآمار  .دسیب درد

تم س، پایااه آراء نامددهای یای ه رسو دیار . ا نماین ایجاد شحله ،در ای  من قهن م  ار ه تم تایي ادواست 

حي در ارذ ای  ميدان آراء اسیییت. دهم بيیانار  در دور هلقه م قوده تنامض مذدور به نقش پيوننهای نَسیییَ

 یای ه جاوین یي ادواری  معنا ده شییود. بنوضییعيت نامددهای یای ه جاوین در دار ار انتخابات مربوط مي

در انتخابات معرفي درده بودنن.  )سعين مائنی( نامددهای شلوهمننی )علي اهمنی( و ن م ه تم و هشتم

دهم  ورانن، ویي در دپينا درده )جاوین( علامه شل ت به نامددهای یای ه رودسادنان پيراِادثریت رو، ا  ای 

ه واس ه علای  رویشاوننی ببهسادنان ای  من قه ري ا  برنناشیته اسیت،  فرهمننیده یای ه جاوین نامدد 

راِشل ت يیای ه رستم در پ سا یشحلهگرچه  توان گ تبنابرای ، ميانن. نامددهای یای ه رسیتم روی آورده

حي بودهپيوسییتاي بر بنياد فرا  و ت. ثابت و پاینار دانسییداملام آن را  تواندیای  مذدور نمي، ویي بههای نَسییَ

ه تم و دهم( گویای  )نامدد دور ن م و دهم( و سينجع ر هاشمي )نامدد دور ر آراء مجين انصارینشیيب د

ده ای  شحله را تا هنودی  اسیتابدارهای فرهناي و  باني ا  نظر سیارت اجتماعي،  ای  مسیئله اسیت.

 انن. یافته دردهسامان

ت. ای  ه اسدر آن شنشحله  به ایجادستم موف  ده یای ه ر  های دیاری هستننروسیتا اان و رَجایورَرِن

ه واس ه انن و بدر آرری  نق ه دهستان جو ار وامع شنه مومعيت فضایيیثاظ  به یيروستاهای سیلونتااه

اسییاسییام،  ابنن.یپيونن ميو بابامينانِ رسییتم  )سییلونتااه تيره رئي ( بَرددوه من قههای مجاور به دوهرشییته

ب به تيره رئي  هستنن ده با یای ه ر  نيد ناان و ر جایورِی رَروسیتاها  ننی دارنن.ستم پيونن رویشاوم نتَسیَ

ه است د ان دمتشاینقش داشیته است.  هاآوری نامددهای یای ه رسیتم در ای  روسیتاای  مسیئله در ریی

ر دتوت مشتر  است. وا ر بَلِش، پيرایي، مورمير و آبصیننوپ ارذ ریی ای  دو روسیتا با روستاهای ج

 صییننوپریی در ای   51 و 243ترتيب به رسییتم() ميرفردی لهایمنرتسییين جع ر هاشییمي و م، ه ت دور

نوذر بناوی ده در امصي نقاط هو ه انتخابيه ممسني مورد استقحال توده مردم مرار هشتم،  دور .نندسب درد

دور  .نماینریی دسییب  006رسییتم( توانسییت ) ارین م، مجين انصیی دور ارذ درد. ریی 0نارفته بود، تن ا 
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و  042، 4ترتيب ه هسيني بهلینای یعني مجين انصیاری، سينجع ر هاشمي و سين يرسیتمدهم، سیه نامدد 

 با گودنننه ای  استسیتم یي ادوار ه تم تا دهم آراء نامددهای یای ه ر دي يتدسیت آوردنن. ریی به 011

حي توانسیتهده آن ا به یجاد نماینن. با ا در ای  دو روستا اییافتهانسامپاینار و  شحلهانن واسی ه پيوننهای نَسیَ

ه است تا سایر نامددهای یای جع ر هاشمي بوده سين روستا،برري ا  سادنان  اویویت نخسیتوجود ای ، 

حيرسیتم ده م م ضعيت و  ر هاشیمي با ای  روستا است.سیينجع )ا  یرف مادر( تری  دیي  آن پيونن نَسیَ

ا  یلسو و ناپایناری ميدان آراء مجين انصاری یي ادوار  وار ه تم و دهمپاینار آراء سينجع ر هاشمي در اد

  است.هویتي و فرهناي  سارت اجتماعي، ابدارهاین م و دهم گویای ای  مسئله است. 

 در مجاورت من قه ف ليان وامع شنه است و بَجي( اشاره درد ده)مَلعه نجام باین به روستای باجااهسیرا

سي سیا مان سيا یح  و « جایيد »به یثاظ  ای  روسیتا. شیودیاد مي« ع ليا لِش دوداناهبَ»عنوان ا  آن تثت

در  .است شمتعل  به یای ه بل، «ديستي»یثاظ ، ویي بهاست (دهستان جاوین ماهوریملمرو جاوین ) ،فضا

ه لایمنرته تم،  ده در دور در روسییتای باجااه باین گ تراب ه با وضییعيت آراء نامددهای یای ه رسییتم 

ریی ارذ  025و  234، 216ترتيب جاوین( به) ش( و علي اهمنی)بل رسیتم(، عحنایرضا مرادی) ميرفردی

در ای   نامه رودررا در دا ص رعند های رود بختيناون رسیتم( در ادامهِ) نوذر بناویهشیتم،  دور دردنن.

ترتيب هجاوین( ب) ين مائنیرستم( و سع) ش(، مجين انصاریبل) ن م، نوذر شی يعي دور ثحت درد. روسیتا

 گودر ی مسییعودش/تيره عَمَلِه(، )یای ه بل عحنایرضییا مرادیدهم،  دور رذ دردنن.ریی ا 53و  043، 515

 هل)یای ه جاوین( و نامددهای یای ه رسیییتم یعني سیییينینای ر ریش/تيره بَوان(، فرینون  ارگ)ییای ه بل

دست آوردنن ریی به 04و  21، 41، 31، 014، 226ترتيب بههسیيني، سیينجع ر هاشمي و مجين انصاری 

(Manasani Gavernorate, 2003-07-11-15.) آراء در روسیییتای باجااه بيانار ای  اسیییت ده  دي يیت

ه ای  مسییئلانن. ش جایااه دوم را به رود ارتصییا  دادهنامددهای یای ه بلنامددهای یای ه رسییتم بعن ا  

ت واس ه مسائ  تاریخي یعني  یسروسیتای باجااه اسیت ده به پاینار یای ه رسیتم در  شیحلهگر روایت

حَحي آن ا با یلنیار سییادنان باجااه در ملمرو رسییتم در دوران هادميت رواني   شیینه   رلو پيوننهای سییَ

های فرهناي و  باني در ای  روستا اشاره توان به تأثيرگذاری مؤی ها  نظر سیارت اجتماعي نيد مياسیت. 

 درد. 
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ستم در قلمرو طایفه نامزدها و نمایندگان طایفه ر و پایگاه آراء ، ساخت اجتماعیشبکه اجتماعی .9جدول 

 جاوید
 تعداد آراء ادوار نامزدها و نمایندگان ساخت اجتماعی شبکه سکونتگاه

 پيراِشل ت
-سامان

 یافته
  باني و فرهناي )هویتي(

مجين انصاری، سين جع ر هاشمي، 

 سين ینایه هسيني
 062، 061 ،014 دهم

رَرِناان و 

 رَجایو

-سامان

 یافته
  باني و فرهناي )هویتي(

سين جع ر هاشمي، مجين انصار، 

 سين جع ر هاشمي
 042، 006، 243 ه تم، ن م، دهم

 باجااه
-سامان

 یافته
  043، 216 ه تم،ن م ه ميرفردی، مجين انصاری، لایمنرت  باني و فرهناي )هویتي(

Source: Authors 
 

 نمایندگاننامزدها و  ءپایگاه آرا گیریابزارهای ساخت اجتماعی و شکله اجتماعی، کنظریه شب -5-4

 ج يتوسیییني ا  دارآیي ماب در هو ه انتخیابيه مم (م  وم عيني و تجربي)ایاوی شیییحلیه اجتمیاعي 

رغم علي دهنثویبه ،ها استای ممسني بسترسا  ای  شحلهبرروردار است؛ چراده سارتار ایلي یییی عشيره

یلپارچاي سیر ميني یک یای ه و نار  سیادنان یک ملمرو نسیحت به مسائ  اجتماعي و سياسي، بسيار 

نن. با توجه اای دیار را تقویت سارتهب به یای هنمایننگان منتسنامددها و و، پایااه آراء رفعال هستنن. ا  ای 

ی است، اد ملانيدم را  یا یک متغير واس هسیتلدم وجوم  افرادبه اینله تأثيرگذاری شیحله بر پایااه ریی 

ی  ه انتخابيه ممسني ای اء دنن. بنتوانسته است ای  نقش را در هو  )م  وم ذهني( ایاوی سارت اجتماعي

معنا ده سییارت اجتماعي دربرگيرننه ابدارهای فرهناي،  باني و ارتحایي اسییت ده در ایجاد یک شییحله 

 ته و پاینار یای هیافهای سامان، شحلهبر ای  بنيادصادی تأثيرگذار بوده است. ( یا امتای، معنایي)اناارهادرادي 

X  در ملمرو جغرافيایي یای هA  وB حَحي(،  بر پایه حي و سییَ عناصییر فرهناي و  باني )پيوننهای هویتي، نَسییَ

نتخابات بعنی ایوری ده در ادوار سارته است، به گان هو ه انتخابيه ممسیني را استثلامپایااه آراء نماینن

ر بنياد های تصادفي صرفام ب، شحلهسو دیارسي رود را ه ظ رواهنن درد. ا  نيد اهتمایام رفتار و د نش سیيا

ارتحایات ا  یری  تعام  اجتماعي سییادنان یک یای ه با برري ا   ر ارتحایي شییل  گرفته اسییت. یعنيابدا

يره( های مایي و غصادی نمایننگان )عمراني، دمکواس ه رنمات امت ای دیار یا بهمنای  جغرافيایي یای ه

رو، داهش تعام  اجتماعي یا تضعيف ارائه رنمات به ای  ها مؤثر بوده است. ا  ای در ایجاد ای  نوگ شحله

ای هها منجر به تدیدل در پایااه ریی نمایننگان در ادوار بعنی انتخابات رواهن شین. سرانجام، شحلهشیحله
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پيونن ابدارهای فرهناي،  باني و ارتحایي اسیت ده پایااه آراء نمایننگان را تقویت سارته ترديحي به معنای 

عنی )روستا یا مثله(، در ادوار ب اسیت. ای  نوگ شحله نيد به دیي  ن ادیناي یا م در ميان سادنان یک من قه

 ادامه رواهنن داد. یوایف به همایت رود ا  نامدد دیار انتخابات همچنان

 

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

 

 گانمایندننامزدها و شبکه اجتماعی، ساخت اجتماعی و پایگاه رأی  پژوهیآینده -5-5

 هر ایهشیحله آیننه در م مي تأثير( ارتحایي و  باني فرهناي،) اجتماعي سیارت نوگ رسینبه نظر مي

 را نمایننگاننامددها و  آراء پایااه فرهنگ، و  بان نظير ابدارهایي وجود ده معنا ی بن. داشییت رواهن ی هیا

 امتصییادی، رنمات اجتماعي، تعام ) ارتحایي هایابدار یل  درد، رواهن تقویت انتخابات بعن ادوار در

 اهشد نامددها، صلاهيت رد تمالاه) انتخاباتا   دوره هر بر هادم شرایط دیي  به( یجحا ی آراء و عمراني

 برای يثلمم پشتوانه ،(یای ه یک ملمرو در نامددها تلثر نامددها، ن وذ و منرت ميدان امتصیادی، رنمات

 .بود نخواهن نمایننگاننامددها و 
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ش ار بلو روستای ج هادي ا  ای  است ده در ملمرو یای ه جاوین ش بلهای یای ه پژوهي شحلهآیننه

ران ترجيح ب به ای  یای ه را بر دیابا یای ه بلش همچنان نامددهای منتسو نَسَحي نهای هویتي به دیي  پيون

ممل  اسیییت آرای سیییادنان ای  بلش  در ملمرونحود نامددهای منرتمنن و فرهمنن  هرچنن ؛اهنین دادرو

تر بر بنياد يشبنيد من قه پيراِشل ت  دهننگانریی نامددهای یای ه جاوین سوپ دهن. سیلونتااه را به سمت

امتصییادی آن ا ا  ميان نامددهای  ی ه امتصییادی. انتخابنن پردارت تا مؤعِرپ تحاری به گدینش نامدد رواه

انتخابات   ماراتدر  )نظير عحنایرضا مرادی( دنننه منافع آنانمي  ماني رواهن بود ده نامدد تأ ش نيدیای ه بل

ل ت ر پيراِشش( د)یای ه بل ش( و عحنایرضا مرادی ه بل)یای هضیور داشته باشن. پایااه آراء نوذر ش يعي

 ،روا  ای ای  مسییئله است.  روبي گویایِ  به آن ا در ادوار ن م و دهمای  من قه به  دهننگانو رویلرد ریی

( ای  من قه ربغپيراِشل ت )به استثنای روستاهای  ها در فضای جغرافيایييشبل و فضاسا ی سا یشحله

افتاي یسامانا  توان شنه است و به همي  دیي  نمي سارتهعحنایرضا مرادی  گرایِعم شیخصیيت  بر پایه

ن سییتم به دیي  پيوندوه رشییتسییتم نيد من قه پ در ملمرو رسییخ  به ميان آورد.  یي ادوار بعنی راصییي

 دننن.يناری م ادپني هستنن ده با آن ا اهساس همهمایت ا  نامددهای ای با یای ه رود ابتنا به دنحالِعشیيره

با وجود ای ، در صیورت عنم وجود نامددی منرتمنن در ملمرو یای ه رود )نظير دور هشتم(، به دیي  فقر 

شییان )هماننن عحنایرضییا نمایننگي رواهنن پردارت ده در دور داننینایي مثروميت امتصییادی به دمکِو 

 انن. مایي و عمراني دردههای دمکمرادی( به آن ا 

هادم  ياسيسدر یای ه جاوین باین گ ت شرایط )متعل  به یای ه بلش( وان های تيره بشحله در راب ه با

ا  سوی یای ه جاوین در دار ار انتخابات در مرهله  بات یعني عنم وجود نامددی متن ذبر دهمي  دوره انتخا

ی ه جاوین ن یاهای فرهمنو همچني  پشتيحاني شخصيت (شبلرود ) سیَ ماي  آن ا با یای هو رمابت اول 

ب به تيره بَوانا   ای  مسئله ده هلایت  .0شن وانمنجر به پيرو ی سا ه فضایي بَ در مرهله دوم نامدد م نتَسیَ

ااه ، ميدان تدیدل در پایا  تصیادفي بودن آراء نامدد تيره بَوان )مسعود گودر ی( در ملمرو یای ه جاوین دارد

وضعيت آراء روستاهای دَلااه  بعنی انتخابات افدایش رواهن داد. رنامددهای وابسته به بَوان را در ادواآراء 

 را اهرفتار انتخاباتي تنشیيرا  )شخصيت فرهمنن نظير مثمن رنجحر( و گوسِناان گویای ای  امر است. 

ای آن ا يرهعشییایلي یییی در گدینش نامددها، وابسییتاي )عام (  دارگدار تری بنيادیبيانار ای  اسییت ده  نيد

                                                           
ینادی گذارد؛ رومنم به صث  پاریمان مي فردی ا  تيره چابک و فر  بوانده  یي تاریخ انتخابات استای  اویي  بار در .  0

 .شودده دستاوردی بدرگ برای آن ا مثسوب مي
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در اویویت مرار رواهن را و یي ادوار بعنی انتخابات، همایت ا  نامدد م نتسییب به یای ه رود  ودرواهن ب

رهله مر ری( رود )فرینون  ارگ چننان فرهمننآن ا ا  نامدد نه هواداری گرفت تا پشیییتيحاني ا  تيره بَوان.

 را  اهتن فرا  بر نيد «ودل دام شییمشییير» اگر هتي ،ر ای  پایهاسیت. ب دنننه ای  ادعاتأیين اول دور دهم

و  منرتمنن دیاری» بر ارود ر اییای ه ادگاهي و همهم شیینه تضییعيف نامددهای آن ا شییود، برافراشییته

 مَ قَرای در «مقاومت ژئوپليتيک» نماد توانمي را را  تناه رو،ای  ا . دارد رواهنن ترجيح «دارآمنتر

ح ترجينسییحت به سییایر نامددها را  رود تحارینامددهای همد مورنامين. ن ایتام، روسییتای پ   جاوینملمرو 

به همایت ا  نامدد وابسییته به یای ه رود )مثمن  خاباتدهمي  دوره انتمرهله اول رواهنن داد؛ چراده در 

 و،را  ای مثمودی( پردارتنین و در مرهله دوم به نامدد تيره بَوان )مسیییعود گودر ی( گرایش پينا دردنن. 

مورد ییی دایي  ییی شيرا ( در ای  خشان ییی پ  پَبرداری رسانينن مسير آبب ره)نظير به  عمراني رنمات صرفام

 سا ی تيره بَوان را ه ظ نماین.توانن شحلهروستا مي

هناي و  باني عناصر فربيانار ای  است ده و  یردو دوه رستم رفتار انتخاباتي سیادنان پ شت سیرانجام،

ؤثر است. با توجه به د نش سياسي سادنان ای  من قه یي ادوار گذشته انتخابات نامددها بسیيار م انتخاب در

در  ه رستمتيره بَوان و یای  بسته بهری فضای دوم حي ميان نامدد واگيصیورت شل  باین اشیاره درد ده در

ن نواهو ن بيشتری برروردار ر ا  ای در گدینش آن اادوار بعنی انتخابات، مؤی ه هویت و وابستاي عشيره

ر جاوین د های اجتماعي یای هشییحلهپژوهي آیننهبود و تيره بَوان پایااه ریی رود را ا  دسییت رواهن داد. 

، دوشییکوراهي و ت  نظير د  یيها و فضییاهای جغرافيامثلهده در  داردا  ای   ش هلایتملمرو یای ه بل

یي ادوار آیننه نيد رو، ا  ای  دارنن.ای بررورماب  ملاهظه ه جاوین ا  جمعيتهای وابسیییته به یای انسیییان

ي ا  ای  هادنيد د  نه مثله مَلعه رفتار سیياسيبامي رواهنن مانن. یای ه جاوین  راء نامددهایعنوان پایااه یبه

ا توان یک نامدد راسیت ده آراء نامددهای وابسته به تمامي یوایف با فرا  و نشيب همراه رواهن بود و نمي

ختي سیی. بنابرای ، موفقيت نامدد وابسییته به یای ه جاوین بهی  مثله پيرو  دانسییتبه صییورت م عي در ا

 آراء پ رو ني یي ادوار گذشیییته، یجاویننامددهای نيد مثله م وردآبي و ج اد املیانپیذیر رواهن بود. در 

ای ه ن ی. با وجود ای ، تسیلط سادناانن ده در آیننه نيد اهتمال تلرار ای  رویه وجود رواهن داشیتداشیته

ا سينيه سَلمان و مسجن م وردآبي رواهن بود تجاوین و پایااه آراء نامددهای آن ا بيشتر در شعحه م ستقر در ه 

ن ایتام وده است. ش بدنترل یای ه بلشیعحه منرسیه ابتنایي ش ين نظری ده یي ادوار گذشته انتخابات تثت

ه جاوین( توانسته است جمعيت رود و پایااه ریی ب به یای وری )منتس، تيره غ ه و بَرمَکجابهای در مثله
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نامددهای یای ه با برمراری توا ن آراء نیامددهیای ییای یه جاوین را افدایش دهن. به همي  دیي  آن ا مادر به 

ت در ملمرو یای ه رستم نيد باین گ  نامددهای یای ه جاویندر راب ه با شیحله اجتماعي ن بود. نش رواهبل

رود  ذاتمنامددهای هستم نن. به همي  دیي  سادنان یای ه رهای پایناری ایجاد دننن شحلهانتوانستهآن ا ده 

انتخابات  دارآمنی در نحردده نامدد  ییییهشییتم  ن داد و تن ا در شییرای ي نظير دوررا در اویویت مرار رواهن

ي های اجتماعشحله ژوهيپسیرانجام، آیننهپينا رواهنن درد.  یییی به نامددهای یای ه جاوین تمای  نناشیتنن

های لونتااهانن ميدان سش بيانار ای  اسیت ده سیادنان ای  یای ه توانستهدر ملمرو یای ه بلرسیتم یای ه 

های های موردآبي، اِسیییتادیوم و ت   نورآباد را افدایش دهنن و بر ميدان آراء نامددمسیییلوني رود در مثلیه

ها اسیییتمرار رواهن یافت. یای ه رسیییتم در ای  مثلهرو، شیییحله پاینار ب به رود بي داینن. ا  ای منتسییی

ادنان سستم در ملمرو یای ه جاوین نيد بيانار ای  است ده برري ا  های اجتماعي یای ه رشحلهپژوهي آیننه

ت، بر انتخابا محار اتعنم هضور نامددی منرتمنن ا  سوی یای ه جاوین در پيراِشیل ت در صورت من قه 

ه رستم ورت، آراء نامددهای یای صه یای ه رستم گرایش پينا رواهنن درد. در غيرای پيوننهای هویتي ب پایه

با  ایرهو عشي هویتينيد به دیي  پيوننهای روستاهای رَرِناان و رَجایو  در ای  من قه تضیعيف رواهن شن.

 دنان باجااهخاباتي سییارفتار انتن ایتام،  درد.رواهنن ای  یای ه پشییتيحاني نامددهای  ا  اهتمایامیای ه ر سییتم 

دیي  ن، آن ا بهیای ه جاویجغرافيایي رغم مرار گرفت  ای  روستا در ملمرو بيانار ای  اسیت ده به بَجي()مَلعه

ی ه یت نخست رود را نامددهای یااویو رسیتم پيونن تاریخي با یای ه( و ش دوداناهبلپيوننهای هویتي )

با وجود ای  باین به ای  گداره م م اشیییاره درد ده فقنان  د.مرار رواهنن دا سیییتمش و سیییپ  یای ه ربل

ا ر و بخشي ا  آرای ای  سلونتااه دهنرا تغيير  توانن معادیات آراءدر یای ه بلش مي پرشیودت نامددهای

 به سمت داننینای یای ه جاوین ج ت دهن.

 گیری نتیجهو  بحث -6

ای  هتوجه به سییارت یای با گ وهری و دودماني هاییای ه و پيونن باسیلول، های پژوهشبر بنياد یافته

امددها و نگيری پایااه ریی در شییل ثير را سییني در درجه نخسییت بيشییتری  تأمَمَ هو ه انتخابيهبر هادم 

 تمردد ریی رود در یای ه و یوری ده همه نمایننگان با؛ بهداشییته اسییتسییني مَنمایننگان هو ه انتخابيه مَ
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انن هر یای ه توانسییته نمایننگاننامددها و وجود ای ،  . با0اننگرم بودهپ شییتلي و م تفيایي رود  ادگاه جغرا

 ار( در ملمرو یلنیهای اجتماعي را به واسی ه ابدارهای سارت اجتماعي )فرهناي،  باني، ارتحایيشیحله

 «ترديحي»و  «تصادفي» ،«یافتهسامان»ها با توجه به نوگ سیارت اجتماعي، در اَشیلال . ای  شیحلهدننن رل 

یافته در ملمرو یک یای ه در ادوار های سییامانرو، شییحلهای  نن. ا اهبننی شیینتقسییيمآشییلار و  )پيوننی(

انن ر متمای  شنهای دیافرهناي و  باني به نمایننگان یای هملاني، مختلف انتخابات بر بنياد عوام  هویتي، 

تعام  ابدار ارتحایي ) های تصییادفي بر پایهار، شییحلهانن. ا  سییوی دیشییان را تقویت سییارتهو پایااه آراء

در برري ا  ادوار به  ،و غيره( آراء یجحا ی های مایي،، دمکعمرانيهای پروژه ،امتصادیرنمات  اجتماعي،

ها شحله سست ای به همي  دیي  اهتمال گ  انن. دیار پردارتهای نمایننه م نتَسَب به یای هنامدد و همایت ا  

رت صییوها بهبر ای ، برري ا  شییحله افدونای دیار و همراهي با یای ه رود بسییيار  یاد اسییت. ا  یای ه

های تثقي  هیافتانن. ی برای نمایننگان بودهانن و پ شییتوانه نيرومننشیینه )هویتي ییییی من عتي( رل ترديحي 

لمرو انن در مانستهسیتم و جاوین توبلش، ر نمایننگان سیه یای ة نامددها و ای  اسیت ده گویایِهمچني  

در  (بلش) رودوان ضم  شلاف سياسي با یای ه هایي ایجاد نماینن. همچني  تيره بشحلهعم  و یلنیار 

د دتوانسییت نامعنوان یک منرت نوظ ور و به نقش در دهمي  دوره انتخابات شیینن م موف  به ای اء  دور

یافته بيشتر مع وف به سارت اجتماعي انهای سامشیایان ذدر اسیت ده شیحله. نند پاریمان رود را روانة

های شحله ،انن. بر ای  بنيادبه سارت اجتماعيِ ارتحایي بوده های تصادفي مربوطفرهناي یییی  باني و شحله

ه ش و من قروسیییتای جو ار بل در ملمرو یای ه جاوین شیییام ِ بلش نمایننگان یای ةنامددها و اجتماعي 

ایننه ای  یافته و تصادفي هستنن. همچني  نمهای سیامانيانار شیحلهپيراِشیل ت بوده اسیت ده به ترتيب ب

ر راب ه با دای تصادفي ایجاد نماین. دوه رستم، شحلهشتیای ه )عحنایرضا مرادی( توانسته است در من قه پ 

نه نماین، در ای  چارچوب دهن.را نشان ميسا ی توسط ای  تيره تلثر شحله ،نتایج همي  پژوهش ،وانب تيره

ورد، مهایي تصادفي در روستاهای دَلااه شيرا ، گوسِناان، تناه را ، پ  تيره بَوان توانسیته اسیت شیحله

 جاوین درنمایننگان یای ه نامددها و های اجتماعي در  مينه شییحله یردو ایجاد نماین.دوه ر سییتم،  ِپ شییت

درد  ه و بَرمَک اشارهوردآبي، ج اد، جابَم  دوشک،وراهي، ت  هایي نظير د توان به مثلهش ميملمرو یای ه بل

                                                           
نامددها هوینا  هویتي و  یستي ملمرو در آراء تمردد و تجمع مایب در آن فضایي دهي ده با تاب. ای  نوگ ایاوی ریی 0

 :Sadeghi, 2014) روددهي در هو ه انتخابيه ممسني به شمار ميتری  و استوارتری  نوگ ایاوی رییاست ا  جمله د   

17.) 
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  هویتي و ا  عوام شان برانايختهنوگ سیارت اجتماعي انن. یعنيهای ترديحي مرار گرفتهمره شیحلهده در   

ققان همچني  مثد  نه در چارچوب شحله تصادفي یای ه جاوین مرار دارد. من عتي است. همچن  مثله مَلعه

 رل تم سدر ملمرو ر وین نتوانسته است شحله منرتمننیجا سیامانه انن دفتهدر جریان پژوهش رود دریا

هشتم در برري ا  منای  ای  یای ه شحله تصادفي ایجاد  علي اهمنی )یای ه جاوین( در دور و صرفام نماین

  نمایننگان یای ه ر ستم بيانار ای  است ده آن ا در برري انامددها و سیا ی . سیرانجام، شیحلهدرده اسیت

له موردآبي، و در مثافته یهایي سامانانن شیحلهش نظير اِسیتادیوم و ت   نورآباد توانسیتههای یای ه بلمثله

یافته ای سامانهشحله انننمایننگان ای  یای ه توانستهنامددها و  ،ایجاد نماینن. ا  سیوی دیارشیحله ترديحي 

در هنن. د بَجي( و پيراِشل ت انحساطباجااه )مَلعه ،ورَجایرِناان، رود را در روستاهای یای ه جاوین نظير رَ

مددها ناگيری پایااه ریی های اجتماعي و ابدارهای سارت اجتماعي نقش بسدایي در شل مجموگ، شیحله

 یِایااه آراده پ نشییان دادبرآینن م ایعات صییورت گرفته  انن.نمایننگان هو ه انتخابيه ممسییني ای اء دردهو 

ر متاث ،در درجه نخست دهمتا  وان یي ادوار ه تمتم و تيره بسگان یوایف بلش، جاوین، رنماینن نامددها و

همچون  هایيبوده است و در مَرتحه بعن سا ه ایهویت جغرافيایي و یای ها  عوام ِ مثي ي و هویتي نظير 

فرهناي،  باني )یافته و ترديحي ده به وسيله ابدارهای سارت اجتماعي های اجتماعي تصادفي، سامانشیحله

 داده است.  ج تانن، پایااه ریی نمایننگان را تقویت و و ارتحایي( شل  گرفته
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