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 چکیده

از ابعاد یکی پردازد. انتخابات میفضایی که به بررسی ابعاد مکانی/ای از جغرافیای سیاسی است شاخهجغرافیای انتخابات 

لی و عشایری دارد، الگوی یاز آنجاکه بافتاری احوزه انتخابیه ممسنی  زادگاهی است.الگوی رأی محیطی/، تجغرافیاییِ انتخابا

لذا عمده رأی نامزدهای انتخاباتی در فضاهای  ؛ای استهای قومی و طایفهرأی در این فضای جغرافیایی متأثر از گروه

یازدهمین صدد است تا پایگاه رأی نامزدهای رو دررو، پژوهش پیشایناز  منتسب به ایل و تبار آنها است. جغرافیایی است که

 توزیع فضایی و تحلیل بررسیدر قرار دهد؟  پردازشمورد را در حوزه انتخابیه ممسنی دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

ها و فضاهای جغرافیایی حوزه انتخابیه ممسنی برخوردار نبوده در تمامی مکان یکنواختیآراء از پراکنش  رسدبه نظر می آراء

دهنده ترین جمعیت و میزان رأیها و طوایفی است که از پرنفوسبلکه ثقل و تمرکز آراءِ در فضاهای منتسب به بخش ،است

اسنادی و  ،تحلیلی دارد و روش گردآوری اطالعات ماهیتی توصیفی و ،روروش تحقیق پژوهش پیش را برخوردار است.

دهی در حوزه انتخابیه ممسنی تحت تاثیر الگوی رأیبرآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد؛ است.  )مشاهده( میدانی

به صورت همگن نبوده و گرایی است و این مسئله باعث شده تا توزیع فضایی آراء و مقوله طایفه مکانیهای محلی/شناسه

 ها باشد و نامزدهایی که محل تولدگاهها و سکونتآنها بیشتر از دیگر مکان بازیگران انتخاباتی در زادگاه و قلمروه طایفهآراء 

 میزان آراء آنها به حد نصاب نرسد.  ،از جمعیت کافی برخوردار نباشد آنها

 . حوزه انتخابیه ممسنی گرایی وطایفهتوزیع فضایی آراء، جغرافیای انتخابات، : هاکلیدواژه

 

 

 



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

94 

 

 . مقدمه1

در آن الگوهای رفتار سیاسی  دارد وجغرافیای انتخابات، رویکردی جغرافیایی به مقوله دموکراسی و انتخابات 

حقوقی حاکم است بررسی های اقتصادی، فرهنگی، شهروندان که برخاسته از تنوع نگرش و مطالبات آنها از ساختار

ای متأثر از بافت و ساختار توزیع فضایی آراء در هر حوزه انتخابیه (.263:1393راد،نیا و کاویانی)حافظشود می

عشایری برخوردار هستند و عمدتاً در یی که از ساخت ایلی/هااین بین حوزهگیرد. در شکل میاجتماعی آن حوزه 

بلکه آراء نامزدها عمدتاً در  ، از پراکنش یکسان فضایی آراء برخوردار نیستند.مناطق پیرامونی کشور قرار دارند

توجه  با شود. حوزه انتخابیه ممسنیمیجمع دهد، متمرکز و های جغرافیایی که عقبه آن نامزد را تشکیل میحوزه

های سازهرود، به نحوی که این منطقه از ایالت و عشایر جنوب غرب کشور به شمار می دن ساکنانوب ستزیکوچ به

ای ساکن طایفههای اجتماعی قومی/له گروهمج از ش و قشقاییکِستم، بَرُ زیاری، جاوید،شمنای دُفضایی و طایفه

یکی از ابعاد رو، از این ای برخوردار است.لذا از ساختی قومی و طایفه ؛روندفضای جغرافیایی به شمار میاین در 

-واقع جغرافیایی . درشودمحسوب میجغرافیاییِ انتخابات در حوزه انتخابیه ممسنی، الگوی رأی محیطی و زادگاهی 

محور است. یعنی کنش سیاسی مردم در این قلمرو، آراء فضایی/نتخاباتی در حوزه انتخابیه ممسنیا رفتار نوع ترین

و است و نامزدها عمده رأی خود را در فضاهایی که محل تولد آنها  حوزه انتخابیه سرشتی فضایی و مکانی دارد

-از آنجا که غالب تحرکات و کوشش ،کنند. بنابراینکسب می در آنجا ساکن هستند،ای آنها طایفهخویشاوندان و هم

و فضا  گیرد به نوعی ریشه در روابط اکولوژیک انسان و مکانهای سیاسی که در حوزه انتخاباتی ممسنی شکل می

رو از این. گیردعلم جغرافیای انتخابات قرار می مورد توجه ،دارد و در هم تنیده با عرق محیطی و زیستگاهی است

 انتخابیه حوزه در اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره یازدهمین آراءِ توزیع فضاییتبیین  پژوهش حاضر در پیِ

 ممسنی است؟

 و نوآوری تحقیق روش. 2

 رو، ماهیتی توصیفی و تحلیلی دارد و روش گردآوری اطالعات، اسنادی و میدانی است.پژوهش پیشروش تحقیق 

نوشتارهایی وجود داشته است. اما آنچه که پژوهش در رابطه با ادبیات پژوهش )انتخابات ممسنی( تاکنون اندک

محوری انتخابات و تبیین نظری مقولة طایفهکند، تحلیل دقیق دور یازدهم کنونی را با این نوشتارها متمایز و جدا می

پرسمان این مقاله از این حیث مستفیض از نوآوری و ابتکاری است.  ،است. بنابراین از منظر جغرافیای انتخابات

های محیطی و است که مبتنی بر انگاره دهندگان و باشندگان ممسنینش زیستی و سیاسی رأیر نوعِ کُمقاله حاض

بلکه شدیداً در  ،گرا( نیستطلب و اصولهای سیاسی )اصالحها و طیفتنها همسو با تشکلنهای است و طایفه

سیاسی  توسعهدر حصول به حوزه انتخابیه ممسنی را همین مسئله،  گرایانه است؛تقابل با الگوی رأی عقالنی و آرمان

  است.سیمایی سنتی و پیشامدرن بر آن جلوه ساخته و مقبول از دسترس دور ساخته 
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 پژوهشچارچوب نظری . 3

 جغرافیای انتخابات. 1ـ3

شود مطرح در جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان جغرافیای انتخابات شناخته می موضوعاتیکی از  1انتخابات

« کُجایی»له افراد در فرایند انتخابات به مقو« کیستی»دانان افزون بر مقوله جغرافی (.52:1384و راستی، فرد)پیشگاهی

اهمیت قائل هستند، به طوری که نقش مکان در فهم و تحلیل جستار مذکور مهم ارزیابی  زندگی و زیست فرد نیز

شناسی عینی پدیده هستی(. 9:1397زرقانی و همکاران،)پردازند های فضایی میشود و از آن به تحلیل تفاوتمی

ای که درصد باالیی از آثار رویکرد فضایی قرار داده، به گونهرأی و توزیع فضایی آراء، این گرایش را در پیوند با 

 (.106:1396،راداند )میراحمدی و کاویانیموجود در گستره جغرافیای انتخابات بر اساس چنین دیدگاهی نوشته شده

)pattie &، به تحلیل کنش متقابل فضا، مکان و فرایند انتخاباتی 2جغرافیای انتخاباتتوان گفت، با این رهیافت می

Johnston,2006:2) پردازد های فضایی در رفتار سیاسی میمطالعه اثرگذاری تفاوت و.(Estes, 2005:78)  به

عبارتی، جغرافیای انتخابات گرایشی از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه الگوی توزیع فضایی قدرت در قالب 

 (.263:1393راد،نیا و کاویانی)حافظ پردازدروابط متقابل جغرافیا، انتخابات و قدرت می

 وزیع فضایی آراءت. 2ـ3

دهندگان های متفاوت در رفتار سیاسی رأیسازمان فضایی و الگوهای فضایی برآمده از انتخابات، وجود نگرش

وناگون محیطی به هنگام رأی دادن متأثر از عوامل گ دهندگانرأی دهند.های گوناگون انتخابیه را نشان میحوزه

یاری از ر بسفضایی رأی د توزیع. دهنددهندگان جهت و معنا میهستند که به خواست و الگوی فضایی آراء رأی

خص در شدهنده ، به نحوی که جهتدهندگان استهای مکانی نامزد انتخاباتی و هویت رأیجوامع تابعی از هویت

گیری وی رأیکند. این الگاز آنکه طبقه اجتماعی او باشد شرایط مکانی است که در آنجا زندگی مینوع رأی بیش 

کنند تعامل می شنود است، زیرا بیشتر افرادی که با هم گفتگو و محور، نتیجه فرایند تغییر از طریق گفت ومکان

ط، گرایش به ثر از هماهنگی فرد با محینتیجه آنکه الگوی فضایی انتخابات متأ دهند.نیز رأی می «هم»همانند 

اصر فضایی های سیاسی و افرادی است که در هماهنگی، همنوایی و تقویت مناسبات ساختارها و کارکرد عنجریان

 .(54:1392راد،)کاویانیکنند عمل می

 یگرایطایفه. 3ـ3

ست  3طایفه صلت  واحد جغرافیایی/اجتماعی ا شترک را در خود جای داده و عمدتاً از  که مردمانی با خ های تقریباً م

نوعی آگاهی در قالب هویت مکانی  4گراییطایفه .(1393:17صااادقی،)برخوردار هسااتند  مشاااعیعالیق و اهداف 

                                                           
1. Election  
2 . Electoral Geography 

    Tribe .3  
4 . Tribalism  
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نفشه  جغرافیای شخصی افراد )  و  گیردمی محیطی است که از برهمکنش انسان و مکان و فضا )اکوسیستم( شکل       

ساس و هیجان افراد در جهت  منجر به برانگیختگیدهد که شکل می  ایبه گونهرا  (دهندهرأی 1ذهنی شارکت    اح م

   (.7:1397اعظمی، صادقی و حسینی،شود )و زیستگاهی خود می ایطایفهقلمرو نامزد انتخاباتی دفاع از  و

 الگوی نظری تحقیق: 1الگوی شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 )ترسیم از نگارندگان(

جغرافیایی  هایو مولفه ابعادتبیین روابط بین مفاهیم تحقیق بر بنیاد الگوی نظری فوق بدین شرح است که 

، روابط مفاهیم و متغیرهااین  .گرایی استو طایفه شامل ادراک محیطی، حس و تعلق مکان، هویت مکان انتخابات

را شکل  وهش استژپمتغیر اصلی محوری را که مفهوم طایفهزیرساخت و  مراتبی و عمودی با یکدیگر دارندسلسله

فضایی رأی تاثیرگذار است و منجر  و توزیع است که بر الگو یای یکی از عواملگرایشات قومی و طایفه. دهندمی

فضای در این شرایط  شود.میای زادگاهی و طایفه ها و فضاهای جغرافیایدر مکاننامزدها آراء و انبوه به تمرکز 

بین ابعاد و  ،بنابراین شود.ای که از جمعیت بیشتری برخوردار باشد، پیروز کارزار انتخابات میجغرافیایی و طایفه

های و تاثیر آن بر توزیع فضای رأی و در نهایت تمرکز و تراکم آراء در حوزه مکانی انتخابات/یهای فضایمولفه

 .ای ارتباط معنادار و سرراستی وجود داردطایفهزیستی/

 

  پژوهش لمروق. 4

فضای  ایناستان فارس است.  شهرستانِ 29یکی از « نورآباد»بنیاد سازمان سیاسی فضا، ممسنی با مرکزیت  بر

 کیلومتر 6801 اختصاص با، )اقلیت( و عربی )اقلیت( تُرکی قشقایی)اکثریت(، گروه زبانی لُری  سهشامل  جغرافیایی

با یک حوزه انتخابیه این شهرستان  (.1395مرکز آمار ایران، ) دارد جمعیت نفر 161913 استان، مساحت از مربع

زیاری و ماهور مِیالتی تشکیل شده جوزار )جاوید(، رُستم، دُشمَن ،د()مَمَسَنی( از پنج بخشِ مَرکزی )بَکِش و جاوی

  است.

                                                           
 . ادراک محیطی 1

 توزیع فضایی

آراء   

 

 آراء زادگاهی تمرکز 

 ایطایفهو 

 پیروزی نامزد 

 با طایفه پرجمعیت

 

 جغرافیای انتخابات

 ادراک محیطی

 حس و تعلق مکان

 نهویت مکا

 گراییطایفه
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 و رستم ممسنی شهرستان جغرافیایی موقعیت: 1 شماره قشهن

 
 (54:1393منبع: )صادقی،

شود از آن به شناخته می« 1شهر دانشجو»ضمن اینکه در مقیاس کالن و کشوری با عنوان ممسنی  شهرستان

های قومی آفرینی گروهوجود و نقش (.1397:312تبار، صادقی و حسینی،شود )میرزاییهم یاد می« 2ایشهر طایفه»

بر این  «ایطایفه»باعث شده تا برچسب و پالک یالتی زیاری و ماهور مِشمنش، دُکِستم، بَای جاوید، رُو طایفه

متن سیاسی و به ویژه انتخابات )مجلس و فضای جغرافیایی وارد شود. تحرکات این بازیگران سنتی عمدتاً در 

و تمام کوشش و تالش خود را مبنی بر پیروزی  معرفیهر یک در این عرصه نامزدهایی را گیرد و شورا( شکل می

انتخاباتی در طوایف و زادگاه  هایاکتیویست، عمده رأی این رواز این گیرند.به کار می در این عرصه کامیابیو

  شود.متراکم میجغرافیایی خود متمرکز و 
 

 های پژوهش؛ بحث و پردازشیافته. 5

 توزیع فضایی آراءانتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسالمی و . 1ـ5

قانون  62های مشارکت سیاسی مردم برای تعیین حق سرنوشت است. بر طبق اصل برگزاری انتخابات یکی از شیوه

اساسی جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب 

(. از این حیث، افراد واجد شرایط در حوزه انتخابیه ممسنی 247:1400گردد )عباسی و دهانی،شوند، تشکیل میمی

 مجلسانتخابات  دوره یازدهمیناند. در این چارچوب، هطی یازده دوره به انتخاب نامزدهای انتخاباتی پرداخت

کامالً متفاوتی نسبت به ادوار این انتخابات در شرایط حساس و شد.  برگزار اسفند 2 جمعه روز اسالمی شورای

های شهری سکونتگاهوقوع حوادث و رخدادهایی نظیر جاری شدن سیل و خسران و آسیب دیدن . برگزار شدقبل 
                                                           
1 . Student City 
2 . Tribal City 
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 مسافربری هواپیمای سقوط، و اعتراضات برآمده از آنافزایش قیمت بنزین بدون اقناع افکار عمومی  و روستایی،

و دور بودن  کشورزده و دارای بیماری مزمن ساختار اقتصادی بحران، و توجه افکار عمومی جهان به خود اوکراینی

در حوزه اقتصاد  پیمانان اومریکا و همآ ایاالت متحدههای یکجانبه از شبکه تجارت جهانی و تنگنای سخت تحریم

تورم باال، پول ملی ناتوان، رکود اقتصادی طوالنی مدت،  نامناسب مردم،اقتصادی یت معیشتی/ضعوو به تبع آن 

ای متحدین منطقه، کروناویروس شیوع ،1توسط اپوزسیون در انتخابات ندادن رأیکمپین  ذخایر ارزی تحلیل رفته،

شد میزان مشارکت کاهش یابد که در واقع همینطور هم می برآورد بیانگر آن بود که دستاز این  و هشد تضعیف

 دهدمی نشان انتخابات نهایی نتایج .به نام خود ثبت کرد را (57/42) مشارکتکمترین میزان  شد و مجلس یازدهم

اکثریت قاطع این مجلس را طیف سیاسی اصولگرا تشکیل  و کرده تغییر دهم مجلس نمایندگان از باالیی درصد که

رفته رفته انتخاباتی  یممسن حوزه انتخابیةاعتراضات در کشور( فضای )از حوادث اواخر آبان ماه  تا پیش .دهدمی

باعث شد برای مدت کوتاهی  های ناشی از آنو گرانی اعتراضاتو  های انرژینرخ حاملافزایش  اخبارولی  ،شدمی

آذر( فضای  16تا  10نام در انتخابات )مشخص شده برای ثبترکود انتخاباتی ایجاد شود. با این حال از زمان 

)قبل و حین ثبت نام در انتخابات( در  ها و مردمبین جریان هارایزنیها و زنیگمانه انتخابات دوباره بازساخت شد.

 مجازی هایشبکه بعد از پایان روز ثبت نام، دقیقاً .بازتولید شد ،شوندرابطه با اینکه چه افرادی وارد گوی رقابت می

نتخابیه ممسنی نفر در حوزه ا 26 آغازدر  کردند. آفرینینقش های مشخص شروع بهبا شناسه و مرامنامه و اجتماعی

عبارت بودند از: محمد محمودی، عبدالرضا مرادی، مهدی افشون، محمود کرمی، ایمان کردستانی،  کهثبت نام کردند 

سلیمان محمودی، خدابخش سلیمانی، سید علی  ،قائدی، سید عبدالحمید سادات ءسید عبدالوهاب محمدی، عطا

جعفر شریفی، مسعود  ،فرهاد صفریه دهقان، سید علی حسینی، علی دارابی، فرشاد حیاتی، فتح العباسیان، محمد 

گودرزی، نوذر شفیعی، مجید انصاری، سید جعفر هاشمی، مصطفی امیری، نوذر بناوی، عبدالحمید ندری، علی 

ه دهقان، علی السید علی حسینی، فتح مجید انصاری،نفر یعنی  9صالحیت نفر،  26 از این امین عربی. و صفری

د تایید مور و عبدالحمید ندری ، محمد جواد احمدیزارعی، جعفر شریفی، فرهاد صفری، سید علی عباسیاناصغر 

و جعفر ، ، سید علی عباسیاناصغر زارعی، فرهاد صفریمحمدجواد احمدی، علینفر  9. از میان این قرار گرفت

انتخابات نشدند. قبل از برگزاری انتخابات انصراف خود را از ورود به انتخابات اعالم کردند و وارد کارزار  شریفی

نفر یعنی علی  پنج ،وی اضافه شدنو کاندیدا و نماینده دوره هفتم ممسنی  ،علی احمدیبا تغییر حوزه  مدتی بعد

شدند و  پویش سیاسی انتخابات واردله دهقان و فتح ا ، سید علی حسینیاحمدی، مجید انصاری، عبدالحمید ندری

هر کدام از این بازیگران از اندیشه و  (.1398)فرمانداری ممسنی، (1)جدول شماره  به رقابت با یکدیگر پرداختند

بین این  درمتفاوتی برخاسته بودند.  ها و قلمروهای جغرافیاییو از حوزهمتفاوت تفکر خاص و طیف سیاسی 

در قلمرو نمود. اقبالتر میخوش و مجید انصاری یعنی علی احمدی رستمو  جاویدقلمرو  کنشگرِبازیگران نام دو 

                                                           
 برای سازماندهی و تشویق به تحریم هدفمند انتخابات شکل گرفت.« اسفند بدون رأی»و « رأیرأی بی». کمپین  1
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مسعود گودرزی پروزن این طایفه یعنی عبدالرضا مرادی و  نامزدهایچراکه  ؛چندان پرفروغی وجود نداشت بکش نامِ

ه دهقان و سید علی حسینی الفتحبازیگران یعنی عبدالحمید ندری،  دیگراز به ورود به عرصه انتخابات نشدند. مج

 ای برخوردار نبودند.از چهره مشهور و شناخته شده

در منطقه جاوید بعد از آنکه هیچکدام از کاندیدای این طایفه از صافی شورای نگهبان عبور نکردند و 

 و همچنیناین مسئله . انتخابات بشوند، فضای جغرافیایی این طایفه دچار خالء قدرت شد پیکارنتوانستند وارد 

های انتخاباتی دیگر حوزه همچون علی احمدی که در باعث شد برخی از نامزدها ،درخواست کثیری از بدنه جامعه

، علی احمدی با ورود به حوزه روفراهم شود. از ایناین حوزه انتخابیه به زمینه برای ورود وی ثبت نام کرده بودند 

 اهل نقد و نظرپروا، بیاحمدی نامزدی باتجربه،  ر آورد.ر بَدر مقامِ کاندیدای منطقه جاوید سَانتخابیه بومی خود 

و  قلمرو فضاییتنها در بین ساکنان و توان جذب آراء نه و بانفوذ در سطح کالن بود دانشگاه( عضو هیئت علمی)

در فرآیند سیاسی  ،بنابراین .1داشت را هم توانمندیاین و فضاها ها در دیگر مکان بلکه ،داشترا ای خود طایفه

ا و جریانات سیاسی همعادالت بسیاری از گروه پیکار انتخابات دراو  حضورتاثیرگذار و کانون قدرت شهرستان و 

را  یک دوره سابقه نمایندگی از آنجا که و (انقالببند به پای) مشخصدارای مبانی فکری  وی .د دادرا تغییر خواه

 و ؛حوزه سیاسی جایگاه و پایگاه قوی مردمی در دارای عملکردی و سیاسی خود داشت به این اعتبار،در رزومه 

شناخته  محلی و ملیای رخسارهبنابراین هم زمینه برای وی فراهم بود و هم داشت.  ای شناخته شده و اشتهارچهره

های سیاسی جزء طیف سیاسی راست )اصولگرا( شناخته بندیبازیگر هر چند به لحاظ دستهاین  داشت. ایشده

-از منظر ژرفبا این حال های آن منتقدانه و مواضع رفورمیستی داشته است. گریولی رویکردها و کنش ،شودمی

های منفی و رو شدن جنبه پاشنه آشیل احمدی، سابقه نمایندگی وی در مجلس هفتم رسدبه نظر میکاوی مسائل 

که نمایندگان سابق  ه بر این باورندهموار)به ویژه مردم دیگر طوایف(  دهندگانچراکه مردم و رأی ؛اش بودکارنامه

ها و به چهره . به همین دلیلزمینه توسعه و بالندگی حوزه انتخابیه را فراهم کنند آنطور که بایسته است اندنتوانسته

رفتارشناسی طایفه بکش باره . در این کنند آزمایشخود را از این طریق  بختتا  آورندروی مینامزدهای جدید 

آنچه به و دوره نمایندگی احمدی  ضیقکه از طریق بازساخت ذهنیت توده نسبت به عملکرد  است مالحظهقابل 

، بیشتر نهادها و اداراتها در جاویدی نفوذه ژبه ویو  محور احمدی به اموراتطایفه نگرش ،این طایفه زعم افراد

ند ماز این قضیه گله، بخشی از بدنه طایفه بکش روا به حاشیه رانده بود. از اینبکش ر قلمرونخبگان شد، نامیده می

مجید انصاری )طایفه رستم( رقیب اصلی  سمتدر نتیجه ردصالحیت عبدالرضا مرادی )نامزد اصلی بکش( به و 

و بخشی هم به دلیل اینکه احمدی متعلق به بخش مرکزی است به آن رأی گام برداشتند احمدی )طایفه جاوید( 

  های میدانی نگارندگان(.)یافتهرأی ندادند  نیز بخش بزرگی از مردم بکش و جاوید. دادند

                                                           
 است. جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. علی احمدی نماینده دور هفتم حوزه انتخابیه ممسنی و رستم و  1
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زیگر . هر دو باله دهقان حضور داشتادری و فتحبه نامِ عبدالحمید ن دو نامزد انتخاباتی بکش قلمرودر 

آزموده، ، دیگر بازیگران انتخابات گذاشته بودند و به سان به صحنه بار بود که پا نخستینبرای  جوان و ناشناخته،

بلکه در پهنه  ،نداشتند تنها عمق جغرافیایی وسیعی در قلمرو خودنه وانگهیشناس نبودند، فضاشناس و موقعیت

کردن منسجم کاریزمایی برای ،کنشگرکه این دو از همان آغاز نمودار بود  تاریک بودند.و  گمنام شهرستان جغرافیای

برای شکنندگی آراء و پخش فضایی آن  زمینه رابنابراین  .خود یعنی بکش را ندارند قلمرو فضای جغرافیایی آراء

به و پس از آنکه وی تایید صالحیت نشد و  بکش عبدالرضا مرادی بود نامزد اصلی طایفه هرآینه. ندکردفراهم می

منسجم و متحد ژئوپلیتیک دهندگان بکش نتوانستند رویکرد عمالً ساکنان و رأی ،وارد گوی مسابقه نشدتبع آن 

پرنفوس به سمت طرفداران دو کاندیدای  این قلمرو ، به نحوی که برخی از آراءو به نمایش بگذارندخود را حفظ 

هایی منتسب به تیرهو بخشی از آراء این طایفه که  )موازنه مثبت( احمدی و انصاری رفتندیعنی و حاذق پروزن 

و فضایی رایی پایگاه اصلی کُتیره به سمت این دو نامزد روی آوردند. عقبه داشتندبودند که ندری و دهقان در آنجا 

بعد از عبدالرضا  را تشکیل داده بود.آراء ندری و بخشی از بدنه تیره عالیوند پایگاه رأی دهقان )داماد تیره عالیوند( 

بیشتری نسبت به شفیعی در منطقه بکش برخوردار بود. گودرزی  رسد مسعود گودرزی از اقبالمرادی به نظر می

و  خونیپیوند به واسطه  واقع بخشی از بدنه بکش و درنامزد  ،خوش درخشیده بود )دور دهم(که در دور قبل 

 رفتطایفه جاوید به شمار میاصلی نامزد خود کرده بود،  (جاویدی) با طایفه جاوید از طریق همسرکه خویشاوندی 

آسا یک حمله برق او آراء این طایفه ب و غیره( 1)محمد رنجبر متنفذین قلمرو جاوید همیاریرو توانست با از اینو 

مجاز به  در صورت . این فعال سیاسیکند« پیچفتیله»را به اصطالح )عبدالرضا مرادی( رقیب پرتوان و باتجربه خود 

رسد نوذر شفیعی وزن . به نظر میکندتر توانست این قلمرو را منسجممیدور یازدهم عرصه انتخابات وارد شدن به 

پیروز و وارد که توانسته بود  و در دور نهم هم خویش نداشت و خود به سودچندانی برای متحد کردن ساکنان قلمر

وگرنه طبق  نتخابیه ممسنی و رستم رخ دادکه در حوزه ا داشتیشه در حوادث و رویدادهایی رپارلمان شود به نظر 

ضعف چرایی خورد. ای دیگر رقم میها با رخ ندادن آن اتفاقات فرجام انتخابات به گونهها و گزارشدیده ها،داده

و بخشی ریشه در وی  (نشینیتهراننشینی )پایتختناشناختگی و ریشه در بخشی  ،محبوبیت و جذابیت این بازیگر

 ارندگان(.های میدانی نگدارد )یافتهعملکرد دوران نمایندگی وی 

انتخاباتی  نامزدترین و پروزن در مقامِ دیرپاترین در منطقه جغرافیایی رستم بعد از آنکه سید جعفر هاشمی

سید یداله حسینی و و دیگر بازیگران انتخاباتی نظیر  شودوارد انتخابات به دلیل رد صالحیت نتوانست این طایفه 

گیری کردند، عمالً و به طور آشکارا کناره رقابتاز صحنه  در حمایت از مجید انصاری و غیره سید علی عباسیان

                                                           
اغراق  ،نام ببریم طایفه جاویداز او اگر به عنوان پدرخوانده رود. آفرینان مهم پازل انتخابات در قلمرو جاوید به شمار می. محمد رنجبر، یکی از نقش 1

 .رسیممی ویرا بگیریم به طایفه جاوید در انتخاباتی بسیاری از تصمیمات  ةدنبالوقتی . ایمهنکرد
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مبانی فکری  از و دانحقوقفردی شد. انصاری،  آمادهآفرینی هر چه بیشتر مجید انصاری نقشجنبش و زمینه برای 

انتخابات صحنه که از دور نهم تا این لحظه در  وی. است برخوردار )جهادی و انقالبی( و ایدئولوژیک ارزشی

تقریباً سی هزار رأی را  در دور نهم آفریناین نقش. ستابرخوردار  پهناوریاز پشتوانة ژئوپلیتیکی  ،داشتحضور 

کرد، تا اینکه  اخذتقریباً بیست هزار رأی  توانست کسب کند و در جایگاه سوم قرار گرفت و همچنین در دور دهم

تبیین  پنجاه هزار رأی جایگاه نخست را از آنِ خود و پیروز نبرد انتخابات شد. تحصیلتوانست با  در دور یازدهم

پراکنش فضایی و مکانی آراء مجید انصاری نشان کند: نوع استدالل را بازگو می چهار چرایی پیروزی مجید انصاری

؛ یعنی وی در طایفه خود بیشترین میزان دهد که آراء این بازیگر در قلمرو خود یعنی رستم متمرکز بوده استمی

محوری گرایی و طایفهیطرأی را کسب کرده است. بنابراین یکی از نیرومندترین عوامل پیروزی انصاری، مقوله مح

باعث شده بود مسئله  ایندومین استدالل؛ فقدان تعدد کاندیدا و نامزدهای انتخاباتی در طایفه رستم که بوده است. 

بتابد، ولی در این دوره با رستم نتواند آنچنان در عرصه انتخابات خوش قلمروطی چند دوره انتخابات مجلس، 

های انتخاباتی عظیم، عمالً زمینه برای پیروزی وی و با تجربه بنیهخوش انصاریحضور یک نفر و آن هم مجید 

 در صورت حضور سومین دلیل؛ رد صالحیت هماورد قدرتمند وی یعنی سید جعفر هاشمی است. فراهم شد.

 رستم،شهرستان ه به دلیل شکاف فرهنگی و فضایی ا مکانی میان بخش مرکزی و بخش سورنای هاشمی در صحن

ای ایشان نظیر عبدالرضا داد. حتی اگر دیگر رقیبان غیرطایفهقطع به یقین نتیجه انتخابات به گونه دیگری رخ می

هایی به وجود تعداد آراء کنونی این بازیگر تفاوتداشت شاید بتوان گفت که در در صحنه حضور میو غیره مرادی 

ها که موجب غافلگیری در ساکنان ممسنی و به ویژه جاویدیندادن درصد بزرگی از چهارمین برهان؛ رأی آمد.می

به  این بازیگر بود. جنبشدیگر از عواملی که باعث پیروز شدن انصاری شد، تبلیغات و  ییکنتیجه انتخابات شد. 

 ترعیانو  ترافزونعلی احمدی  همراتب نسبت به دیگر رقبا و به ویژگر به تحرکات این بازی کادربندی و رسدنظر می

 بار خود را سخت بسته است. از طرفی که انصاری برای دور یازدهم کوله رسیدها قبل به گوش میو از مدت بود

کاندیدایی از فضای ندابات به طور متوالی نتوانسته بودرستم طی چند دوره انتخ کوشندگان سیاسیکه  از آنجا

و شوق بیشتری برای  کارمایه سامان سیاسی،دهندگان این رأیدر این دوره  ،دنجغرافیایی خود به پارلمان بفرست

خود زمینه کننده خیرهمشارکت حداکثری  وبا بسیج  ،روداشتند. از این ها و فضاهامکانبه دیگر  رأی دادن نسبت

توان به شکاف میان طوایف بکش و جاوید در از سوی دیگر، می ای خود را فراهم کردند.طایفهنامزد هم کامیابی

شهرستان ممسنی اشاره کرد. بر این اساس، بخشی از ساکنان بکش با حمایت از مجید انصاری )طایفه رستم( منجر 

هزار رأی(  17وی در بخش مرکزی ممسنی شدند که خود در افزایش فاصله رأی )تقریباً  آراءبه بهبود وضعیت 

 انصاری و احمدی نقش داشت. 

های پس از اینکه لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی تایید صالحیت شده توسط ارگان، (رهیافت) با این دیپاچه

. بدین معنی که انگار جغرافیای خواهد شدچه انتخابات  سرنوشتاز پیش مشخص بود که  گویا، مربوطه معرفی شد
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چراکه این تعدد کاندیدا نسبتی با تکثر جغرافیای سیاسی حوزه انتخابیه پایش حوزه انتخابیه را دارد.  قصدقدرت 

 نگرشی، واقع پس از آنکه نامزدهای پروزن و با رویکردهای درد. ادبازتاب می نداشته و تنها بخش کوچکی از آن را

در جامعه رخ  دلسردیو  سای گوناگون و متنوع نتوانستند وارد عرصه رقابت بشوند عمالً نوعی یأطیفی و طایفه

به معنای تکثر افکار و عقاید  رفتنبعدی نمودن جامعه و از بین یکزمزمه تا بود همین مسئله باعث شده داد و 

پخش  فضای جغرافیایی درشود، نامیده می «مهندسی انتخابات» و« سازی سیاسیپاک»آنچه در ادبیات علوم سیاسی 

جغرافیایی طوایف اگر از های و حوزه نبودند رادای برخورهدای از تنوع گستر. در این دوره نامزدهای طایفهشود

 وارد صحنه خیربکش( و یا خیلی با تأدهقان و ندری از طایفه نبودند )مثل  پرآوازهبرخوردار بودند یا  نامزدهایی

مثل انصاری از طایفه جاوید( و یا اینکه از تکثر نامزدی برخوردار نبودند )احمدی از طایفه انتخابات شدند )مثل 

حزبی بودن و هم ،از طرفی زیاری(.و دشمن میالتی ند )ماهوراصالً کاندیدایی در انتخابات نداشتو یا اینکه  (رستم

بیه ارا در حوزه انتخ سیاسی، الگوی رأی حزبی و شدهدهای تایید صالحیتسیاسی برخوردار بودن نامز از یک طیف

و  این نوع چیدمان ،رواز این. 1شدشدن انتخابات می قابتیباعثِ غیرر مسائل د و همینکررنگ و ناپدید میکم

 بر این باور بودند که و بسیاری دادکاهش میمشارکت در انتخابات را  شوردهی و انگیزه رأیرویکرد سیاسی عمالً 

فرایند انتخابات و اما همینطور که . روی مجلس کاهش معناداری خواهد داشتسطح مشارکت در انتخابات پیش

و  زمزمه ناگاه ،مجازی در حال سپری شدن بودتبلیغات بازیگران چه در عرصه فضای جغرافیایی و چه در فضای 

منطقه ممسنی به عرصه انتخابات به گوش رسید و این فرد کسی  و قدرتمند فرهمندورود یکی از بازیگران  نجوای

که در حوزه انتخابیه  در دوره هفتم مجلس ممسنی حوزه انتخابیهاحمدی نماینده سابق  نبود جزء علی احمدی.

درخواست تغییر حوزه ، شورای نگهبان ها توسطصالحیت از اعالم نتایج بررسینویسی کرده بود بعد تهران نام

اعضای هیات اجرایی انتخابات با درخواست تغییر  تحویل داد. ممسنی را به فرمانداری شهرستان ممسنی انتخابیه به

گیری وانتخابات جل بهبنیه بنابراین در وهله نخست از ورود این بازیگر خوش. حوزه نماینده سابق مخالفت کردند

و از حوزه انتخابیه تهران  حفظمسئوالن را  و همراهی بعد از رایزنی، احمدی توانست موافقت عاقبتشد تا اینکه 

 یأبا خاصیت زایش رلگوی سیاسی ادر مقام نماد یا کهناحمدی  آنکهبعد از  به حوزه انتخابیه ممسنی وارد شود.

شد به آن سرراستی نمی دیگرو تغییر  هارقابت بندیصورت ،انتخابات شد پویش وارد غنی رأی سبد از برخودار و

 ،چراکه احمدید؛ هموارتر شونا انصاری شد مسیر پیروزیمیاین موضوع باعث کرد که انصاری پیروز است؛  برآورد

این نامزد   با تجربه یک دوره نمایندگی و با جایگاه باال در ساختار سیاسی کشور بود.سرسخت و مبارز،  سیاسیِ

حضور پرشور شما مردم در این مکان و در سخنرانی تبلیغاتی خود در استادیوم شهید لشکری گفت:  انتخاباتی

 (.1399)احمدی، که ادعای مهندسی انتخابات را داشتنداست شرکت در انتخابات پاسخ منفی به کسانی 

                                                           
 ندارد. وجود ماهی دیگر حوض آن در که برخاستند تقال به حوضی در گیریماهی سر بر . اصولگرایان 1

http://diaremamasani.ir/
http://diaremamasani.ir/
http://diaremamasani.ir/
http://diaremamasani.ir/
http://diaremamasani.ir/
http://diaremamasani.ir/
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عمالً عرصه گیری شور و شوق انتخاباتی و شاهد شکل ، اندکیبعد از ورود احمدی به انتخابات ،رفتهرویهم

ها و افکار عمومی به سمت این دو بازیگر گرایش پیدا کرد و و تمامی نگاه قابت بین این دو بازیگر شکل گرفتر

چراکه این  سینی و ندری به حاشیه رانده شوند،یعنی دهقان، حاین مسئله باعث شد دیگر نامزدهای انتخاباتی 

ن سال سابقه نمایندگی و یگری و شهرت در مقایسه با احمدی و انصاری که چندقه کنشبازیگران به حیث ساب

آغاز شد.  بین این دو اکتیویست انتخاباتیتن به تن هماوردی سیاسی  ،بنابراین نبودند. ،را داشتنددر انتخابات  تکاپو

. با وزن سیاسی باال جغرافیایی جاویداز سامانِ  یلعاده و دیگرایکی از قلمرو جغرافیایی رستم با وزن جمعیتی فوق

کردند و هر کدام سعی می گرفتمیهای شهری و روستایی انجام ها و سکونتگاهدر مکانتبلیغات هر دو بازیگر 

امروزه روز عمده تبلیغات از آنجا که همچنین  های خود آشنا و اقناع کنند.ها و اندیشهدهنده را با برنامهتوده رأی

به ، رودمیپیش  هایی نظیر واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و غیرهها و برنامهفضای مجازی از طریق کانالنامزدها در 

این کنشگران  تر ظاهر شدند.و اطرافیان مجید انصاری نسبت به علی احمدی فعالتر و پرتحرک پیروانرسد نظر می

پیش ژئوپلیتیک های انتخاباتی باید از این فرصت نیک دریافته بودند که پس از چند دهه تالش و تقال و ناکامی

 شکاف سیاسی و جغرافیایی ظاهر شدهبدون  ، همگن و یکنواخت ورستم فضای جغرافیایی که هآمده در این دور

تمام تالش  این موقعیت سیاسی، استنباطند. بنابراین با ، سود جویو رقیب چندان فراوانی در پیش روی آنها نیست

جذب آراء انجام دادند. آن سوی دیگر داستان علی احمدی و یارانش قرار داشت که کمی نامنسجم خود را در جهت 

های با تاخیر وارد گوی رقابت شد و از این حیث بخش سترگی از زمانرسیدند. احمدی و ناهماهنگ به نظر می

تیم تشکیالتی و انتخاباتی احمدی ناهماهنگ و آنچنان پرانگیزه از دست داد. برای تبلیغات مهم و راهبردی خود را 

. در رسیدبه نظر می ولی جغرافیای انصاری پرانرژی و تشنه ،رمقانرژی و بیکمنبود. در واقع جغرافیای احمدی، 

سازمان به حیث همچنین باید اذعان داشت که  فضای جغرافیایی جاوید به زانو درآمد. تقابل بین این دو جغرافیا،

« بخش»عمدتاً در قامتِ عنصر  نیدر حوزه انتخابیه ممس های انتخاباتیرقابت ،سیاسی فضا و تقسیمات کشوری

سخن، شد. به دیگر  «شهرستان»این عنصر تقسیمات کشوری تغییر و ارتقاء به  هگرفت که در این دورشکل می

زادگاه و زیستگاه  ،هر بخش و بخشرم همیشه در فُ ممسنیکارزارهای انتخاباتی بین بازیگران در حوزه انتخابیه 

کاندیدایی شکل گرفت که  رقابت بین دوولی در این دوره  ،گرفتمی شکل ،هستند های موجود در ممسنیطایفه

از ز یک شهرستان هم برخوردار نبودند، به نحوی که یکی بلکه ا ،تنها از یک بخش و یا یک طایفه نبودندهر دو نه

 قلمروکه یکی از  خاستگاه فضایی و مکانی دو بازیگر ،بنابراین گری از شهرستان رستم بود.شهرستان ممسنی و دی

-هماوردیدر کنار  عهمادن جکر و دوشقههای شهرستانی ممسنی بود زمینه را برای رقابت قلمرواز  یرستم و دیگر

های رقابت»که  شناسی()به حیث آسیب رفتآن میبیم فراهم کرد و  ایهای متداون و پربسامد بخشی یا طایفه

شد ترین برهانی که باعث میآشکارترین و بنیادی .1هم اضافه شود «ایهای بخشی و طایفهرقابت»هم به  «شهرستانی

                                                           
 ترین پدیده انتخابات نام برده است. ناکرخط"پایگاه خبری تحلیلی خبرنورآباد از این مسئله با عنوان  .  1
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جغرافیای قدرت است. نگاه جغرافیای قدرت  دهم اضافه شود، رویکر ایهای طایفههای شهرستانی به رقابترقابت

 دهند.حوزه انتخابیه را مورد پایش و کنترل قرار میکه  استوار استو مسائلی  هارهیافته بر بنیاد به حوزه انتخابی

واقع این جغرافیای قدرت است که  چینش نامزدهای هر حوزه جغرافیایی مربوط به جغرافیای قدرت است. در

جدای از این  قلمرو رستم یا بکش یا جاوید و غیره نامزدی در انتخابات داشته باشد یا خیر.دهد رخصت می

کدام طایفه ای یا بخشی های طایفهدرباره این دو رقابت دو تببین وجود دارد: نخست؛ در صورت رقابت، هاگزاره

چراکه از جمعیت بیشتری نسبت  ؛شداین طایفه رستم است که پیروز انتخابات میکارزار بود؟ قطع به یقین  پیروز

این  هرآینهشد؟ های شهرستانی، کدام شهرستان کامیاب میبرخوردار بود. دوم؛ در صورت رقابت جاویدفه به طای

چراکه نسبت به شهرستان رستم از جمعیت بیشتری برخوردار  ؛شدکه پیروز انتخابات می استشهرستان ممسنی 

ای شکل گرفت به شکل همان رویه سابق یعنی طایفه بین انصاری و احمدی نبردرسد با این حال به نظر می است.

ها و فضاهای و نه به صورت شهرستانی. چراکه اوالً پایگاه رأی انصاری محدود به قلمرو رستم نشد و در دیگر مکان

از طرفی  داشت.زیاری و بخشی از بدنه اجتماعی بکش گسترش نظیر بخش ماهور میالتی و دشمن جغرافیایی

ای در شهرستان رستم که عمدتاً همه از یک فقدان تکثر طایفهوجود طوایف متکثر در شهرستان ممسنی در تطبیق با 

انصاری  ژئوپلیتیک وذزمینه را برای نفشهرستان ممسنی را نامنسجم و از سویی دیگر  از یکسوعمالً  هستند طایفه

های شهرستان ممسنی خود نامزدهایی به طور مشخص در انتخابات ناگفته نماند که در این زمینه طایفه کرد.فراهم 

های موجود در ممسنی طایفه یعنی اگر .نشدن شهرستان ممسنی موثر بودو همگرا تکاثفداشتند که همین مسئله در 

این  ،بود، نامزدی در انتخابات نداشتند برخاستهنماینده شهرستان  در کنار طایفه جاوید که نامزد این طایفه در قامتِ

رفته در پی رقابت همیرو کرد که اینطور نشد.منطقه ممسنی فراهم می تقاربمسئله به طور ناخواسته زمینه را برای 

ها به طرز باورنکردنی از هسته سخت شهرستان یعنی نورآباد عبور کردند و ، رستمیدو شهرستان رستم و ممسنی

دهد مجید انصاری در بخش مرکزی ممسنی نشان می 2کردند. همانطور که در جدول شماره  دشتآراء هنگفتی 

چراکه این بخش عمدتاً زادگاه و  ؛شودمحسوب میاین خود رأی استوار و سنگینی رأی کسب کرد که  10524

)شاید  بخشی از این رأی ؛توان گفتمیآراء این بخش  محل زیست ساکنان جاوید و بکش است. بنابراین در تحلیل

تعداد هم نیستند و بخشی های ساکن در بخش مرکزی ممسنی هستند که قلیل و کم، رستمیهزار رأی( 5بتوان گفت 

طرفداران بکشی و جاویدی انصاری بودند. حتی مجید انصاری در  همهزار رأی(،  5 )شاید بتوان گفتاز این آراء 

رأی تحصیل کند که این در جای خود قابل  244هستند توانسته  یهای احمدوالیتیکه عمدتاً هم بخش جوزار هم

ماهور میالتی زیاری هم خوش درخشیده است. به ویژه در در دو بخشِ ماهور میالتی و دشمن انصاری تأمل است.

دهنده با توده رأی که به نظر هم به دلیل نفوذ اجتماعی که در آن مکان داشته و هم به دلیل آشنایی و خویشاوندی که

در مقابل علی احمدی نتوانسته است در شهرستان  رباید.است این مقدار رأی استوار را به  توانسته ،ماهور داشته

لق به حوزه زیستی رستم، احمدی عهزار رأی مت 40از تقریباً  ا به دست گیرد.رستم نفوذ و کنترل فضای جغرافیایی ر
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تاخیر در ورود به  ،یکی از دالیلکه رأی ناچیز و اندکی است.  رأی این منطقه پهناور را کسب کند 1877توانسته 

ای اینکه پایهدلیلی اصلی و ولی  ،تیم احمدی در شهرستان رستم بود و کادرسازی ضعیفلیغات بانتخابات و ت

ژئوپلیتیک همگرایی را در  دبا تمام قوا رویکر هااین بود که رستمی ،احمدی رأی ناچیزی در شهرستان کسب کرد

 توانستهرگز نمی و پیروانش بسته کرد که احمدیپیش گرفتند و این رویکرد چنان قلمرو جغرافیایی رستم را هم

ها در پی هماوردی دو شهرستان رستم و ممسنی، این رستمی ،مجموعدر  ثبات کند.تشویش و بی این انسجام را

 فاتح نبرد انتخابات شدند.آراء را کسب و  کیک از زیادی سهمبودند که 

دهد که تحلیل فضایی توزیع آراء در یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسالمی نشان میواکاوی و 

نامزدهای انتخاباتی عمدتاً در فضاهای جغرافیایی متمرکز بود که این بازیگران یا در آنجا متولد شده  پایگاه رأی

نتخابات از آراء در این دوره از ااند. به بیان گویاتر، آنها در آنجا سکنه گزیده ایطایفهبودند و یا خویشاوندان و هم

برخوردار نبوده  یفضاهای جغرافیایی حوزه انتخابیه ممسنها و در تمامی مکان توزیع و پراکنش یکسان و همگنی

ترین جمعیت و میزان ها و طوایفی است که از پرنفوسبلکه ثقل و تمرکز آراءِ در فضاهای منتسب به بخش ،است

زیگران وزه انتخابیه ممسنی بادهی در حالگوی رأی . به عبارتی،(2)جدول شماره  برخوردار استدهنده رأی

 آنهاباشد و نامزدهایی که محل تولد هاگاهسکونتها و آنها بیشتر از دیگر مکان طایفه زادگاه و قلمروانتخاباتی در 

بر اساس آمار فرمانداری شهرستان ممسنی،  از جمعیت کافی برخوردار نباشد میزان آراء آنها به حد نصاب نرسد.

از نظر توزیع فضایی، مجید انصاری از مجموع  .آراء را کسب کرده است 94386درصد از مجموع  52مجید انصاری 

زیستگاه وی است، به دست آورده محل تولد و که  رستم طایفهدرصد بیشترین پُشتیبان رأی را در  72آراء خود، با 

، چراکه رودبه شمار می مجید انصاری گاه ژئوپلیتیکبزرگترین تکیه رستم شهرستان. (2)جدول و نقشه شماره  است

احساس نزدیکی و قرابت با وی مردم این قلمرو جغرافیایی، رو از این .کنندعقبه وی در آنجا عمدتاً زیست می

 درصد از 35، علی احمدی ممسنیشهرستان . بر پایه آمار فرمانداری اندباالترین رأی را به ایشان دادهکردند و 

درصد  70آراء را کسب کرده است. از نظر پراکنش مکانی، علی احمدی از مجموع آراء خود، با  94386مجموع 

که محل تولد و زیستگاه وی است، به دست آورده بخش مرکزی جاوید ساکن در  طایفهبیشترین پُشتیبان رأی را در 

امتداد جغرافیایی پیوست سرزمینی و واقع  از طرفی احمدی در بخش نوبنیاد جوزار که در. (2)جدول شماره  است

 را کسب کرده است رأی( 3955) بیشترین رأی شودمحسوب می (جاوید ماهوریدهستان بخش مرکزی )و هویتی 

محیط کرده و پنداری ذاتاحمدی با وی احساس همهای ایطایفهمهم نشانگر آن است که هم نای .(3)نقشه شماره 

و عبدالحمید  له دهقانافتح ،آمارهمچنین بر مبنای  جهت داده است. دهندگانرأیجغرافیایی به کنش و منش سیاسی 

این دو از نظر پخش جغرافیایی،  .اندآراء را کسب کرده 94386درصد از مجموع  2و  3به ترتیب  ندری هر کدام

ن پُشتیبان رأی را در بخش مرکزی و به طور درصد بیشتری 94و  95از مجموع آراء خود، با  بازیگر به ترتیب

است، به دست آورده  عبدالحمید ندریکه محل تولد و زیستگاه  ساکن در دهستان بکش دو هاییبکشمشخص 
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از  آراء را کسب کرده است. 94386درصد از مجموع  2 سید علی حسینی، در نهایت. (5و  4)نقشه شماره  است

درصد بیشترین پُشتیبان رأی را در بخش مرکزی )عمدتاً  84از مجموع آراء خود، با  حسینینظر پخش جغرافیایی، 

 (.1398)فرمانداری ممسنی،(6)نقشه شماره  ( که محل تولد و زیستگاه وی است، به دست آورده است1تیره بردنگان

 هاییساکنان هر محدوده جغرافیایی در گزینش نماینده سیاسی، معیارها و زمینه های پژوهشبر بنیاد یافته ،بنابراین

 دهندگان( متناسب است. های ذهنی و نیازهای محیطی ساکنان )رأیدهند که با انگارهرا مد نظر قرار می

 : آراء نامزدها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی1جدول شماره 

 آراء نامزدها شغل تحصیالت حوزه انتخابیه طایفه نامزدهااسامی  ردیف

 50008 وکیل دکتری ممسنی  رستم مجید انصاری 1

 33514 استاد دانشگاه دکتری ممسنی جاوید علی احمدی 2

 3628 بازنشسته سپاه دکتری ممسنی  بکش له دهقانفتح ا 3

عبدالحمید  4

 ندری

 2720 تعاونرئیس اداره کار و  ارشد ممسنی  بکش

سید علی  5

 حسینی

 2575 امور اراضی استان فارسکارمند  ارشد ممسنی رستم

 (.1398)فرمانداری ممسنی،منبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ای رستمی دارند، لحاظ هویتی، ساکنان این روستا، کیستیبردنگان، قلمرو بکش است، چراکه در دهستان بکش دو واقع شده است، ولی به مجموعه روستاهای. بر بنیاد سامان سیاسی فضا،  1

 چراکه متعلق به طایفه رستم هستند.
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دوره انتخابات مجلس شورای  یازدهمیندر ها و شهرستانها : آراء نامزدها به تفکیک بخش2جدول شماره 

 اسالمی

 منبع: همان

 دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی یازدهمین: میزان مشارکت در 3جدول شماره 

 

 
 
 

                                       

 منبع: همان

 رستم شهرستانمجید انصاری در  ایطایفهی و : تمرکز آراء زادگاه2نقشه شماره 

 «مجید انصاری متعلق به حوزه جغرافیایی رستم )طایفه رستم( است»

 طایفه اسامی نامزدها ردیف
 ()زیستگاه

 مرکزیبخش 

 ممسنی

)زیستگاه 

طایفه جاوید 

 و بکش(

 

 بخش جوزار

 ممسنی

)زیستگاه 

فه طای

 جاوید(

 

شهرستان 

 رستم

 ه)زیستگا

طایفه 

 رستم(

بخش 

 زیاریدشمن

 ممسنی

ه ا)زیستگ

یفه دشمن اط

 زیاری(

 بخش

 ماهورمیالتی

 ممسنی

زیستگاه )

طوایف 

ترکتبار 

 قشقائی(

 جمع آراء

 50008 1859 1283 36098 244 10524 رستم مجید انصاری 1

 33514 1637 2644 1877 3955 23401 جاوید علی احمدی 2

 3628 46 36 91 20 3435 بکش له دهقانفتح ا 3

 2720 23 33 108 8 2548 بکش عبدالحمید ندری 4

 2575 38 42 315 22 2158 رستم سید علی حسینی 5

 انتخابات مجلس شورای اسالمی یازدهمدوره  نام حوزه انتخابیه

 میزان درصد میزان مشارکت جمعیت واجد شرایط

 75 94386 125000 ستمرو  ممسنی
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 )ترسیم از نگارندگان(

 ممسنی علی احمدی در بخش مرکزی ایی و طایفه: تمرکز آراء زادگاه3نقشه شماره 

 «)طایفه جاوید( است دعلی احمدی متعلق به حوزه جغرافیایی جاوی»

 
 )ترسیم از نگارندگان(

 ای فتح اله دهقان در بخش مرکزی ممسنی: تمرکز آراء زادگاهی و طایفه4نقشه شماره 

 «استجغرافیایی بکش )طایفه بکش( متعلق به حوزه فتح اله دهقان  »
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 )ترسیم از نگارندگان(

 

 در بخش مرکزی ممسنی عبدالحمید ندریای : تمرکز آراء زادگاهی و طایفه5نقشه شماره 

 «( استمتعلق به حوزه جغرافیایی بکش )طایفه بکشعبدالحمید ندری  »

 
 )ترسیم از نگارندگان(
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 ای سید علی حسینی در بخش مرکزی ممسنی: تمرکز آراء زادگاهی و طایفه6نقشه شماره 

 «متعلق به حوزه جغرافیایی بکش )طایفه بکش( استسید علی حسینی »

 
 نگارندگان()ترسیم از 

 گیرینتیجه

دهندگان همسو با نامزدهای محیط رود که عموماً رأیای رفتار انتخاباتی به شمار میگرایی برآیند گونهجُستار طایفه

دهند. خاستگاه فضایی این الگو عمدتاً در مناطق پیرامونی کشور و در جوامع با جغرافیای زیست خود رأی می

شهرستان ممسنی از جمله فضای جغرافیایی است  بسته با زمین و محیط و مرز است.ای همساخت ایلی و عشیره

مان خود دای را از پدران و دوها پیش فرهنگ ایلی و عشیرهد و از مدتنعشایری دارزی و ایلی/ای کوچکه پیشینه

و فرهنگ آن محصول محیط جغرافیایی درهمتیده با سنت و روحیات ایلی  واقع انسانِ ممسنی اند. دربه ارث برده

مهمترین و ، های فضایی و قلمروای در شکل سازهطایفههای قومی/گروه در این اجتماع، است. ایو عشیره

های واقع انتخابات در چنین ساخت کنند. درآفرینی مینقشدر انتخابات اثرگذارترین بازیگران سیاسی هستند که 

ات در حوزه انتخابیه انتخاب ،رواز این رود.به شمار میگرایی طایفه سیاسی رفتار عینی نمود ای عرصهنخستی و اولیه

دیرپاترین  ،دهی محیطی و زیستگاهیالگوی رأی؛ به طوری که های محلی و فضایی استهصمتاثر از خصی ممسنی

گرایی به کردارها گرایی به شکلِ طایفهمحیط و رودبه شمار میدهی در این فضای جغرافیایی و آشکارترین نوع رأی

نشان  ی در حوزه انتخابیه ممسنیدهد. واگشایی نتایج دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسالمجهت و معنا می

تابع بیش از آنکه تابع دموکراسی راستین باشد های ممسنی و رستم آوری نامزدها در شهرستانداد که پایگاه رأی
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که شالوده  حقیقیآن نوع مشارکت انتخاباتی  ،بنابراینای است. های سخت جغرافیایی، هویتی و طایفههماوردی

شاهد برآمدن نمایندگانی رو، از اینسنتی ممسنی چندان پدیدار نیست.  جامعهدهد در ساالر را تشکیل مینظام مردم

-ای/خویشاوندی دارد تا جوهری عقالنی/توسعهسرشتی طایفه از این حوزه انتخابیه هستیم که بخش عُمده آراءشان

بنیادی هویتی دگان حوزه انتخابیه ممسنی برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد؛ پایگاه رأی نامزدها و نماین گرا.

های سیاسی در قلمرو آید که هر کدام از این اکتیویستو مکانی دارد و از مجموع آراء و ارقام انتخاباتی چنین بر می

این بازیگران عمده رأی خود را در فضای اند، به نحوی که ای خود بیشترین حمایت را شدهطایفهزادگاهی/

 .کنندخویشان و طایفه آنها در آنجا زیست میهم اند و اند که هم در آنجا متولد شدهجغرافیایی کسب کرده
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