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چکیده

هدف این پژوهش بررسی تفاوت پذیری میزان آرای کاندیداهای یازدهمین و دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در استانهای آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه
و بویراحمد است .روش گردآوری دادههای تجربی تحلیل محتوا از نوع کمی است .یافتههای
تجربی بیانگر این است که بین میزان آرای کاندیداها و تعلق قومی آنها رابطه معناداری وجود
دارد .اما در مورد رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی توسط کاندیداها و میزان رأی آنها
یافتهها بیانگر این واقعیت بود که صرف شعارهای قومی بهتنهایی نمیتوانند در میزان رأی
کاندیداها مؤثر واقع شوند بلکه عالوه بر شعارهای قومی وابستگی کاندیدای مذکور به یک
جناح یا تفکر خاص نیز مهم است .در مقایسه دورههای یازدهم و دوازدهم یافته تحقیق بیانگر
این بود که میزان شعارهای قومی در دورۀ دوازدهم نسبت به یازدهم کاهش پیداکرده و
کاندیدای انتخاباتی در تبلیغات موضعگیری کمتری نسبت به قومیتها داشتهاند .همچنین
یافتههای تحقیق بهویژه در دورۀ یازدهم نشان داد که اگر کاندیداهای انتخاباتی به موضوع
شعارهای قومی 3و تعلق قومی بپردازند و آنها را در تبلیغات خود برجستهنمایند موجب
افزایش میزان آرای آنها در استانهایی با غلبه جمعیت قومی خواهد شد .ولی در دورۀ
دوازدهم یافته تحقیق این قاعده را رد میکنند و پرداختن صرف به مسائل قومی را عاملی
تأثیرگذار در رأی آوردن کاندیدا در استانهای با غلبه جمعیت قومی نمیداند.
واژگان کلیدي :قومیت ،رأیدهی ،مشارکت ،کاندیدا ،تعلق قومی.
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ایران کشوری است پهناور که ازنظر موقعیت سوقالجیشی در منطقهای حساس از
خاورمیانه واقعشده است .در درون این کشور ملغمهای از تنوعات قومی ،فرهنگی ،مذهبی،
دینی و ...را شاهدیم که در کنار هم زندگی میکنند .درحالیکه در کشورهای همسایه این
تنوعات منجر به شکاف اساسی و ناآرامیهای اجتماعی در داخل شده ،اما ایران علیرغم
اینکه ازنظر قومیتی دارای ساختار موزاییکی است و تنوعات قومی و فرهنگی آن بسیار زیاد
است .در برخورد با مسئله قومیتها با مکانیزه کردن و سوق دادن مطالبات آنها در یک
سازوکار دموکراسی ،مسئله ناآرامیهای داخلی از سوی این گروه مطرح نیست .بلکه آنچه
بهگونهای ملموس خود را نمایان میسازد توجه بیشتر به قومیتها نسبت به یکدیگر است.
با توجه به اینکه ما هر دو سال یکبار در کشور شاهد برگزاری انتخابات محلی و ملی هستیم
هریک از نامزدهای انتخاباتی در رقابت با دیگر نامزدها سعی بر پررنگ کردن مطالبات قومی
در تبلیغات خود و توجه بیشتر به این موضوع دارند؛ بنابراین میتوان گفت انتخابات در
درواقع انتخابات را میتوان پدیدهای اجتماعی و فرهنگی دانست که درنهایت بروندادی
سیاسی دارد و یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ نظامهای مردمساالر به شمار میآید .رقابت
انتخاباتی بین نامزدها ،عمدهترین ابزاری است که مقامات را ناگزیر به پاسخگویی در مقابل
مردم و پذیرش به نظارت آنها میکند (اکبری و فخاری .)1396 ،مشارکت در انتخابات و
رأی دادن از مؤلفههای اساسی رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی جامعه محسوب میشود.
یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی مؤلفه قومیت است .کشور ایران یکی از
کشورهایی است که تنوعی گستردهای از فرهنگ و قومیتها را دارا است .در جوامع چند
قومی متغیر قومیت در فقدان شکلگیری یا ضعف نهادی و کارکردی احزاب سیاسی
توسعهیافته و سنت رقابت سالم سیاسی ،نهادهای مدنی و جامعهپذیری سیاسی ابزار مناسبی
برای چانهزنی و رقابتهای سیاسی -انتخاباتی است .ازاینرو مسئله قومیت از کانونهای
موردتوجه در عرصه رقابتهای انتخاباتی و از عناصر مورداستفاده نخبگان و احزاب سیاسی
در مبارزات و رقابتهای انتخاباتی است.
یکی از کار ویژههای اساسی جامعهشناسی انتخابات تحلیل رفتار انتخاباتی رأیدهندگان
و رفتار کاندیداهای انتخاباتی است .رفتار کاندیداها عمدتاً شامل مراحل مختلف جلب آرای
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نظامهای دموکراتیک و مردمساالر بهترین روش برای مکانیزه کردن مطالبات اقوام است و

شهروندان میشود که مهمترین بخش آن ،سازماندهی تبلیغات انتخاباتی است .درک و فهم

92

اینکه چرا شهروندان رأی میدهند موضوعی مهم در تحلیلهای سیاسی است .دراینبین
اندیشمندان هر رشته بهگونهای متفاوت در پی پاسخگویی به این چرایی میباشند ،مثالً جامعه
شناسان سیاسی در پی ربط دادن مشارکت با طبقه اجتماعی ،سطح تحصیالت و قومیت
هستند .جغرافیدانان در تالشاند تا مشخص کنند که مکان سکونت یا ویژگیهای محل با
مشارکت در انتخابات رابطه دارد .همچنین بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی ،با استفاده از
بینش اقتصادی خرد ،بر این مسئله تمرکز میکنند که چگونگی محدودیتهای پیش روی
شهروندان ،تصمیم برای رأی دادن را شکل میدهد .آنچه در پژوهش حاضر به آن پرداختهشده
است ناظر بر نگاهی است که جامعه شناسان سیاسی درباره چرایی رأی دادن شهروندان دارند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ما شاهد دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری
در کشور بودهایم .ولی پژوهش حاضر تنها دورههای یازدهم و دوازدهم را موردبررسی قرار
خواهد داد و بر آن است تا با بررسی مقایسهای موضعگیریهای قومیتی کاندیداهای انتخاباتی
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در دورههای مذکور در سه استان آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد ،میزان
آرای آنها را نسبت به این موضعگیری بسنجد.
بر اساس مباحث مطرحشده مدعای پژوهش حاضر بر پرابلماتیک بودن میزان آرای
کاندیداهای یازدهم و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استانهای مذکور با
غلبه جمعیت قومی ترک ،کرد و لر است .جهت اثبات مسئله میزان آراء کاندیداها در هر استان
بررسی میشود.
در جداول زیر میزان آرای کاندیدا را در هر دوره به تفکیک استانهای یادشده آوردهایم.

جدول ( )2دادههاي مربوط به آراي کانديدا در يازدهمین دورۀ انتخابات رياست جمهوري
حسن

محمدباقر
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جدول ( )1دادههاي مربوط به آراي کانديدا در دوازدهمین دورۀ انتخابات رياست
جمهوري
آذربايجان شرقي
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کهگیلويه و بويراحمد
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نحوۀ توزیع آرای کاندیدا در دورههای یازدهم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در
سه استان آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد نشاندهنده تفاوت و معناداری
بودن آرای آنهاست .همانگونه که ذکر شد حسن روحانی تنها کاندیدی بود که در هر دو
دوره حضورداشته (هرچند قالیباف در انتخابات دوازدهم نیز حضور داشت؛ اما انصراف ایشان
از ادامه حضور باعث شد که در تحلیل ما قرار نگیرد) و در همۀ استانهای مذکور بهاستثنای
دورۀ یازدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد باالترین میزان آرا را به خود اختصاص داد .این
دو انتخابات شباهتها و تفاوتهایی باهم دارند .شباهتها عبارتاند از :الف) حضور یک
نماینده در دوره؛ ب) کاندید پیروز انتخابات باالترین میانگین رأی را در دو دوره در استانهای
ذکرشده آورد (حسن روحانی در دورههای یازدهم و دوازدهم به ترتیب  55,91و 59,77
درصد)؛ اما در بُعد تفاوتها باید گفت که اوالً :انتخابات دوازدهم برخالف یازدهم که یکی
از کاندیدا صبغۀ قومیتی داشت (محسن رضایی لر بودن) هیچکدام از کاندیدا صبغۀ قومیتی
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استان

حسن روحاني

ابراهیم رئیسي

مصطفي میرسلیم

مصطفي هاشميطبا

نداشتند .ثانیاً :تعداد کاندیدا دورۀ دوازدهم نسبت به دور قبل کاهشیافته و دوقطبی بودن
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بیشتر نمود پیدا میکند .این دوقطبی باعث تقسیم آرا بین دو کاندیدا (روحانی – رئیسی) شد
و مانع از پراکندگی آرا بین دیگر کاندیدا گردید.
انتخابات ریاست جمهوری به علت پهنۀ گسترۀ آن در سطح ملی ،تنها فرصت اقوام جهت

اظهارنظر و درخواست مطالبات خود است؛ بنابراین در ایام تبلیغات کاندیدا ،قومیتها ضمن
رصد برنامههای کاندیدا ،بیشتر تمایل به شخصی دارند که بر خواستهها و مطالبات آنها تأکید
و این مطالبات یا بهنوعی حقوق فراموششده آنها را پررنگ جلوه میدهند .بر این اساس
مشارکت در انتخابات یازدهم واکنش به دولت دوم احمدینژاد و مشارکت در انتخابات
دوازدهم واکنش به دولت اول روحانی به شمار میرود .حال با بررسی و واکاوی نقش
قومیتها در گفتمان کاندیداها در این دو دوره به این سؤاالت پاسخخواهیم داد که اوالً :میزان
آرای کاندیداها در یازدهمین و دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در سه استان
آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد چگونه قابل تبیین است؟ .ثانیاً :قومیتها
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 1999

چه جایگاهی در تبلیغات و برنامههای کاندیدای دورۀ یازدهم و دوازدهم دارند؟
ازآنجاییکه هریک از کاندیداها سعی در کسب هرچه بیشتر آرای رأیدهندگان در حین
مبارزات انتخاباتی دارند ،وارد فضای شعارهای تبلیغاتی و ارائه برنامهها و وعدهووعیدهایی
میشوند .رأیدهندگان و شهروندان نیز در این فرصت نهادینه و متداول انتخابات با شنیدن
طرح و برنامهها و مقایسه خطمشیهای کاندیداهای انتخاباتی به گزینه موردنظر خودرأی
میدهند؛ لذا جلب آرا رأیدهندگان مستلزم شناسایی هرچه بهتر و دقیقتر جامعه انتخاباتی
است .با توجه به اینکه ایران کشوری متنوع ازنظر قومی است؛ و درعینحال هویت فرهنگی
ایران چتر گسترده و فراگیری است که همه اقوام و گروههای قومی را در خویش جایداده
است .هریک از کاندیداها در برنامههای تبلیغاتی خود با بررسی فرهنگ سیاسی اقوام مختلف
در ایران و توجه به مطالبات آنها میتواند این آرا را به سمت خود جلب کنند .این موضوع
تا جایی برای محققان مسئله بود که در طی سالیان اخیر محققان و پژوهشگران تحقیقات
متنوعی را در خارج و داخل به رشته تحریر درآوردهاند.

ادبیات پژوهشی تحقیق
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یکی از مهمترین مراحل در نوشتن تحقیق ،اشاره به مطالعاتی است که قبالً در این زمینه
انجامشده است .آگاهی از پیشینۀ انجامشده ،ضمن آشکار ساختن ابعاد جدید مسئله ،از تکرار
دوبارۀ تحقیق در مورد جنبههایی که دیگران بررسی کردهاند ،جلوگیری خواهد کرد .تحقیقاتی
که درزمینۀ پژوهش حاضر انجامشده را میتوان در دو سطح خارجی و داخلی موردبررسی
قرار داد.
 اندرز و اینمان ( )0229از سال  0225و در طول سه دور پیمایش از هفتکشور آفریقاییگزارش میدهند که درحالیکه روابط قومی بر انتخاب رأی در آفریقا تأثیرگذار هست ،ارزیابی
گذشتهنگر از عملکرد اقتصاد هم مؤثر است .روابط قومی و ارزیابی گذشته اقتصادی کاندیدا
عامل مهم و تأثیرگذار بر رفتار رأیدهندگان آفریقایی است
 چن ( )0210در مطالعه خود در پی پاسخ به این سؤال بود که؛ چرا آمریکاییهایآسیاییتبار به حزب دموکرات رأی میدهند؟ به ذکر دالیلی چند در این رابطه میپردازد
کلیدی رابطه نزدیکتری با حزب دموکرات دارند ،ازجمله این مسائل این است که آنها
ترجیح میدهند که دولت بزرگتر باشد چراکه معتقدند که یک دولت بزرگتر خدمات
بیشتری را نسبت به یک دولت کوچکتر فراهم میکند ،آنها همچنین حامی اصلی
مراقبتهای بهداشتی هستند ،مسائل دیگر از قبیل توجه به بیمه درمانی ،حامی افزایش مالیات
بر درآمد نیز هستند که حزب دموکرات برخالف حزب رقیب خود (جمهوریخواه) به این
مسائل در جامعه آمریکا میپردازد .مسئله بعدی که باعث رأی دادن آمریکاییهای آسیاییتبار
به حزب دموکرات شده نوع نگاه منفی حزب رقیب به مهاجرت اقلیتها به آمریکا و همچنین
اینکه حزب جمهوریخواه تصویری از طرفدار مسیحی طرحریزی میکنند و این دستیابی به
رأی آمریکاییهای آسیاییتبار را که مسیحی نیستند مشکل میکند .درنهایت اینکه آنها یک
نزدیکی و اتصال قوی به خود اوباما احساس میکنند و این واقعیت که اوباما در اندونزی
بزرگشده نیز بدین معناست که آنها احساس میکنند که او کسی است که میتواند کمی
بیشتر درک کند که آنها از کجا آمدهاند؛ بنابراین میتوان دو عامل را در رأیدهی
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ازجمله اینکه یکی از بزرگترین دالیل این است که آمریکاییهای آسیایی بر روی مسائل

آمریکاییهای آسیاییتبار به حزب دموکرات از سال  0228به بعد دخیل دانست .1.برنامههای
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حزبی که این برنامهها تأمینکننده منافع آنها هست  .0خود اوباما و پیشینۀ قومیتی او.
 ادجی ( )0210در پژوهشی در دو منطقه آشانتی و ولتا در کشور غنا گزارش میدهدکه رفتار رأیدهندگان در این دو منطقه بهصورت رأیدهی قومی است .از میان هفت حزبی
که در غنا وجود دارد ،ساکنان منطقه ولتا به حزب کنگره ملی دموکراتیک و منطقه آشانتی
حزب جدید میهنی رأی میدهند .این رأیدهی نه به خاطر خود حزب ،بلکه به این دلیل
است که بنیانگذاران این احزاب از ساکن این مناطق و از یک قومیتاند بنابراین میتوان
گفت که در این دو منطقه از ده منطقه کشور غنا رأیدهندگان تحت تأثیر هویت قومی
خودرأی میدهند و به کسانی که متعلق به قوم خود هستند ،رأی خواهند داد .رأیدهندگان
کاندیدای هم قومیت و هم منطقهای خود را بر دیگر کاندیداها ترجیح میدهند.
 استیفن و همکاران ( )1924در مقاله خود تحت عنوان «تعامل (مشارکت)دموکراتیک اقلیتهاي قومي بريتانیايي» مشارکت دموکراتیک را پدیده چندوجهی میداند
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 1999

که درگیری شهروندان باسیاست انتخاباتی ،مشارکت آنها در فعالیت سیاسی «متعارف» خارج
از پارلمان ،رضایت آنها از دموکراسی و اعتماد به نهادهای دولتی و عدم پذیرش استفاده از
خشونت برای اهداف سیاسی را در برمیگیرد .مطالعات شواهد و مدارک مربوط به مطالعات
انتخابی بریتانیایی ) (BESو مطالعات انتخابی بریتانیایی اقلیت قومی ) (EMBESدر سال 0212
نشان میدهد که تغییرات مهمی در الگوهای مشارکت (تعامل) دموکراتیک در میان گروههای
اقلیت قومی و نسلهای مختلف بریتانیایی وجود دارد .بهطورکلی ،مشارکت اقلیتهای قومی
در همان سطح و با همان عوامل کلی منتقلشده که شرایط سیاسی سفیدپوستان را تحت تأثیر
قرار داده است .بااینحال ،مشارکت دموکراتیک اقلیتها نیز بهشدت تحت تأثیر مجموعهای
از ادراکات و تجارب متمایز اقلیتهای قومی ،بخصوص بهنوعی با تبعیض و الگوهای تعامل
فرهنگی اقلیت و اکثریت مرتبط است .اقلیتهای نسل دوم که در انگلیس رشد یافتهاند کمتر
از نسل اول خود در مشارکت دموکراتیک فعال هستند.
 آگومور و آدامز ( )0214در مطالعهای از غنا با بررسی  17عامل تأثیرگذار بر رفتاررأیدهی نشان دادند که در میان این عوامل تأثیرگذار پیغامهای انتخاباتی کاندیداها بیشترین
تأثیر را بر رأیدهندگان داشته و قومیت نامزد جزء کمترین عوامل تأثیر بوده است؛ بنابراین

میتوان گفت که موضعگیریها و برنامههای ارائهشده از سوی هریک از نامزدها عاملی مهم
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در تحریک رأیدهندگان برای رأی دادن به آنها هست.
 نیکفر و اکبری ( ،)1394تحقیقی تحت عنوان بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهرنورآباد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی انجام دادند .این پژوهش بر اساس
پیمایشی که در سطح نورآباد صورت گرفت ،تأثیر ساختارهای قومی  -قبیلهای و نقش نخبگان
بر مشارکت شهروندان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی را بررسی کرد .نتایج
این مطالعه نشان داد که در جمعیت موردمطالعه در شهر نورآباد عواملی چون ساختارهای
قومی -قبیلهای و نخبگان اعم از سیاسی ،قومی و مذهبی رابطه معناداری با مشارکت انتخاباتی
دارند؛ بهعبارتدیگر ،پاسخدهندگان عوامل مذکور را مؤثر بر جهتدهی آرای خود دانستهاند.
 نوابخش و فرهادیان ( )1395در پژوهشی به بررسی جامعهشناختی نقش و جایگاه قومیتدر رفتار انتخاباتی پرداختهاند .پرسش اصلی این پژوهش چگونگی رفتار انتخاباتی قوم بختیاری
است .که با روش تحقیق اسنادی و کیفی و از تکنیک مصاحبه استفادهشده است .نتایج حاصل
مشترک ،زبان ،سرزمین و آدابورسوم) نقش و رابطه معناداری با رفتار انتخاباتی دارند.
بهعبارتدیگر مصاحبهشوندگان عوامل مذکور را مؤثر بر جهتدهی آرای خود دانستهاند.
 اکبری و فخاری ( )1396در تحقیق خود نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتیشهروندان بجنوردی بررسی کردهاند .این مطالعه روی  367نفر از شهروندان بجنوردی اقوام
مختلف اجرا شد .نتایج حاکی از آن بود که الگوی رأیدهی قومی( 34/7 ،درباره  2تا )122
است .همچنین میانگین هویت قومی پاسخگویان  58/6است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
در مدل رگرسیونی چند متغیره در مدل نهایی ،متغیرهای مطالبات قومی ،احساس مشروعیت
نظام سیاسی و هویت قومی ،رابطۀ معنیدار با الگوی رأیدهی قومی داشتهاند.
تحقیقات انجامشده در داخل بیشتر مسئله قومیت و انتخابات در محلی موردبررسی قرار
دادهاند و تنها به یک قوم خاص توجه شده همچنین ازآنجاییکه موردهای مطالعه معدود
میباشند امکان تعمیم دادن را دشوار مینماید.
همچنین در پژوهشهای خارجی و داخلی که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند
تعلق قومی و نسب خیلی پررنگ است بهنوعی محققان با تأکید بیشتر بر این مقوله سعی بر
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از یافتههای مصاحبه نشان میدهد عواملی چون ساختارهای قومی و مؤلفههای قومی (نیای

پررنگ کردن آن داشتهاند .تنها در تحقیق کیم ( )0214عالوه بر مسئله تعلق قومی ،برنامهها و
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شعارها نیز مورد تأکید قرارگرفته است؛ بنابراین وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات
موردبررسی این است که در این تحقیق اوالً تعلق قومی و شعارهای قومی باهم مورد کنکاش
و بررسی قرارگرفتهاند؛ ثانیاً در مقایسه با تحقیقات داخلی ،تنها بر یک قوم تأکید نشده است.
تعريف مفاهیم

قوم و قومیت عنوانی است برای مردمی که از اسطورۀ پیشینۀ مشترک ،خاطرات تاریخی
مشترک ،برخی عناصر فرهنگی مشترک از قبیل دین و مذهب ،آدابورسوم ،زبان و نوعی
پیوستگی و ارتباط با سرزمین مادریشان و از نوعی همبستگی در میان اعضای خود
برخوردارند (کریمی .)64 :1392 ،روبرت بارگس قومیت را جمعی میداند درون جامعه
بزرگتر که دارای تبار مشترک واقعی یا خیالی ،خاطراتی از گذشته مشترک و دارای تأکیدهای
فرهنگی بر یک یا چند عنصر نمادی (مانند مذهب و زبان) است که بر اساس آنها هویت
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خود را تعریف میکنند (بارگس.)54 :1989 ،
تعلق قومي :منظور از تعلق قومی این است که یک کاندیدا یا نامزد انتخاباتی خود را
متعلق به قوم خاصی بداند و یا پایگاه قومی نداشته باشد بلکه احساس تعلق و تعهد خاصی
نسبت به آن قوم داشته باشد .با این تعلق خود را از دیگر کاندیداها متمایز میکند.
به رسمیت شناسي :به رسمیت شناسی نیروهای آسیبدیده را برحسب میزان بیعدالتی
در فرایند به رسمیت شناسی در چهار ردۀ مختلف جای میدهد :ابعاد به رسمیت شناسی
عبارتاند از:
نابرابری در به رسمیت شناسی .1 :گروههایی که به رسمیت شناخته میشوند ،ولی مورد
تبعیض قرار میگیرند .0 .گروههای تحقیرشده :گروههایی که در رابطه با نظام حاکم کوچک
و بیاهمیت شمردهشدهاند .3 .اختالل در به رسمیت شناسی :گروههایی که به رسمیت شناسی
آنها مختل شده یا به نحوی تمامعیار و همهجانبه به رسمیت شناخته نمیشوند .4 .نادیده
انگاشتگی :گروههایی که وجودشان از سوی نظام حاکم انکار میشود .در این تحقیق عناصر
و ابعاد به رسمیت شناسی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری در متنهای تبلیغاتی
بازنمایی شده است .در نوشتار حاضر مفهوم به رسمیت شناسی از طریق سه بعد اندازهگیری

شده است .که این ابعاد شامل مقابله با نابرابری ،تکریم گروههای تحقیرشده و نفی اختالل
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در به رسمیت شناسی هستند.
محدودۀ مکانی پژوهش
استان آذربايجان شرقی

این استان با کشورهای آذربایجان و ارمنستان هممرز است .اکثریت جمعیت این استان
آذری بوده و به زبان آذری صحبت میکنند و غلبه با مذهب تشیع است (کتابنامه استان
آذربایجان شرقی .)444-448 :1378 ،با بررسی نقشه مذاهب ،زبان و قومیت مشخص
میگردد که این استان در دو متغیر زبان و قومیت دارای تجانس با نقاط مرکزی نیست ولی
در متغیر مذهب تجانس دارند.
استان کردستان

شافعیاند (فرهنگ جغرافیایی شهرستان سنندج .)171 :1382 ،اکثریت کردهای کردستان
ازنظر مذهبی با بخش مرکزی ایران تفاوت دارند و از این حیث با دیگر مناطق کردنشین در
خارج مرزها همسانی دارند .البته ازنظر ایدئولوژی سیاسی اکراد ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه
باهم اختالف دارند و هریک از آنها با توجه به مناسبات خود با کشور متبوع ،هویت قومی
و قبیلهای خاص خود را پیداکردهاند (پیشگاهی فرد و امیدی اوج .)1388 ،این قوم در سه
عنصر مذهب ،قوم و زبان با بخش مرکزی تجانس ندارد.
استان کهگیلويه و بويراحمد

اکثریت قریب بهاتفاق جمعیت این استان از نژاد لر هستند و به زبان لری صحبت میکنند
و دارای مذهب شیعه است .استان کهگیلویه و بویراحمد ازنظر جغرافیایی هممرز با هیچ
کشوری نیست و در جنوب غرب ایران واقعشده است .همچنین قوم لر تنها در ایران ساکن
است .این استان در دو عنصر زبان و قومیت با بخش مرکزی کشور عدم تجانس دارد.
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مردم این استان نژادشان کرد است و به زبان کردی صحبت میکنند و دارای مذهب سنی

نظريههای انتخابات و قومیت
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نظريه جامعهشناختي :این تئوری نقش شرایط اجتماعی را بر رفتار انتخاباتی رأیدهندگان
پررنگ جلوه داده و بر این مهم تأکید دارد که اگر در پی تحلیل درست و واقعبینانهای از
انتخابات هستیم ،باید شرایط اجتماعی ،محیطی ،اقتصادی و فرهنگی رأیدهنده را موردمطالعه
قرار دهیم (.)Lazarsfeld and Berelson, 1994

تئوري رواني -سیاسي :این تئوری رأی دادن را تابع برداشت فرد از موضوعات مهم
سیاسی در جامعه دانسته و بر این نکته تأکید میکند که انتخاب حزب و در پی آن نوع رأی
دادن ،برمبنای پیوندی است که از سوی خانواده و شرایط محیطی به فرد القا میشود؛ بنابراین
این رویکرد رأی دادن را تا حد زیادی برخاسته از خانواده و موروثی میداند
.)all,1960

( Campell, et

رویکرد ابزارگرایانه :رویکرد ابزارگرا در میان طیفی متشکل از نظریهپردازان نخبهگرا در
یکسو و تئوریسینهای انتخاب عاقالنه از سوی دیگر دیده میشود .قومیت ازنظر این
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال سوم ،شماره اول (پیاپی  ، )9بهار 1999

صاحبنظران ذخیرهگاهی اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی محسوب میشود که در موقع مقتضی
میتوان از آن برای بسیج احساسات گروهی عناصری را بیرون کشید و مورداستفاده قرار داد.
طرح گستردۀ مسائل قومی و پررنگ شدن هویتهای قومی معموالً در زمانی صورت میگیرد
که نخبگان قومی برای پیشبرد برخی خواستههای سیاسی بخواهند از این منبع استفاده کنند؛
بنابراین ،قومیت اساساً ابزاری است برای بسیج اجتماعی و سیاسی اعضای گروهی خاصی در
جهت تأمین خواستههای سیاسی مشخص .در رویکرد ابزارگرا تأکید بر اهدافی است که از
سوی گروههای قومی یا بهتر است بگوییم از سوی رهبران و نخبگان آنها دنبال میشود ،و
موضوع پیدایش گروههای قومی یا منشأ آنها در کانون توجه قرار ندارد .درنتیجه ،هویت قومی
صفتی نیست که فرد از آغاز تولد کسب کرده باشد و در طول زمان یکسان باقی بماند .در
برخی مواقع ،بنا به ضرورتهای سیاسی و ابزاری ،قومیت اهمیت مییابد و در مواقع دیگر
ممکن است اصالً تأکیدی بر آن نشود (سید امامی.)1387 ،
تئوري رقابت بر سر منافع :بر اساس این نظریه ،ادغام سیاسی گروههای قومی در داخل
یک دولت -ملت باعث میشود در آن کشور رقابت بر سر منابع و بهویژه مشاغل دولتی
کشمکش میان اقوام را پدید آورد .درواقع ،نابرابری در توزیع امکانات اقتصادی و سیاسی که

شامل مشاغل دولتی هم میشود ،در اینجا عامل اصلی بسیج قومی قلمداد شده است .این
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هویت قومی زمانی به وجود میآید و تداوم مییابد که امتیاز آشکاری یا اختالفهای زبانی،
مذهبی و نژادی وجود داشته باشد که بتوان با تکیهبر آنها ،درصدد کسب امتیاز برآمد (حافظ
نیا و همکاران.)1392 ،
تئوري هونت 2:اکسل هونت از یکسو متأثر از مکتب فرانکفورت ،دیدگاه هابرماس و
فوکو و از سوی دیگر ،منتقد بحران شأن اجتماعی گروههای به حاشیه راندهشده در جامعۀ
کنونی است .درعینحال ،هونت با ارائۀ نظریۀ به رسمیت شناسی ،دیدگاه هابرماس مبنی بر
استعمار یکجانبه و تمامعیار زیست جهان توسط نظام اجتماعی را در مقابل مقاومتهای
کنشگران ،شکننده میداند .هونت همچنین بهنقد مفهوم قدرت متکثر ،مولد و خرد فوکو در
تکوین هویت پرداخت تا معنای جدیدی از روابط قدرت در شکلگیری اندیشۀ به رسمیت
شناسی گروههای حاشیهای ارائه کند .وی به تولید اندیشه توسط عاملیت مداخلهگر و کنشگرِ
فعال در عرصۀ زیست جهان معتقد است که هر زمان میتواند گفتمان دیگری بسازد و به
نیست ،بلکه موضوع کشمکش از منظر او تکذیب یا انکار نهادی در به رسمیت شناسی هویت
یا تحقیر اجتماعی برخی گروههای اجتماعی است .هونت نظریه به رسمیت شناسی خود را
برای گروههای حاشیهای و کمتر دیدهشده بهکاربرده است .هونت برای گروههای اجتماعی
که هویت اجتماعی آنها تکذیب یا انکار شده و حکومت در پی آن است با به تأخیر انداختن
به رسمیت شناسی آنان و موکول کردن آن به توافقهای بعدی ،اَشکال و میزانهای مختلفی
از مقاومت ایجاد کند ،موضوع کشمکش را مطرح مینماید .این نظریه گروههای آسیبدیده
را در چهار رده مختلف جای میدهد .الف) نابرابری در به رسمیت شناسی؛ ب) گروههای
تحقیرشده؛ ج) اختالل در به رسمیت شناسی؛ د) نادیده انگاشتگی .برمبنای نظریه هونت
گروههای تحقیرشده و حاشیهای بهمنظور بازنمایی هویت خود در پی تحقق عدالت و توزیع
برابر حقوق و امتیازاتی میروند (هونت .)0221 ،هرچند هونت بر این باور است که گروههای
حاشیهای کشمکش و اعتراض را برای بازنمایی هویت خود مناسب میداند؛ اما در جوامع
دموکراسی و جوامعی که در آن انتخابات سرنوشت دولتها را رقم خواهد زد و کاندیداها
وارد فضای تبلیغاتی ،دادن شعار و وعدهووعید خواهند شد این گروهها کاندیدایی را انتخاب
خواهند کرد که شعارهای آن در پی پاسخگویی به خواستهها و مطالبات آنها باشد.
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هیئت حاکم تحمیل کند ،تمرکز هونت در طرح نبرد اجتماعی حول محور نابرابری اقتصادی

هويت قومي :هویت قومی به معنای احساس تعهد و تعلق و وفاداری به نمادهای قـومی
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اسـت .هـویـت قــومی یکـی از انـواع هویتهای جمعی است که به عنصر آگاهی به وجود
خود و تشخیص عناصر فرهنگی یک گروه تأکید دارد و آن را از سایر گروههای متمایز از آن
جدا میسازد .بهعبارتیدیگر مـفهوم هـویت قـومی در وجـود یـک مـا» تجلـی پیـدا میکند
بهاینترتیب که با نسبت دادن خود بدان ،از یکسو در بین عدهای یگانگی و شباهت ایجاد
میکند و از سوی دیگر ،خود را از ماهای دیگر جدا میسازد .اصـطالح هویت قومی مبتنی
و ناشی از شکلگیری قومیت و گـروه قـومی است .هنگامی میتوان از هویت قـومی سخن
گفت که اعضای گروه قومی نسبت به عضویتشان در گروه قومی بـه آگـاهی رسـیده باشند
و این آگاهی منجر به احساس تعلق و تعهد به گروه قـومی که عضو آن هستند ،شده باشد.
از سویی میتوان هویت قومی را سـطحی از جامعهپذیری دانست که در طی آن فرد خـود
را بـا یک گـروه قومی متصل و مربوط میکند و از طریق آن بهصورت نمادین یا واقعی خـود
را عـضو آن گروه بزرگ قومی میپندارد (ساروخانی و رضایی قادی .)1391،در بحث هویت
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قومی کاندیداها با نسبت دادن خود به یک قوم از یکسو در بین قوم خود یگانگی و شباهت
ایجاد میکند و از سوی دیگر ،خود را از اقوام دیگر جدا میسازد .آنها در پی احساس تعهد
و تعلق و وفاداری به نمادهای قـومی خود میباشند و خود را متعلق به آن میدانند.
نوریس و متز قومیت را بهعنوان پایه فهم رفتار انتخاباتی در جوامع در حال گذار به
دموکراسی میداند .در این جوامع به دلیل نبود تشکلهای واقعی حزبی ،یارگیری احزاب
سیاسی و برنامههای انتخاباتی با تکیهبر شکافهای قومی ،اجتماعی و مذهبی صورت
میپذیرد .درواقع احزاب بهجای تکیهبر طبقه اجتماعی از الگوهای هویت اجتماعی و
ویژگیهای قومی که نفوذ ویژهای بر انتخاب رأیدهندگان دارند ،بهره میجویند.
مدل تئوريک تحقیق

بر اساس نتیجه استداللهای ارائهشده ،مفاهیم اساسی تئوریها تلفیق و از طریق بازسازی
عقالنی  -مفهومی ،چارچوب نظری مناسب با مسئله تحقیق ارائه میگردد .راهحل تئوریک
مسئله از چارچوب بنیان نظری تحقیق بیرون میآید .بر مبنای داوری انتقادی صورت گرفته
در مراحل پیشین ،در جمعبندی داوریهای اقامهشده باید گفت که هرکدام از این تئوریها
بخشی از واقعیت را تبیین میکنند .با توجه به نبود یک تئوری کامل که هر دو بعد موضعگیری

قومیتی (تعلق قومی و شعارهای قومی) را در برگیرد ،چارچوب نظری تحقیق بعد از داوری
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انتقادی در باب تئوریها از تلفیق تئوری به رسمیت شناسی اکسل هونت ،هویت قومی
بهدستآمده است.
اکسل هونت در نظریۀ به رسمیت شناسی خود چهار مقوله را مطرح کرده است که
عبارتاند از :الف (نابرابری در به رسمیت شناسی؛ ب) گروههای تحقیرشده؛ ج) اختالل در
به رسمیت شناسی؛ د) نادیده انگاشتگی .بر مبنای این نظریه گروههای حاشیهای در پی تحقق
عدالت و توزیع برابر حقوق و امتیازاتی هستند .هرچند هونت بر این باور است که گروههای
حاشیهای کشمکش و اعتراض را برای بازنمایی هویت خود مناسب میدانند؛ اما در جوامع
دموکراسی و جوامعی که در آن انتخابات سرنوشت دولتها را رقم خواهد زد و کاندیداها
وارد فضای تبلیغاتی ،دادن شعار و وعدهووعید خواهند شد این گروهها کاندیدایی را انتخاب
خواهند کرد که شعارهای آن در پی پاسخگویی به خواستهها و مطالبات آنها باشد .نوریس
و متز قومیت را بهعنوان پایه فهم رفتار انتخاباتی در جوامع در حال گذار به دموکراسی میداند.
انتخاباتی با تکیهبر شکافهای قومی ،اجتماعی و مذهبی صورت میپذیرد .درواقع احزاب
بهجای تکیهبر طبقۀ اجتماعی از الگوهای هویت اجتماعی و ویژگیهای قومی که نفوذ ویژهای
بر انتخاب رأیدهندگان دارند ،بهره میجویند.
در بحث هویت قومی کاندیداها با نسبت دادن خود به یک قوم از یکسو در بین قوم
خود یگانگی و شباهت ایجاد میکند و از سوی دیگر ،خود را از اقوام دیگر جدا میسازد.
آنها در پی احساس تعهد و تعلق و وفاداری به نمادهای قـومی خود میباشند و خود را
متعلق به آن میدانند.
در ادامه بر اساس کارهای انجامشده بر روی نظریههای موجود مدل تئوریک تحقیق را
استخراج کردهایم که در زیر مدل موردنظر ارائه میشود:
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در این جوامع به دلیل نبود تشکلهای واقعی حزبی ،یارگیری احزاب سیاسی و برنامههای

با توجه به مدل دستگاه تئوریک استخراجشده ،فرضیههای تحقیق از آن استنتاج شدهاند.
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بر مبناي مدل تحقیق ،فرضیات زير استخراجشدهاند.
فرضیات تحقیق

 فرضیۀ اول :بین میزان آراء کاندیداها و بازنمایی شعارهای قومی در متنهای تولیدشدهتوسط کاندیداها رابطه وجود دارد ،به این صورت که هرچه میزان بازنمایی شعارهای قومی
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در متنهای تولیدشده بیشتر باشد آنگاه میزان آراء کاندیداها بیشتر خواهد بود.
 فرضیۀ دوم :بین میزان آراء کاندیداها و بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشدهتوسط کاندیدها رابطه وجود دارد ،به این صورت که هرچه میزان بازنمایی تعلق قومی در
متنهای تولیدشده بیشتر باشد آنگاه میزان آراء کاندیداها بیشتر خواهد بود.
فرضیۀ سوم :بین حضور رئیسجمهور مستقر در انتخابات و توجه به شعارهای رابطه
وجود دارد ،به این صورت که حضور رئیسجمهور در دور دوم انتخابات باعث کمرنگ شدن
شعارهای قومیتی در تبلیغات آن میشود.
روششناسی

روش گردآوری دادهها در این تحقیق تحلیل محتوا است .این روش ،در مقام گردآوری
شواهد تجربی ،روشی است که در آن بهجای پرسش مستقیم از افراد از واحد متن سؤال
میشود .در تحلیل محتوا متن همان واحد مشاهده است .واحدهای مشاهده در تحلیل محتوا
عبارت انداز -1 :نوشتاری مانند کتاب و روزنامه -0 ،گفتاری :مانند اخبار ،آوازها و
سخنرانیها -3 .تصویری :مانند نقاشی ،عکس و فیلم (ساعی.)137-136 :1390 ،

در این تحقیق متون انتخابشده از انعکاس سخنرانیهای کاندیدا در روزنامههای
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اطالعات ،،شرق ،رسالت و وطن امروز ،سخنرانیهای کاندیداها در سفر به استانهای
آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد و انعکاس این سخنرانیها در روزنامههای
مذکور یا سایتهای معتبر محلی ،همچنین مناظرات تلویزیونی کاندیدا بهویژه مناظره با
موضوع فرهنگی هستند .در باب چرایی انتخاب روزنامهها باید گفت که ازآنجاییکه در کشور
دو جناح سیاسی (اصولگرا و اصالحطلب) در عرصه رقابتهای انتخاباتی حاضر هستند.
روزنامه شرق بهعنوان روزنامه پایگاه اصالحطلبها و وطن امروز بهعنوان پایگاه اصولگراها
در نظر گرفته شدند .همچنین روزنامه اطالعات بهعنوان حد واسط دو روزنامه ذکرشده
انتخاب شد بهنوعی میتوان گفت که این روزنامه نسبت به دو روزنامه شرق و وطن امروز
نسبت به جناح خاصی جهتگیری نداشت .بازه زمانی انتخابشده  12روز آخر تبلیغات
انتخاباتی است چراکه در این زمان از یکسو روزنامهها بیشترین تمرکز را بر مسئله انتخابات
و برنامههای کاندیدا دارند و از سوی دیگر کاندیدا در آخرین روزهای تبلیغات برنامههای
نهاییترین موضعگیریهای خود را در مورد مؤلفهها و محورهای مختلف اعالم میکنند.
در پژوهش حاضر شعارهای قومیت از طریق به رسمیت شناسی موردبررسی قرارگرفته
است .همچنین ابعاد به رسمیت شناسی در این نوشتار از طریق سه بعد اندازهگیری شده
است .که این ابعاد شامل مقابله با نابرابری ،تکریم گروههای تحقیرشده و نفی اختالل در به
رسمیت شناسی میباشند .که این ابعاد در متنهای تولیدشده توسط کاندیداها بازنمایی شده
است.
شاخص به رسمت شناسي :شاخص به رسمیت شناسی از طریق فرمول زیر ساختهشده
است:
 -1مجموع فراوانی گزارههای همه ابعاد (مقابله با نابرابری ،تکریم گروههای تحقیرشده
و نفی اختالل در به رسمیت شناسی) در هر دوره.
برای مثال مجموعه فراوانی گزارههای نفی اختالل در به رسمیت شناسی  11بوده است.
برای به دست آورده درصد امتیاز گزارههای هریک از کاندیداها  122را تقسیمبر عدد 11
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اصلی و محوری خود را جهت جمعآوری رأی اعالم خواهند کرد و بهنوعی کاندیدا

کردیم و بر این مبنا درصد امتیاز گزارههای کاندیدا را مشخص نمودیم .برای دیگر گزارهها
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وضعیت به همین منوال بوده است.
 -0محاسبه مجموع فراوانی هر سه بعد در هر دو دوره (دورۀ یازدهم و دوازدهم).
در این قسمت ما بهجای بررسی تکتک گزارهها هریک از ابعاد به رسمیت شناسی را
بهصورت جداگانه بر هرکدام از کاندیدا برحسب دورههای مختلف در نظر گرفتیم.
 -3مجموع فراوانی ابعاد به رسمیت شناسی در هر دوره تقسیمبر کل فراوانی ابعاد
موردنظر.
در این بخش بهجای بررسی جداگانه هریک از ابعاد متغیر به رسمیت شناسی ،هر سه بعد
آن را باهم تحت عنوان متغیر به رسمیت شناسی در نظر گرفته شدند و بعد برحسب هر دوره
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درصد امتیاز کاندیداها متناسب با تعداد فراوانی آنها محاسبه گردید.

جدول ( )4تعريف عملیاتي مفهوم به رسمیت شناسي
ابعاد
نابرابري در
به رسمیت
شناسي
(مقابله با
نابرابري)
گروههاي
تحقیرشده
(تکريم
گروههاي
تحقیرشده)

گزارهها

 -1همه مردم ايران فارغ از هر نوع نژاد ،زبان و قومیتي از حقوق مساوي
برخوردارند.
 -4همه اقوام هموطن و ايراني هستند.
 -3در انتصاب مديران و استخدام افراد بهدوراز نگاه قومیتي اصل
شايستهساالري را رعايت خواهم کرد.
 -2هوش ،استعداد و مغزهاي متفکر اقوام قابلاحترام است.
 -1اسطورههاي تاريخي و نخبگان علمي ،سیاسي و فرهنگي اقوام قابلاحترام
خواهند بود.
 -4اين منطقه تواناييها و ظرفیتهاي بالقوهاي دارد.
 -3اين منطقه تواناييها و ظرفیتهاي بالفعل دارد.

به رسمیت

 -1در دولت آينده معاونت اقوام تشکیل خواهد شد.
 -4بنده معتقدم که زبان قومي  -محلي در کنار زبان فارسي بايستي تدريس
شود.

اختالل در
به رسمیت

 -3ادبیات و آداب رسوم قومي قابلاحترام است.

شناسي)
انکار يا
ناديده
انگاشتگي

به نظر ميرسد اين مورد در خصوص قومیتها ،اديان و مذاهب شناختهشده در ايران موضوعیت
ندارد.

برای تعریف عملیاتی مفهوم تعلق قومی به متنها ،سخنرانیها و بیانیههای تبلیغاتی
کاندیداها در دو دورۀ یازدهم و دوازدهم رجوع گردیده است و سپس از طریق مطالعه اکتشافی
گزارههای موجود در جدول انتخابشدهاند.
در مورد متغیرهای قومیت به ترتیب اولویت و اهمیت متغیر به آنها ضریب دادهشده
است .مثالً متغیر اظهار نسب ضریب  8و اظهار عالقه به یک قوم ضریب  .1این گزارهها بر
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اختالل در

(نفي

فراواني

درصد

 -2به جايگاه بدون تبعیض همه اقوام اعتقاددارم.

 -2از مديران و متخصصان اقوام در مديريت کشور استفاده خواهد شد.

شناسي
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اساس اطالع از ارزشهای قومی به دست آمدند .بیشترین تعلق قومی مربوط به گزاره  1با

122

ضریب  8و کمترین تعلق قومی مربوط به گزاره  8با ضریب  1هست.
 -1محاسبه مجموع فراوانی گزارههای آن در هر دوره
نحوه محا سبه این گزارهها بدین شکل ه ست که مجموع گزارهها به تفکیک اقوام و
متنا سب با هر دوره محا سبه شدند و بعد برح سب میزان فراوانی هریک از کاندیداها
درصد امتیاز آنها مشخص گردید .در این قسمت متغیر تعلق قومی بر مبنای ضریبی که
به هریک از گزارهها تعلقگرفته است محاسبه میگردد.
 -0محاسبه مجموع فراوانی گزارههای تعلق قومی در هر دو دوره (یازدهم و دوازدهم)
برای محاسبه این مجموع فراوانی تعلق قومی به تفکیک قومیتها در هر دوره بهدستآمده
و بر مبنای تعداد فراوانی هریک از کاندیداها درصد امتیاز آنها مشخص میگردد .برای نمونه
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مجموع فراوانی کل دورۀ یازدهم به تفکیک قومیتها  38هست که این عدد بر 122
تقسیمشده است.
 -3مجموع فراوانی هر دوره تقسیمبر کل فراوانی همه دورهها
نحوه محاسبه این بدینصورت هست که مجموع کل فراوانی تعلق قومی بدون توجه به
تفکیک قومیتها به دست آمد و درصد امتیاز برای هریک از کاندیداها متناسب با تعداد
فراوانی آنها محاسبه گردید.

جدول ( )3تعريف عملیاتي مفهوم تعلق قومي
گزارهها

مفهوم

126
فراواني

درصد

 -2اظهار نسب و خود را متعلق به قوم خاصي دانستن.
تعلق
قومي

 -1استفاده از زبان محلي در سخنرانيها.
 -4افتخار کردن به يکزبان.
 -3لباس محلي اقوام را پوشیدن.
 -5اظهار عالقه به سوابق تجربي و کارهاي خود در منطقه معین.
 -6اظهار عالقه به دوستاني که از آن قوم داشته است.
 -8اظهار عالقه به همکاراني که از آن قوم داشته است.
 -.اظهار عالقه به يک قوم و تمجید از آن قوم.

جدول بر مبنای تعلق قومی و با نظر نویسنده مسئول طراحی گردید .آنچه در اینجا مدنظر
است بیشترین و کمترین حد تعلق قومی است .از بیشترین حد تعلق قومی یعنی اظهار نسب

يافتههای تحقیق

در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان قومگرایی در انتخابات دو متغیر به رسمیت
شناسی و تعلق قومی در استانهای با غلبه جمعیت قومی (ترک ،کرد و لر) در دورههای
یازدهم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
در زیر این نتایج ذکرشدهاند.

نقش قومیت در انتخابات يازدهم و دوازدهم رياست جمهوری

و وابستگی خود به یک قوم خاص تا تمجید و اظهار عالقه به یک قوم یا دیگر اقوام است.

جدول ( )4دادههاي تجربي متغیرهاي به رسمیت شناسي ،تعلق قومي و میزان آراء
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کانديداها در دورۀ يازدهم
به رسمیت شناسي
کانديداها

میانگین آراء کانديداها در

تعلق قومي

(شعارهاي قومي)

استانهاي آذربايجان شرقي،
کردستان و کهگیلويه و

فراواني

درصد

فراواني

درصد

حسن روحاني

59

54889

.

12895

55812

محمدباقر قالیباف

24

2481.

3

29853

1818

سعید جلیلي

4

4814

9

9

8839

محسن رضايي

12

11851

16

6.832

12843

علياکبر واليتي

6

6838

9

9

5894

سید محمد غرضي

9

9

9

9

9818

جمع کل

جمع کل

14

4.

بويراحمد
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در باب فرضیۀ اول میتوان گفت که در دورۀ یازدهم شواهد نشان میدهند که بازنمایی
عناصر شعارهای قومی در متنهای تولیدشده توسط حسن روحانی  53,72درصد و میزان
آراء قومیتی آن معادل  55,91درصد بوده است .درحالیکه این بازنمایی در متنهای تولیدشده
توسط محمدباقر قالیباف  13,98درصد و میزان آراء قومیتی آن معادل  9,07درصد بوده است.
بازنمایی عناصر شعارهای قومی در متنهای تولیدشده توسط سعید جلیلی  3,03درصد و
میزان آراء قومیتی آن معادل  7,42درصد بوده است .برای محسن رضایی بازنمایی عناصر
شعارهای قومیتی در متنهای تولیدشده  00,59درصد و میزان آراء قومیتی آن معادل 01,34
درصد بوده است .این در حالی است که این بازنمایی در متنهای تولیدشده توسط علیاکبر
والیتی  6,47درصد و میزان آراء قومیتی آن معادل  5,23درصد بوده است .و در آخر اینکه
سید محمد غرضی در متنهای خود به شعارهای قومیتی نپرداخته است؛ اما میزان آراء قومیتی
آن معادل  2,97درصد بوده است .در دورۀ یازدهم شواهد نشان میدهد که فرضیه مذکور
برای محمدباقر قالیباف ،محسن رضایی و علیاکبر والیتی رد میشود؛ یعنی با افزایش میزان
بازنمایی متنهای تولیدشده توسط این کاندیدا میزان آراء قومیتی آنها افزایش نیافته است،
بلکه میزان آراء قومیتی آنها کمتر از میزان شعارهای قومیتی آنهاست؛ اما برای حسن روحانی

و سعید جلیلی بین میزان آراء آنها و بازنمایی شعارهای قومی توسط این کاندیدا همتغییری
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منظم مشاهده میشود به این معنا که با افزایش میزان بازنمایی شعارهای قومی در متنهای
تولیدشده توسط آنها میزان آراء کاندیداها نیز افزایش مییابد و با کاهش میزان بازنمایی
عناصر شعارهای قومی ،میزان آراء قومی آنها کاهش مییابد .سید محمد غرضی هم به
شعارهای قومی نپرداختهاند.
در مورد فرضیۀ دوم میتوان گفت که در دورۀ یازدهم تعلق قومی در متنهای تولیدشده
توسط سعید جلیلی ،علیاکبر والیتی و سید محمد غرضی بازنمایی نشده است .اما میزان
بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط حسن روحانی  01,25درصد و میزان آراء
حسن روحانی در استانهای آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب
 39,22 .72,86 ،58,26درصد بوده است .میزان بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشده
توسط محمدباقر قالیباف  12,25درصد و میزان آراء محمدباقر قالیباف در استانهای آذربایجان
شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب  10,01 ،9,9و  5,71درصد بوده است.
آراء محسن رضایی در استانهای آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به
ترتیب  8,23 ،10,16و  43,83درصد بوده است .در بین دیگر کاندیداها ،کاندیداهای مذکور
بیشترین آراء را در این سه استان قومیتی به خود اختصاص دادهاند .با توجه به شواهد موجود
میتوان گفت که بین تعلق قومی و میزان آراء حسن روحانی ،محمدباقر قالیباف و محسن
رضایی در دورۀ یازدهم همتغییری مشاهده میشود .به این معنا که با افزایش میزان بازنمایی
تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط کاندیداها میزان آراء آنها نیز افزایش مییابد و با
کاهش میزان بازنمایی تعلق قومی آراء کاندیداها کاهش مییابد.

نقش قومیت در انتخابات يازدهم و دوازدهم رياست جمهوری

میزان بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط محسن رضایی  68,41درصد و میزان

جدول ( )3دادههاي تجربي متغیرهاي به رسمیت شناسي ،تعلق قومي و میزان آراء
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کانديداها در دورۀ دوازدهم
تعلق قومي

به رسمیت شناسي

میانگین آراء کانديداها در استانهاي
آذربايجان شرقي ،کردستان و

کانديداها

فراواني

درصد

فراواني

درصد

حسن روحاني

8

4.8.5

6

49

51888

ابراهیم رئیسي

22

6282

23

89

43892

مصطفي میرسلیم

9

9

9

9

2891

9

9

9

988

مصطفي هاشمي

9

کهگیلويه و بويراحمد
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طبا
جمع کل

جمع کل

2.
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در باب فرضیۀ اول میتوان گفت که در دورۀ دوازدهم شواهد نشان میدهند که بازنمایی
عناصر شعارهای قومی در متنهای تولیدشده توسط حسن روحانی  38,85درصد و میزان
آراء قومیتی آن معادل  59,77درصد بوده است .درحالیکه این بازنمایی در متنهای تولیدشده
توسط ابراهیم رئیسی  61,1درصد و میزان آراء قومیتی آن معادل  34,21درصد بوده است.
درحالیکه شعارهای قومی در متنهای مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمیطبا بازنمایی نشده
است .و این دو کاندیدا به مباحث قومی در تبلیغات خود نپرداختهاند .آراء قومیتی آنها به
ترتیب  1,29و  2,7درصد است .در دورۀ دوازدهم شواهد نشان میدهد که فرضیه مذکور
برای ابراهیم رئیسی رد میشود؛ یعنی با افزایش میزان بازنمایی متنهای تولیدشده توسط این
کاندیدا میزان آراء قومیتی آن افزایش نیافته است بلکه میزان آراء قومیتی آنها کمتر از میزان
شعارهای قومیتی آنهاست؛ اما برای حسن روحانی بین میزان آراء آن و بازنمایی شعارهای
قومی توسط این کاندیدا همتغییری منظم مشاهده میشود به این معنا که با افزایش میزان
بازنمایی شعارهای قومی در متنهای تولیدشده توسط ایشان میزان آراء نیز افزایش مییابد و

با کاهش میزان بازنمایی عناصر شعارهای قومی ،میزان آراء قومی آنها کاهش مییابد .مصطفی

111

میرسلیم و مصطفی هاشمیطبا هم به شعارهای قومی نپرداختهاند.
در مورد فرضیۀ دوم میتوان گفت که در دورۀ دوازدهم هیچکدام از کاندیدا صبغۀ قومیتی
نداشتهاند و به هیچ قومیتی تعلق نداشتهاند .بلکه شعارهای آنها حول تمجید از اقوام ،افتخار
کردن به یک زبان ،اشاره به سوابق تجربی در کارهای خود در منطقه معین و ...است .بر این
اساس تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمیطبا بازنمایی
نشده است؛ اما میزان بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط حسن روحانی 32
درصد و میزان آراء حسن روحانی در استانهای آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و
بویراحمد به ترتیب  67,39 ،60,35و  49,68درصد بوده است .میزان بازنمایی تعلق قومی در
متنهای تولیدشده توسط ابراهیم رئیسی  72درصد و میزان آراء ابراهیم رئیسی در استانهای
آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب  00,34 ،30,18و  47,50درصد
بوده است .در بین دیگر کاندیداها ،کاندیداهای مذکور بیشترین آراء را در این سه استان قومیتی
آراء حسن روحانی ،در دورۀ دوازدهم همتغییری مشاهده میشود .به این معنا که با افزایش
میزان بازنمایی تعلق قومی در متنهای تولیدشده توسط ایشان میزان آراء وی نیز افزایش مییابد
و با کاهش میزان بازنمایی تعلق قومی آراء وی کاهش مییابد؛ اما در مورد ابراهیم رئیسی این
موضوع برعکس است و وی باوجوداینکه در بین دیگر کاندیدا بیشترین تعلق قومی را به
قومیتها نشان داده است؛ اما در استانهای مذکور سهم چندانی نسبت به رقیب انتخاباتی خود
از آراء را به دست نیاورده و این فرضیه در مورد ایشان رد میشود.
در باب فرضیۀ سوم میتوان گفت که حسن روحانی تنها کاندیدی بود که در هر دو دوره
حضورداشته همانگونه که در جدول نمایان شد .وی در دورۀ دوازدهم نسبت به دورۀ یازدهم
کمتری به مباحث قومی پرداخته است و در تبلیغات خود موضعگیریهای قومیتی وی
کمرنگتر بوده است .این در حالی است که رأی حسن روحانی در این دوره (دوازدهم) در
استانهای مذکور نهتنها کاهش نیافته بلکه با افزایش چشمگیری مواجه بوده است (بهاستثنای
کردستان) .بنابراین این فرضیه که بین حضور رئیسجمهور مستقر در انتخابات و توجه به
شعارهای رابطه وجود دارد ،به این صورت که حضور رئیسجمهور در دورۀ دوم انتخابات

نقش قومیت در انتخابات يازدهم و دوازدهم رياست جمهوری

به خود اختصاص دادهاند .با توجه به شواهد موجود میتوان گفت که بین تعلق قومی و میزان

باعث کمرنگ شدن شعارهای قومیتی در تبلیغات آن میشود .در مورد حسن روحانی تأیید

114

میگردد .کمتر پرداختن ایشان به مسائل قومیتها دال بر این مدعاست.
نتیجهگیری

انتخابات را میتوان فرآیندی دموکراتیک و عاملی مهم جهت تشکیل ارگانهای حکومتی
در جوامع مدنی دانست .در انتخابات معموالً افرادی که برای تصدی مسئولیتهای حکومتی
نامزد میشوند اقدام به تبلیغات گسترده مینمایند و شهروندان هر جامعه بر اساس نوع برنامه
و خط و مشی این افراد ،آنها را انتخاب میکنند .در جامعه ایران به دلیل بافتهای قومیتی،
این متغیر در ایام تبلیغات پررنگ شدن خواهد شد و در استانها و شهرهای با غلبه جمعیت
قومی پیوندی بین مطالبات قومی و میران رأیدهی شکل خواهد گرفت و عنصر قومیت
بهعنوان یکی از مؤلفههای مورداستفاده نخبگان ،گروهها و احزاب سیاسی تبدیل خواهد شد.
بنابراین در این بستر میتوان هویت خواهی قومی را ازجمله متغیرهای مؤثر بر میزان مشارکت
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و رفتار انتخاباتی در مناطق قومی دانست.
پژوهش حاضر باهدف تأثیر موضعگیریهای قومیتی کاندیدا بر میزان رأی آنها در
استانهای آذربایجان شرقی ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد (ترک ،کرد و لر) در دورههای
یازدهم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری انجامشده است.
با توجه به فضای رقابتی و کلی کشور انتخابات سال ( 1390دور یازدهم) ،زیر سایه
تحریمهای بینالمللی برگزار شد؛ بنابراین هرچند کاندیدا بیشترین توجه خود را متوجه
سیاست خارجی و نوع مواجه با دنیا جهت تعامل یا مقاومت کردند و این دو گفتمان در
فضای جامعه مطرح گردید؛ اما کاندیدای این دوره از بعد داخل و مسائل فرهنگی و مطالبات
گروهها و سالیق مختلف نیز غافل نبودند و در مناظرهها ،سخنرانیها ،بیانیهها و سفرهای
استانی خود ،این مباحث را مطرح میکردند .چنانچه در بحث یافتهها دیدیم قومیت در این
دوره خیلی پررنگ شد؛ اما انتخابات سال ( 1396دورۀ دوازدهم) در حالی برگزار شد که
کشور به تعامل و توافق با دنیا رسیده بود و خروجی این توافق در برجام بروز و نمود پیدا
کرد (هرچند سال  1397این توافق با خروج آمریکا عمالً کارایی خود را از دست داد) و
بیشتر مباحث باز بر بعد سیاست خارجی و نوع تعامل و قرارداد انعقاد شده بود و مناظرهها
و سخنرانیها بیشتر در حول سود و زیان این قرارداد مطرح بودند و در بُعد داخلی بیش از

آنکه مطالبات مردم و گروهها مطرح شود مباحث شخصی و تسویهحسابهای فردی مدنظر
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بود .هرچند دراینبین مباحث قومیت نیز مطرح میشد که بیشتر جنبه ابزاری داشت تا
گرهگشایی.
با بررسی و مقایسه شعارهای قومی و تعلق قومی در دورۀ یازدهم و دوازدهم بر مبنای
شواهد تجربی میتوان گفت که کاندیدای دورۀ یازدهم نسبت دورۀ دوازدهم موضعگیری
قومیتی بیشتری داشتهاند و شعارها و تعلق قومی در تبلیغات آنها بیشتر بروز و نمود پیداکرده
است؛ لذا باوجود دوقطبی شده روحانی -رئیسی در دورۀ دوازدهم انتظار بر این بود که مسائل
اقوام بیشتر موردتوجه و کانون تبلیغاتی آنها باشد اما در عمل فضای دوقطبی باعث کمرنگتر
شدن توجه به مسائل قومی گردیده است؛ و کاندیدا بیشتر سعی بر کاهش شکافهای قومی
و به رسمیت شناسی همه اقوام کردهاند؛ اما کاندیداهای دورۀ یازدهم توجه فراوان به مباحث
قومی داشتهاند و بیشتر به این مباحث واردشدهاند .کاندیداهای این دوره با تأکید بیشتر بر
مسائل قومیتها و توجه قابلتأمل به این مسائل در متنها و سخنرانیهای تبلیغاتی خود سعی
قومی توجه داشتهاند سهم بیشتری از آراء استانهای مذکور را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که :اوالً :اگر کاندیدی به قوم
خاصی تعلق داشته باشد و این تعلق در تبلیغات انتخاباتی مطرح و بر آن تأکید شود این
تعلق قومی باعث میشود که آرای آن قوم به سمت کاندید مذکور کشیده شود .در اینجا
تنها چیزی که مهم است اظهار نسب هست .ثانیاً :صرف دادن شعارهای قومی از سوی
هر کاندیدی بهتنهایی در جلب آرای قومی تأثیرگذار نی ست ،بلکه آنچه میتواند در کنار
این شعارها مؤثر واقع شود این ا ست که کاندید مذکور پ شتوانه حزبی یا جناحی دا شته
باشـــد؛ یعنی رأیدهندگان آن را نماینده یک تفکر خاص بدانند؛ و مواضـــع آن جناح
تأمینکننده منافع قومی باشد.
برمبنای پیامد نتایج تجربی بر تئوری این پژوهش میتوان داوری کرد شواهد تجربی
موجود در باب میزان آرای کاندیداها با تبیین تئوریک ما سازگار است؛ اما این به معنای آن
نیست که ساختار تئوریک تحقیق بهطور کامل تأیید شود ،بلکه به این معناست که ساختار
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با ساختاربندی مفهومی زیر قابلارائه هست .هرچند میتوان با توجه به نتایج بهدستآمده
بعدی دیگری به ساختار تئوریک تحقیق افزود.

احساس نزدیکی و تأمین
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منافع قومی از سوی جناح
سیاسی موردنظر

مواضع سیاسی و
جناحی که کاندیدا بدان
تعلق دارد

بر اساس یافتههای تحقیق حاضر میتوان گفت میزان بازنمایی شعارها و تعلق قومی
توسط کاندیداهای دورۀ دوازدهم نسبت به دورۀ یازدهم کاهش چشمگیری داشته و این
کاندیداها در سخنرانیها و متنهای تبلیغاتی خود توجه ویژهای به مسائل قومی نداشتهاند.
در بین کاندیداهای این دو دوره ،حسن روحانی در هر دو دوره حضورداشته که در دورۀ
یازدهم نسبت به دورۀ دوازدهم موضعگیری قومی بیشتری داشته است .هرچند در هر دوره
بیشترین رأی قومی را به خود اختصاص داده (بهجز در دورۀ یازدهم در کهگیلویه و بویراحمد
به علت بودن محسن رضایی که خود صبغۀ لر بودن داشت) و بهویژه در دورۀ یازدهم رأی
باال و قابلتأمل ایشان در این استانها مخصوصاً کردستان گویای توجه خاص حسن روحانی
به این مقوله هست .یافتههای تحقیق حاضر بهویژه در دورۀ یازدهم نشان داد که اگر
کاندیداهای انتخاباتی به موضوع شعارهای قومی 0و تعلق قومی بپردازند و آنها را در تبلیغات
خود برجستهنمایند موجب افزایش میزان آرای آنها در استانهایی با غلبه جمعیت قومی
خواهد شد .ولی در دورۀ دوازدهم یافته تحقیق این قاعده را رد میکنند و پرداختن صرف به

مسائل قومی را عاملی تأثیرگذار در رأی آوردن کاندیدا در استانهای با غلبه جمعیت قومی
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نمیداند.
همچنین در پایان باید گفت که با توجه به اینکه استانهای مذکور ازنظر بافتهای
فرهنگی ،زبانی و مذهبی باهم و بعضاً با مرکز تجانس ندارند .نوع موضعگیری و شعارهای
تبلیغاتی کاندیدا در مورد اقوام ترک ،کرد و لر متفاوت بوده چراکه هر سه قوم مطالبات
یکسانی ندارند و کاندیدا متناسب با مطالبات آنها موضعگیری قومیتی داشتهاند.
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