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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،96-101،)3(11 ،پیاپی  ،33پاییز 1361
نادری ،احمد؛ روستاخیز ،بهروز؛ فیاض ،ابراهیم؛ و حسینبر ،محمدعثمان ( .)7931تأملی در آرایش نیروهای اجتمااعی و
تح ا گفتمانهااای ه ی ا ق ا می در بل چسااتان ای اران .فصللامه تحقیقلله فرهمگ ل ای لرا .93-701 ،)9(77 ،
شاپا1004-7481 :

 ن یسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس ق انین کریتی کامانز

آزاد اس ) .

(

تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمانهـای
هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران
احمد نادری ،1بهروز روستاخیز ،2ابراهیم فیاض ،3محمدعثمان حسینبر
دریافت0931/10/22 :

4

پذیرش0931/10/12 :

چکیده

تأمل در آرایش نیروهای اجتماعی و جریانهای اندیشهای گ ناگ ن که در هر جامعه ق می ،چشمانداز
ه یتی ویژهای را ت سعه میدهند ،تأییدگر این نکته اس که امر ق می بهط ر عام و مسئله ه ی ق می
ً
بهط ر خاص ،پدیدهای اجتماعی اس که میت اند زمینهساز مناقشههای اساسا گفتمانی باشد .پژوهش
حاضر برمبنای چنین درکی و با ت جه به ضرورت فهم گ ناگ نی اندیشههایی که در م رد مسئله ق می و
ه ی ق می در بل چستان ایران ،بهویژه در دوران معاصر ،وج د داشته و دارد ،سازمان یافته اس  .این
پژوهش کیفی با استفاده از مجم عهای از تکنیکها ،بهویژه با تأکید بر روششناسی تاریخی ،مطالعات
ً
کتابخانهایااسنادی ،و نیز تأمالت میدانی ،پس از طرح بحثی نسبتا مفصل در م رد ساختار و سازمان
اجتماعی بل چهای ایران ،نخس به ارائه ن عی دستهبندی از نیروها و گروههای اجتماعی مطرح در
جامعۀ م ردمطالعه پرداخته و سپس ،بر این مبنا ،بحثی را دربارۀ گفتمانهای رقیب در آن ارائه کرده اس .
یافتهها نشان میدهد که تأثیرگذارترین گروههای اجتماعی مطرح در سپهر سیاسی و اجتماعی بل چستان
ابهویژه در یک سده اخیرا عبارت ب دهاند از )7 :سردارها ،خ انین و اشرافی سنتی؛  )1نخبگان ق می
ناسی نالیس و ملیگرا؛  )9روحانی ن ،م ل یها و فعاالن مذهبی؛  )8روشنفکران و فعاالن مدنی
تجددگرا .بهنظر میرسد که هریک از این گروهها ،در چارچ ب و فضاای اندیشگانی ویژهای فعالی
مایکند؛ در مقاله حاضار ،این م ض ع با ارائه چهار دستۀ گفتمانی ،بررسی شده اسا  )7 :گفتمانهای
خ دمح ر و ق مگرایانه؛  )1گفتمانهای ناسی نالیستی و ملیگرایانه؛  )9گفتمانهای سیاسیااجتماعی
مذهبمح ر؛  )8گفتمانهای سیاسیااجتماعی بازاندیشانه.
کلیدواژهها :گفتمانهای ه یتی ،ه ی ق می ،بل چ ،بل چستان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1عض ء هیئ علمی گروه مردمشناسی ،دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (ن یسنده مسئ ).



 .2دانشج ی دکترای مردمشناسی ،دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.



 .3دانشیار گروه مردمشناسی ،دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.



 .4دانشیار گروه عل م اجتماعی ،دانشگاه سیستانوبل چستان ،زاهدان ،ایران.


مقدمه

ً
زیس اجتماعی و کنشگری فعاالنه ،ماهیتا یکنفره ،یکس یه ،و در خالء ممکن نیس  ،بلکه

مانند یک بازی اس که در آن ،گروههای مختلف ،با فرازوفرودهایی که در اقتضائات تاریخی
ریشه دارد ،برای پیشی گرفتن از «دیگری» و جه تثبی «خ د» در تالش هستند؛ هامآوردی
تمامعیار (جنکینز .)8-4 ،7938 ،1درواقع ،هر جامعهای ،ترکیبی از گروهها و نیروهایی اس

که هریک بهنح ی ،در حیات اجتماعی نقش دارد و البته میزان تأثیرگذاری آنها همیشه به یک
اندازه نب ده و نیس  ،زیرا قدرت حض ر برخی ،رو به اف گذاشته و برجستگی ظها ر بعضای
ً
دیگر میت اند بسیار قابالت جاه باشاد .یکپاارچگی اجتمااعی از ایان منظار ،اساساا معناایی
همگرایانه ندارد ،زیرا سرش اجتماعی وج د ،بهمعنای باور به تعدد نگاهها و نگرشها اسا ؛
امری که درنهای اگر عقیدهمندان جهانبینیهای گ ناگ ن را در برابر هم قرار ندهاد ،در کناار
یکدیگر نیز قارار نخ اهاد داد .هریاک از ایان گاروههاا ،در متفااوتی از «چیساتی» خا د و
فصلنامه علمیـپژوهشی

11

دوره ،11شماره 3
پاییز 1331
پیاپی 33

«کیستی»شان در جهانی که در آن زیس میکنند را گسترش میدهد؛ درکی که خا د تأییادگر
سیا ب دن «ه ی

2

» اس .

براساس چنین نگاهی و درپی تعمیم آن ،همچنین نمی ت ان از در یگانهای از «ه ی
ً
ق می »3در جامعهای که اساسا آوردگاه گروه ها و نیروهای اجتماعی مختلف اسا  ،ساخن
گف  .اگرچه «من» ها در چنین جامعهای دارای پیشینه ق میتی هستند ،اما ارزیابی یگاناهای
ً
از جایگاه خ د و م ضع لزوماا مشاابهی در برابار ساایر ساط ح ها یتی ندارناد .نیروهاا و
گروههای اجتماعی گ ناگ ن ،تعریفهاای گ نااگ نی را از «وجا د قا میتی» خا د ت لیاد و
بازت لید کرده و این امر ،بازنماگر همان تفاوت های نگرشی اس که پیشتر اشاره شد .جامعۀ
ق می تی بل چستان نیز از این امر مستثنا نب ده و بهویژه امروز اا با ت جه به تح التی که تشریح
ً
خ اهد شد اا نیروهای نسبتا متقابلی را در خ د جای داده اس که به لحاظ نگرشی و نساب
به «ه ی ق می» ،تفاوتهای قابل بحثی دارند؛ تفاوتهایی که پ یشهای گ نااگ ن و گااه
متضادی را شکل داده اس .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

بنابر آنچه گفته شد ،آنچه در این گفتار به بحث گذاشته خ اهد شاد ،در ابتادا ارائاه نا عی
دستهبندی از نیروها و گروههای اجتماعی مطرح در جامعه بل چستان و در ادامه ،گفتمانهایی
اس که میت ان از فعالی این دستهها ،استنباط و استنتاج کرد .البته در این م رد ،ت جه به این
نکته ضروری اس که گروهها و گفتمانهای م رداشاره ،نهتنها پدیدههاا و اما ری یاکدسا
نیستند ،بلکه بهلحاظ درونی نیز دارای تشت و چندگ نگیهایی هستند که باید به آنهاا ت جاه
ش د ،لیکن برحسب محدودی های این قالب ن شتاری ازیکس و شناخ واقعی محادود از
فضای اجتماعی و سیاسی بل چستان ایران از س ی دیگر ،در اینجا سعی شده اس باهمنظا ر
آغازگر بحث در این زمینه ،بیشتر یک «تیپشناسی ن عی» کالن و مختصار ارائاه شا د کاه در
پرت آن ،عالوهبر ترسیم تص یری نزدیکتر به واقعی از جریانهای تاریخی و فعلی حاکم بار
سپهر اجتماعی جامعه بل چستان ،فهم روندها و بسترهای شکلدهنده به «مسئله ه ی » برای
بل چها نیز در کلی آن ،تاحدی ممکن میش د .درواقع ،تیپشناسی نا عی یاا گ ناهشناسای
کالن ،ابزارهای تحلیلیای را برای فهم بهتر واقعی و ارائه تحلیلی روندشناختی دراختیاار ماا
قرار خ اهد داد (فروند.)18 ،7994 ،1

فصلنامه علمیـپژوهشی
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ً
اساسا میت ان از پی ندی محکم میان اندیشه اجتماعی و آنچه کنش اجتماعی مینامیم ،بحث

کارد؛ بهگ نهای که در پس هر عمل نی مندی ،درسا مانند گفتاری که بر زباان مایآوریام،
اندیشهای نهفته اس  .اندیشیدن ،یا به بیاان مشاخ تار ،مباانی اندیشاهای ،نقطاه حرکا و
شکلگیری یک جریان گفتمانی و در سطحی عم میتر ،سازمانیاابی یاک جریاان اجتمااعی
اس  .دراینمیان ،آنچه در فاصلۀ اندیشه و کنش بسا ماییاباد ،چیازی اسا کاه ماا باه آن
«ه ی » میگ ییم؛ مفه مای که خط ط مرزی را تعریف و ترسیم میکند .برایناساس ،فهام
هر کنش و فراتر از آن ،فهم هر جریان اجتماعی ،مستلزم دساتیابی باه شاناختی از آندساته از
مبانی اندیشهای و عقیدتی اس که کنش یا جریان یادشده برمبنای آن ،فرص ظها ر و باروز
یافته اس  .از خال این شناخ  ،در گسترده و عمیق آنچه عامالن یاا کنشاگران اجتمااعی،
بهعن ان ه ی خ د تعریف کردهاند ،بسیار آسانتر میش د.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

تأملی در آرایش نیروهای
اجتماعی و تحول ...

مسئلۀ ه ی ق می و چرایی یا چگ نگی شکلگیری آن ،بهو یژه در سدههاای اخیر و در پی
م جهای گسترده ه ی خ اهی در نقاط مختلف جهان ،بهویژه پهنههای فرهنگای چنادق می،
مسئله جالبت جهی برای اندیشهورزی نظری در بین بسایاری از اندیشامندان اجتمااعی با ده
اسا  .دراینمیان و بهط رکلای ،سه دیدگاه عماده قابلطرح اس  :دیرینگرایی ،1ابزارگرایی،2

و برساخ گرایی .3در رویکرد نخس  ،ه ی ق می یک امر اجتماعی ریشهدار و کهن تعریف
میش د؛ اعضای یک گروه قا می ،ه یا خا د را ناشای از حافظاه جمعایشاان ،خااطرات
تاریخی مشتر  ،اسط رههای کهن ،و برخی از عناصر فرهنگی مشتر همچ ن دین و مذهب،
آدابورس م ،زبان ،و ...میدانند .در اینجا تأکید ویژهای نیز بار نا عی از همبساتگی عما می
گذاشته میش د که مبتنیبر خا و خ ن اس (هاتکینسا ن و اسامی 7339 ،4؛ باه نقال از:

کریمی .)98 ،7930 ،باوج داین ،از نظر منتقدان دیرینگرایی ،رویکرد یادشده باه ایان نکتاه
فصلنامه علمیـپژوهشی
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ت جه نمیکند که ممکن اس تحریک احساسات ق مگرایانه و برجستهساازی آنچاه باا عنا ان
ً
«ه ی ق می» مطرح اس به دالیلای کامال حسابگرانه و بهمنظ ر حفظ وضعیا م ج د یاا
5

تغییار آن و دستیابی به برخی امتیازها انجام ش د (گ پتا 7337 ،؛ به نقل از :احمدی،7914 ،
 .)789چنین فهمی از ه ی ق می ،خ د برگرفته از تعریفی اس کاه ابزارگرایاان و طرفاداران
ً
«انتخاب عقالنی» از مفه م ق می ارائه میدهند؛ زیرا از نگااه آناان ،ق میا اساساا ابازاری
اس برای بسیج اجتماعی و سیاسی اعضاای گروهای خااص باهمنظ ر تاأمین خ اساتههاای
سیاسی مشخ

(سیدامامی .)17 ،7941 ،از این رویکرد نیز بهعنا ان رویکاردی تقلیالگارا

انتقاد شده و گفته میش د که ابزارگرایان ،منافع را بیشتر بهصا رت ماادی تعریاف مایکنناد و
نمیت انند احساس دوام و بقای اق ام را که در میان اعضای این ق می هاا وجا د دارد ،جادی
بگیرند (مرشدیزاد .)71 ،7940 ،در چنین شرایطی ،تأکیدهای رویکرد برساخ گرا بهعنا ان
ً
س مین رویکرد را باید تأکیدهایی دانس که درنهای  ،ن عی چارچ ب نسبتا تلفیقی را در برابر
ما میگشاید .در اینجا ،ق می مانند هر پدیده اجتماعی دیگری ،بهعن ان اماری درنظار گرفتاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.

میش د که در یک بستر گفتمانی ،برساخته میش د و در ط ایان جریاان ،افاراد را باه نا عی
خ دآگاهی میرساند تا «خ د» را در برابر «دیگری»ها تعریاف کننااد .در ایان نگااه ،ناهتنهاا
شناسههاای فرهنگی و پیشینۀ تاریخی گروهها انکار نمیش ند ،بلکه اغلب بر بهرهگیری از این

م ارد در آنچه «برساخ ه ی » گفته میش د نیز تأکید میش د (بارث7393 ،1؛ اریکس ن،2
7339؛ اندرس ن1009 ،3؛ اسمی 7911 ،؛ مالشا ی  .)7930 ،4در رویکارد اخیار ،مسائله

ه ی بهمثابه یک سازۀ اجتماعی درنظر گرفته میش د و ازاینرو ،بهنظر مایرساد کاه امکاان
بیشتری را برای مشاهده کنشورزیهای متعدد در یک میدان ُپرتنش اجتماعی فراهم میکناد.
برایناساس ،کنشگرانی که بهلحاظ عقیدتی ،به مبانی اندیشهای متفاوتی پایبند هساتند ،مناابع
ً
معنایی یکسانی را ت سعه نداده و اساسا اول یا هاای متفااوتی را پیگیاری میکنناد .از سا ی
دیگر ،افراد یا گروههای مختلف ممکن اس به شی ههای متفاوت و باا اهاداگ گ نااگ نی بار
منابع معنایی یکسان ،تأکید یا آنها را تفسیر و بازتفسیر کنند؛ منابعی مانناد جغرافیاا ،تااری ،
زبان ،مذهب یا آنچه با عن ان «حافظه جمعی» مطرح اس  .تأکیدها و تفسیرهای یادشده ،در
معم ترین حال  ،یا در پی امتدادبخشی و بازت لیاد نظام پیشاینی هساتند ،یاا ساعی دارناد
سازماان اجتماعی م جا د را از ن تنظیم کنناد .این ساختن ه یا و بازسازماندهای جامعاه
نیز هم اره در بستر رواب قدرت انجام مایش د؛ از این منظر ،جریانهاای متن ع و متقاابلی را
مایت ان شناسایی کرد که هریک برای ت سعه و تثبیا گفتمان ویژه خ د تالش میکند؛ بارای
مثا  ،عدهای در پی مشروعی بخشی به ه ی م رد تفسیر خ د با ده و برخای باه برسااخ

آنچه به «ه ی مقاوم  »5معروگ اس  ،میپردازند؛ همچنین ،دراینمیاان ،مجم عاهای از

کنشگران اجتماعی را میت ان یاف که بهگ نهای «برنامهدار» ،با اساتفاده از مصاالح فرهنگای
دردسترس خ د ،ه ی جدیدی را برمیسازند که م قعی وج دی آنان را از ن تعریف کرده و
برایناساس ،بهدنبا تغییر شکل کلی ساخ اجتماعی خ د هستند (کاستلز.)7948 ،6

ما با حرکا از چشمانداز تحلیلی باال ،در این پژوهش در پی فهم این نکتاه هستیاام کاه
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آرایش نیروهای اجتماعی مطرح در جامعۀ ق می بل چستان ،چه جریانهای ه یتي متقاابلی را
شکل داده اسا ؟ هریک از جریانهای یادشده ،مبتنیبر کدام پایههای عقیادتی و اندیشاهای
اسا ؟ درنهای و بهط ر مشخ  ،ص رتبندی گفتمانی خاصی که نماینادگان هار جریاان
ارائه مایدهند ،چگ نه ب ده و مبتنیبر چه مفاهیم کان نی یا چه دا های مح ریای اسا ؟
 .2ادبیات تجربی و پیشینه پژوهش

در بحث از مسئله ق می و ه ی ق می میت ان آثار قابلت جهی را در بین پژوهشگران داخلی
و خارجی شناسایی کرد؛ باوج داین ،هن ز اثر قابلاتکایی را در م رد تح گفتمانهای ه یتی
در مناطق ق می ایران و بهط ر مشخ  ،بل چستان ،نمیت ان برجسته سااخ  .ایان درحاالی
اس که در ساطحی کاالنتار و آنجاا کاه مسائله ه یا ملای ،دغدغاه پژوهشاگران با ده،
پژوهشهای جدیتری انجام شده اس  .دراینمیان و برای مثا  ،باید از پژوهش قابالاساتناد
فصلنامه علمیـپژوهشی

17

دوره ،11شماره 3
پاییز 1331
پیاپی 33

کچ یان ( )7941با عن ان «تط رات گفتمانهای ه یتی ایران» نام برد؛ پژوهشی کاه کچ یاان
در آن در پی فهم چگ نگی شکلگیری مسئله یا به بیاان خا د وی« ،معضاله ه یا » در باین
ایرانیان ب ده و سعی بر ارائۀ روایتی از ک ششهای این مردم برای بازیابی یا تعریف ه ی خ د
در کشاکش با جریان تجدد داشته اسا .
پژوهش افرا و فیضآبادی ( )7931با عن ان «تبارشناسای مفها م ه یا در گفتماانهاای
سیاسی معاصر» ،از آثار دیگری اس که در آن ،هدگ نهایی گفتماانهاای مسال در ایاران،
واکاوی شده اس ؛ آنچه بهزعم پژوهشگران ،جملگی در برساخ ها یتی ثابا  ،یکساان ،و
فراگیر دنبا شده و البته درعمل ،بهدلیل عاملی کنشگران اجتمااعی در الیاههاای گ نااگ ن،
تحقق نیافته اس  .در این زمینه ،پژوهشهایی را نیز میت ان یاف کاه باا تأکیاد بار دورههاای
خاصی ،مدعای تدقیقی ژرگاندیشانهتر بر این مسئله در محدودههایی مشخ

را داشاتهاناد.

ازجمله این پژوهشها میت ان به پژوهش ثقفی و میرمحمدی ( )7943اشاره کارد کاه در پای
فهم «مبانی معرفتی گفتمانهای ه ی ملی در عصر پهل ی» ب ده اس .
در م رد آنچه بهعن ان ق می و ه ی ق می برجسته اس  ،مهامتارین جنباهای کاه از آن
منظر سعی بر انجام مجم عهای از بررسیهای پژوهشی و تحلیلی شده اسا  ،سیاسایشادن
این مفاهیم و زمینههایی اس که ه یا قا می را مسائلهمناد مایکناد .بارای نم ناه در باین

پژوهشگران ایرانی ،حمید احمدی ( )7914در اثری با عن ان «ق می و قا مگرایای در ایاران؛
افسانه و واقعی » ،با یک بررسی تاریخی ضمن تأکید بر سه ق م ایرانی کرد ،بل چ ،و آذری ،در
پی یافتن پاسخی برای این پرسش اساسی اس کاه چارا اقا ام م رداشااره در ایاران ،سیاسای
شدهاند؟ احمدی با ارائه یک طرح ت صیفی در م رد وضعی جامعه و سیاسا در کردساتان،
بل چستان ،و آذربایجان ایران ،سیاسیشدن این اق ام را بهط ر خاص ناشی از سه عامل اساسی
میداند که عبارتند از :نخس  ،ظه ر دول های سک الر مدرن در ایران و رویارویی آنهاا باا
رؤسای ایلی و قبیلهای خ دمختار سنتی؛ دوم ،نقش تأثیرگذار نخبگاان سیاسای و روشانفکران
قا می و غیرقا می در شااکلدهی بااه ه یا قا می و درنهایا  ،ع اماال خااارجی ،سیاسا
بینالملل ،و حمای خاورشناسان غربی از گرایشهای ناسی نالیستی سک الر.
عالوهبراین ،در میان پژوهشهای مرب ط به مسئله ق می و ه ی ق می ،در بستر جامعاه
ایرانی ،پژوهشهای بسیاری را نیز میت ان یاف که بهط ر مشخ  ،نسب میان ه ی ملی و
ه ی ق می را بررسی کردهاند که ازجمله آنها میت ان به پژوهش علی ی سفی ( )7940اشاره
کرد که اگرچه براساس نتایج آن ،احساس باالی تعهد ملی ،فروکاهندۀ احساس ه یا قا می
اس  ،اما بهط رکلی ،احساس ه ی ملی نهتنها با احساس ه ی ق می منافاتی ندارد ،بلکاه
ق امبخش آن نیز هس .
مسئله «ه ی ق می» با تأکید بر ق می بل چ و مسائل مارتب باا آن نیاز باهطا رکلی،
م ردی نادیدهانگاشتهشده در پژوهشهای اجتماعی و سیاسی داخلی نیسا (عباداللهی و
حسینبر7947 ،؛ گا درزی7949 ،؛ معیادفر و شاهلیبار7949 ،؛ حاافظ نیاا و همکااران،
 .)7931باوج داین ،به ط ر خاص در بررسی پیشینۀ مطالعات مرب ط به «آرایاش نیروهاای
اجتماعی و تح گفتمانهای ه ی ق می» و با جس وج در بین آثار دردسترس ،پژوهش
جامعی را به زبان فارسی نیافتیم که این مسئله را به عن ان مسئلۀ مح ری خ د انتخاب کارده
باشد .در م رد آثار غیرفارسی نیز ،تمرکز خاصی را بر مسئلۀ ملی گرایی بل چی شاهد هستیم

(هریس ن7347 ،1؛ حسین بر )7348 ،و آنجا که هدگ ،بررسی تح الت سیاسیااجتمااعی
بل چستان ایران ب ده اس (طاهری1070 ،؛ طاهری )1078 ،نیز بیشتر باا تاأملی ماروری
روبهرو میش یم.
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 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،بخشی از طرح بزرگتری دربارۀ «مسئله ه ی در بل چستان ایران» اس کاه
بهط ر بنیادین ،در چارچ ب ن عی روششناسی تاریخیاتبارشناسانه قرار میگیارد و در قالاب
یک رسالۀ دکترا درحا پژوهش و نگارش اسا  .در ایان طارح ،باا حرکا از روششناسای
یادشده و کنکاش در تاری زندگانی مردم ناحیه م رداشاره ،در پی شناسایی و فهم گفتمانهایی
هستیم که در کشاکش میان آنها ،ه ی بل چی ،برساخته شده و همچ ن یک فرایند پی ساته،
همچنان درحا ساخ اس  .در ایان روششناسای ،عاالوهبار تحلیال و ت صایف شاکلی،
ساختاری ،و محت ایی گفتمانها ،در پی شرح شرای وج د یا ابتنای آنها و ح زه عملی کاربرد
یا انتشار آنها هستیم .در رو یکرد تبارشناسانه و برخالگ رو یکرد تاریخی صارگ ،هادگ ،ناه
ترساایم و دنبااا کااردن خا یگانااهای از تحا الت پی سااته تاااریخی ،بلکااه فهاام تشاات هااا،
چندگ نگیها ،گسس ها ،شکاگها ،خالءها و تفاوتهاا اسا (جمشایدیهاا و باینگاانی،
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 .)7930این رویکرد به ما اجازه خ اهد داد که مسئله ه ی در بل چساتان ایاران را در فرایناد
تط ر تاریخی آن بررسی کرده و با شناسایی نیروها ،گروهها ،و گفتماانهاای مارثر بار جریاان
شکلگیری این مسئله ،امکان مناسبی برای ارزیابی انتقادی آنهاا و فهام وضاعی یاا شارای
کن نی پدیدۀ م رد مطالعه داشته باشیام (کچ یان و زائری.)7944 ،
بههرحا  ،آنچه در این مقاله ارائه میش د ،تالش برای ارائه روایتی تااریخی و باهاصاطالح
«درزمانی» و تحلیلی اس که به روش کتابخانهای و با رج ع به اسناد و آثار م ج د و مارتب ،
جمعآوری شده اس  .از س ی دیگر ،نمیت ان نقش تاری شافاهي نهفتاه در ذهان و حافظاه
آگاهان محلی و نیز تجربۀ زیسته و تأمالت میدانی ط النیمادت در ناحیاه م ردمطالعاه را در
انجام این کار انکار کرده و بیتأثیر دانس  .بههرروی ،در گردآوری و جمعبندی آنچه در ادامه
میآید ،سعی کردهایم باا پایبنادی باه گاامهاای اصالی روششناسای م رداشااره و باا وجا د
محدودی های این قالاب ن شاتاری ،در یاک صا رت حاداقلی ،درآمادی مقادماتی را بارای
بررسیهای تحلیلی و مستقل از هریک از گفتمانهای شناساییشده ،فراهم کنیم.
به بیانی مختصر و در فرایند بهرهگیری از روششناسی باال ،نخسا ساعی بار «شناساایی
مسئله» و واکاوی «پیشینۀ م ض ع» از خال طرح یک پیشزمینۀ تااریخی داشاتهایام .در ایان
بخش عالوهبر تاأملی در ساازمان و سااختارهای اجتمااعی حااکم بار بل چساتان ،نیروهاای

اجتماعی و گروههای مطرح در جامعه قا می بل چساتان از دیربااز تااکن ن بررسای شادهاند؛
نیروها و گروههایی که هریک به اندازۀ خ د در شکلدهای و جها بخشای باه ه یا انساان
بل چستانی سهم داشتهاند .این زمینهکاوی تاریخی تا حد زیادی باهمنظا ر «فهام نقطاۀ صافر
مسئلهمندی ه ی برای بل چستانیهاا» انجاام شاده اسا ؛ اماری کاه برحساب یافتاههاای
پژوهش ،ضرورت تمرکز بر زیس فرهنگی بل چها بهشکل پیشامدرن آن و لزوم شاروع تأمال
تبارشناسانه از آن زمان را برای ما آشکار میکند .در اداماه و از خاال ایان سافر ،درعمال باه
«اکتشاگ گفتمانها» رسیدهایم؛ اشاره به سیر شکلگیری گفتمانها و پیگیاری مختصار تطا ر
آنها که در برخی م ارد از طریق برجستهسازی چگ نگی جایگز ینی «دا هاای محا ری» هار
گفتمان انجام شده اس  ،از مهمترین نکتههای م ردت جه در ایان بخاش اسا  .اگرچاه ایان
ن شتار ،همانگ نه که اشاره شد ،یک ن شتار ک تاه و درواقع ،یک درآمد مقادماتی بار م ضا ع
م ردمطالعاه اسا  ،ولای در خاال طارح و تشاریح خالصاۀ هار گفتماان ،ساعی کاردهایام
«گسس ها» و «تصادمهای» درونای و میاانگفتماانی را نیاز بررسای کارده و از ایان طریاق،
بهاختصار ،تحلیلی از کشاکش جریانهای «قدرت» و «مقاوم » ارائه دهیم .کمااینکه یافتهها
نشان میدهد که هر گفتمان بهن عی با مقاوم در برابر گفتمان پیشین طرح شاده و اگرچاه در
ابتدا قدرت مسل را بهچالش مایکشد ،اما بهزودی تمایال خا د آن نیاز باه کساب قادرت و
دستیابی به هژم نی آشکار مایش د.
 .4میدان موردمطالعه؛ یک پیشزمینه تاریخی

ناحیه بل چستان ،یکی از بزرگترین ن احی جغرافیایی ایرانزمین اس و اکن ن بیشتر ماردم آن
در دو کش ر ایران و پاکستان جای گرفتهاند .بل چها بنابر ارجاعات تااریخی (ناصاح،7981 ،
9؛ یغمایی99 ،7911 ،؛ ن لدکه904 ،7914 ،1؛ اصطخری791 ،7919 ،؛ کریساتین سان،2
831 ،7911؛ احمدی771 ،7914 ،؛ ناصرینیا )89 ،7944 ،مردمانی از تباار آریااییهاای
ً
ساکن در ن احی شمالی سرزمین ایران ب دهاند که به دالیل مختلف و احتماال بهط ر اجبااری،
به جن ب شرق ایران کن نی ک چانده شده و در ناحیهای که بعادها «بل چساتان» نامیاده شاد،
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استقرار یافتهاند .ناحیۀ م ردمطالعه در کش رمان و در یک تقسایمبنادی کلای ،باه دو قسام
شمالی (م س م به سرحد) و جن بی (م س م به مکران) قابلتفکیک اس ؛ تفکیکای کاه تنهاا
طبیع های جغرافیایی متفاوت را بازنمایی نکرده و درعینحا  ،نشانگر تن عهای اساسیای در
ساختار و سازمان اجتماعی جمعی ساکن در هریک از این مناطق اس .
بهلحاظ تاریخی ،بل چها را باید مردمانی دانس که در گروههای ایلای و طایفاهای مختلاف
سازمان یافته و سازمان اجتماعی آنها زیر سلطۀ ن عی اقتدار سنتی با مح ری خ انین محلی یاا
سرداران ط ایف ب ده اس  .دراینمیان ،ناحیه مکران ضمن داشتن ن عی ساختار «شبهفئا دالی»،
ت س حکمروایان یا خ انینی اداره میشد که با برقراری یک نظام سلسالهمراتبای ساخ  ،نا عی
اعتبار ذاتی برای خ د قائل ب ده و هم اره بر اقشار دیگری همچ ن کارگزاران ،زمینداران مت س و
ک چک ،پیشخدم ها ،ن کرها ،و ...تسل داشتهاناد (شاهبخاش .)7-90 ،7919 ،درحقیقا ،
اگرچه «برخی رهیاف های انسانشناسانه درباره قبایل ،آنها را واحدهای ساازمانی خ یشااوند،
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غیرمتمرکز ،مساواتطلب ،و دول ناپذیر در یک جامعۀ بزرگتر میدانناد» (ساالزمن7319 ،1؛

بهنقل از :احمدی ،)11 ،7914 ،اما واقعی تاریخی در مکران چنین چیزی را تأییاد نمایکناد.
ً
ساختار و سازمان اجتماعی بل چها در مکران ،لزوما مبتنیبار خ یشااوندی و متکای بار اصا
اجدادی و وابستگیهای ناشی از ازدواج نب ده اس و برای فهام ایان سااختار بایاد دانسا کاه
ً
حیات آن ،ناشی از وج د روابطی غالبا سیاسی ب ده که مبتنیبر وجا د و رسامی داشاتن نا عی
ً
قدرت سلسلهمراتبی در میان افراد انه لزوما خ یشاوندا اس ؛ از س ی دیگر ،میدانیم که ماهی
ً
چنین نظم مرکزمح رانهای اساسا نمیت اند به مساواتگرایی در جامعه بیانجامد.
البته سازمان اجتماعی حاکم بر ناحیۀ سرحد بل چستان ،نسب باه آنچاه در ما رد بخاش
جن بی این پهنه مشاهده کردیم ،با رویکرد باال مناسب بیشتری مییابد؛ زیرا سازمانی متکای
بر نظام خ یشاوندی اس که در آن شاهد ن عی سلسلهمراتاب ایلای هساتیم (جاناباللهای،
 )7911و برخالگ آنچه در مکران وج د دارد ،در این ناحیه کسی کاه بار صادر مراتاب ایلای
اس  ،در ابتدای امر دارای اعتبار ذاتی نیس (معیدفر و شهلیبر .)731 ،7949 ،اقتدار حاکم
بر رواب اجتماعی جاری در نظامهای عشیرهای ،اگرچه اقتداری سنتی اس  ،اما درعاینحاا
ناشی از کاریزمای شخصیتی اس که «ساردار» ناام دارد .سردارسااالری در ناحیاۀ سارحد،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

بازنمای شی های از زیس پدرمآبانه در بستری با ده اسا کاه تاا حاد زیاادی مایتا ان آن را
اقتضای این بستر دانس  .وج د شخصای باا ها ش و ذکااوت بااال ،دارای فان بیاان قا ی و
شیخ خی  ،بهویژه برای انتظامبخشی به ام ر ایل و نیز حلوفصل اختالفات و نزاعهاای درون
یا بینطایفهای ،بهط ر خاص در برهاهای از تااری زنادگی ماردم سارحد کاه شای ه معیشاتی
ک چگری و گلهداری در بین آنان رواج بیشتری داش  ،بهنظر ضروری میرساید .ساعی بارای
حفظ هژم نی سردار و این شی ۀ ساختاربخشی به نظام اجتماعی ،با وج د اجرای سیاس های
دول مدرن مانند اسکان عشایر ،پیش از انقالب ،و اعتباربخشی فزایناده باه ساایر نیروهاای
اجتماعی مانند روحانی ن ،پس از انقالب اسالمی ایران و حتی هاماکنا ن ،باا وجا د جریاان
انتقادی در بین روشنفکران محلی ،ادامه دارد.
جامعۀ ق می بل چستان و شی ههای مسل سازمان اجتماعی در سرحد و مکران بهط رکلی
و در پی ورود نیروهای نظامی و دولتی از دوران قاجاریه و پهل ی ،اجرای سیاس های دولا
مدرن ،مدرنیزاسی ن ،و ورود عناصر مدرنیته و اعتباریاابی اقشاار و نیروهاای اجتمااعی دیگار
مانند روحانی ن ،با روکراتهاا ،روشانفکران دانشاگاهی ،فعااالن غیردانشاگاهی ،و ...دچاار
تح الت اساسی و درگیر کشمکشهای مناقشهآمیزی شاده اسا و فهام جریاانهاای متنا ع
ه ی خ اه و نیاز گفتماانهاای ها یتی در ایان جامعاه ،مساتلزم درنظار داشاتن تحا الت و
کشمکشهای یادشده اس  .اگرچه بررسی چرایی و چگ نگی این تح الت باید در جای دیگر
و بهگ نهای مفصلتر انجام ش د ،باوج داین و براساس ضرورتی که این پژوهش پایشروی ماا
نهاده اس  ،از خال پرداختن به گروههاا و نیروهاای اجتمااعی فعاا در جامعاه بل چساتان،
تح الت م رداشاره نیز بهاختصار مرور خ اهند شد.
 .5گروهها و نیروهای اجتماعی مطرح در جامعۀ قومی بلوچستان

حض ر گروهها و نیروهای اجتماعی گاه متقابل را در یک جامعه میت ان نشاانگر شاکاگهاا و
تعارضهایی دانس که در آن وج د دارد (بشیریه .)701 ،7918 ،برایناساس ،فهم کیساتی و
چیستی گروهها و نیروهای یادشده که برپایۀ این شکاگها و تعارضها پدیدار شدهاند و نیز فهم
چگ نگی و چرایی صفبندی آنها میت اند زمینهای را برای شناسایی گفتمانهاایی باهوجا د
آورد که درنهای  ،پ یشهاای ه یتی متن ع را دامن مایزنند .به این منظا ر ،در اداماه ن عاای
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تقسیمبندی از گروهها و نیروهای اجتماعی مطرح و فعا در جامعه بل چستان ارائه میدهیم که
البته بههی روی ادعای شم لی تام در م رد آنچه در این جامعه ب ده و هس  ،ندارد .براساس
مرورهای انجامشده ت س نگارندگان و یافتههای جمعآوریشده تا این برهه ،بهنظار مایرساد
میت ان از شش گروه اجتماعی عمده در بل چساتان ایاران ناام بارد )7 :ساردارها ،خا انین ،و
اشرافی سنتی؛  )1نخبگان ق می ناسی نالیس و ملیگرا؛  )9روحانی ن ،م ل یها ،و فعااالن
مذهبی؛  )8ب روکراتها و طبقه مت س دنبالهرو؛  )1تجاار ،اغنیاا ،و ثروتمنادان جدیاد؛ )9
روشنفکران و فعاالن مدنی تجددگرا.
 .5-1سردارها ،خوانین ،و اشرافیت سنتی

بنابر ت ضیحات پیشین ،اشراگساالری در مکران و سرحد بل چستان بهلحاظ منشاأ ،متفااوت
ب ده و بهلحاظ شکلی نیز باید در قالب ان اع گ ناگ نی درنظار گرفتاه شا د .اشارافی خا انین
مکران ،ن عی اشرافی مبتنیبر تبار ب ده و با ایجاد تفکیک میان «ذات»های واال و پسا  ،باه
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ایجاد ن عی نظام «شبهکاستی» منجر میشد که مختصات خاص خ د را دارد (برقعی7999 ،؛
ت سلی و بامری7938 ،؛ آذرشب ،)7938 ،اما اشرافی سرداری در سارحد اگرچاه ناشای از
چنین تفکیکی نیس  ،ولی درنهای به ایجاد طبقاهای منجار شاده اسا کاه اعضاای آن در
م قعی برتری نسب به دیگران قرار دارند (سالزمن1000 ،؛ جانبالهی .)7911 ،بههرروی،
آنچه اهمی دارد این اس که ابهویژه در ساختار سنتی جامعه بل چستانا سردارها و خا انین
بهعن ان طبقه ممتاز و حاکمه ،جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذاری داشتهاند .آنها هم اره نسب به
گروههای اجتماعی دیگر از امتیازهای ویژهای برخا ردار با ده و درایانمیاان ،باهویژه خا انین
مکران با ن عی تالش سازمانبخش ،طبقهای کموبیش بسته را تشکیل میدادند؛ ن عی اشرافی
م روثی و نهادینهشده که درعمل ،هی گروه دیگری را به آن راه نب د (شهبخش .)7919 ،گاروه
یادشده اا بهویژه تا پیش از شکلگیری دول پهل ی و اقدامات این دول بارای کنتار قادرت
بیحدوحصر حاکمان محلی اا از نف ذ قابلت جهی در منطقه برخ ردار ب ده و در م ارد فراوانی،
بهعن ان متحدان نظامی سلسلههاای حاکم بر گستره ایرانزمین ظاهر شده و بخشی از نیروهای
زیر فرمان خ د را برای همراهی با لشکرهای شکلگرفته برای حملههای دفااعی یاا تهااجمی،
اعزام میکردند؛ بهگ نهای که حتی فردوسی نیز به نقش مرثر جنگج یان بل چ در سپاه ایاران و
در جنگهای مختلف اشاره میکند (احمدی.)771 ،7914 ،

قادرت خا انین مکاران در دورههااای مختلفای از تاااری معاصاار بل چسااتان ،روزبااهروز
محدودتر شده و امروز نمیت ان از آن نظام سف و بستهای که تا یکصد سا پیش و حتی نایم
قرن گذشته وج د داشته اس  ،اثری دید .باوج داین ،بازماندگان و نسلهای بعدی منتسب باه
خ انین مکران و ذاتهای برتر ،هن ز از پذیرش اص لی مانند برابری و یکسانی افراد جامعاه در
«ذات» ،اکراه دارند .قدرت سرداران ،ریشسفیدها ،و بزرگان طایفهای در سرحد نیز اگرچاه در
سا های پیش و پس از انقالب اسالمی تضعیف شد ،اما ازآنجاکه ضرورت وج دشاان بارای
نظام اجتماعی این ناحیه ابهویژه در مقاطع خاصیا یک ضرورت کارکردی ب ده اس  ،از باین
نرف  .در حا حاضر نیز با وج د انتقادهای روشنفکران بل چ از قدرت فراگیر این قشر ،آنهاا
ت انستهاند در نظام سیاسای ،نفا ذ و بارای بازت لیاد جایگااه خا د در جامعاه ،تاالشهاایی را
سازماندهی کنند.
 .5-2نخبگان قومی ناسیونالیست

ناسی نالیسم ،پدیدهای مدرن ب ده و م فقی آن نیازمند تالشی منساجم اسا ؛ انساجامی کاه
هی گاه در میان بلا چهاای ایاران وجا د نداشاته و ایان شااید یکای از دالیال اساسای عادم
شکلگیری یک تشکل واحد سیاسی یا نظامی ملایگرایاناه در میاان آنهاا اسا (هریسا ن،
ً
 .)71 ،7347حرک ها و خیزشهای ملیگرایانۀ بل چها عمدتا در بخش شرقی بل چستان کاه
در خا پاکستان واقع شده اس  ،متمرکز ب ده و البته این بهمعنی نب دن چنین گرایشهاایی در
بل چستان ایران نیس .
شاید بت ان حض ر نخبگان قا می بلا چ در مقاام نیروهاایی فعاا و ه یا خ اهاانی باا
گرایشهای ناسی نالیستی و محلیگرایانه را بهویژه در ط دو سده اخیار ،در قالاب چناد دوره
مشخ  ،بهگ نهای روشنتر مطرح کرد .تأکید بر دو سده اخیر ازاینرو اس که تا پیش از این
و درعمل ،حک م هاای مرکزی ،تسل کامل و پی ستهای بر ناحیاۀ بل چساتان نداشاتهاناد و
تقابلهای م ج د یا رویاروییهای جاری در آن زمان ،بیشتر ناشی از دغدغههاای شخصای و
منفع طلبانه ب ده اس و نه مسئلهای عم می که درواقع ،مسئله ه ی بلا چهاای سااکن در
بل چستان ایران باشد .بهعبارت دیگر ،آنچه در معرض تهدید ب ده اس  ،بیشتر منابع ماادیای
اس که حتی در میان خ د بل چها نیز هم اره بر سر آن درگیریهاایی وج د داشاته و بایاد در
جای دیگری ،بهط ر مفصل بررسی ش د .از این منظر و در پرتا یاک تأمال تااریخی ،باهزودی
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درمییابیم که رویارویی با غارتج یی و سلطهطلبی قاجارها در باازه ما رد بحاث ،نخساتین
دورهای اس که کلی جامعه بل چستان« ،هراس وج د دیگاری» را باهمعناای واقعای کلماه،
ادرا کرد؛ ادراکی که عالوهبر نگرانی در م رد از دس رفتن مناابع و مناافع ماادی ت سا آن
دیگری زورمند ،در فهم تفاوتهای فرهنگیای ریشه دارد کاه میاان «ماای بلا چ» و «آنهاای
غیربل چ» وج د دارد .بنابر نظر بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران محلی نیز جادیتارین
رویارویی بل چها با یک «دیگری متقابل» یا «غیریا قدرتمناد» در باازه حکا متی قاجارهاا
شکل گرف (ساالربهزادی7911 ،؛ سپاهی7941 ،؛ شهلیبر .)7941 ،دوره دوم را بایاد دوره
ایستادگی نخبگان ق می و بخشی از مردم بل چ بهویاژه در برابار حضا ر نیروهاای اساتعمارگر
خارجی در ناحیه م ردمطالعه دانس (هم 7910 ،؛ دایر7914 ،؛ صفرزایی .)7937 ،مقطع
س م ،مقطع ایستادگی در برابر دولا مادرن ایاران و درواقاع ،دیکتاات ری رضااخانی اسا ؛
مقطعی که درواقع ،شاهد تاالش خااص مجم عاهای مشاخ  ،یعنای خا انین بلا چ بارای
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بهرسمی شناختن حک م های محلی ب د (جهانباانی7901 ،؛ سیاسار7948 ،؛ رخشاانی،
7937؛ سیاساار .)7937 ،دوره چهااارم ،دوره تشااکیل گااروههااایی ،بااهویژه در زمااان ساالطن
محمدرضاشاه پهل ی اس که با پیگیری فعالی های ناسی نالیستی ،بهط ر مشخ  ،اهاداگ
ملیگرایانهای را دنبا مایکردناد؛ گاروههاایی مانناد جبهاه آزادیبخاش بل چساتان ،حازب
دم کراتیک بل چستان ،و...؛ برای مثا  ،حازب دم کراتیاک بل چساتان کاه در دهاه  7980در
بغداد تشکیل شده ب د ،بهط ر مشخ

خ استار ایجاد یاک «دولا دم کراتیاک محلای» در

بل چستان ب د که یکی از استانهای ایران «فدرا و س سیالیس » باشاد (حساینبار7348 ،؛
شهبخش7919 ،؛ احمدی .)7914 ،دوره پنجم ،همزمان با وق ع انقالب اسالمی ایران و پس
از آن اس کاه در پای جریاانهااای مختلاف و باا اهاداگ متنا ع ،ضامن فرازوفرودهااایی،
ص رتهایی از آن استمرار یافته اس  .برخی از جریانهای مطالبهج یانه در این دوران ،بیشتر
حاصل فعالی نیروهای مذهبی بل چ ب ده و با این هدگ شکل گرفته اس که حق قی مساوی
و جایگاهی برابر را برای بل چهای اهل سن ایران در حک م فراهم کند؛ تالشهایی که ابتدا
در چارچ ب گروههایی مانند «حزب اتحاد مسلمین» شکلی رسمی داش و اکن ن باا تاالش
پیش ایان مذهبی بل چ برای تأثیرگذاری بر مقامهای کشا ری ،پیگیاری میشا د (بازرگزاده و
مالزاده .)7941 ،عالوهبر این جریانهای مذهبی و نیمهسیاسی ،جامعه بل چ پاس از انقاالب

اسالمی ایران شاهد حض ر گروههای سیاسی و فعاالن دیگری ب ده اس که اغلب در خارج از
کش ر استقرار یافته و با گرایشهای چپگرایانه و با رویکرد انتقادی یا حتی رادیکاا  ،باهزعام
خ د ،در پی برچیده شدن نظم تبعیضآمیز در ایان ناحیاه و تحقاق بل چساتانی آزاد با دهاناد
(حسینبر7348 ،؛ احمدی7914 ،؛ حسینبر و ایرندگانی7938 ،؛ اکرمیان.)7938 ،
 .5-3روحانیون ،مولویها ،و فعاالن مذهبی

جایگاه مذهب و نیز وضعی پیش ایان مذهبی در ساختار اجتماعی بل چستان ،بهویاژه در طا
یکصد سا اخیر ،دچار تح الت اساسی شده اس  .آنچنانکه مطرح اسا  ،حک ما محلای
بارکزهیها ( 7133-7901ه.ق ،).نقطه آغاز رونق مذهب اهل سن در این منطقه با ده اسا .
در این دوره ،یکی از حاکمان محلی بهنام دوس محمدخان بارکزهی ،تعادادی ماال و م لا ی را
که بهویژه تحصیلکرده عل م دینی در پاکستان و افغانستان ب دند ،برای امار قضااوت کاه از آن باا
عن ان «شریع » یاد میش د ،وارد دستگاه حک متی خ د کرد (طاهری .)781 ،7949 ،تا پایش
از این ،شی خ درو یشمسلک ،پیران صاحبکرام  ،و نیاز صا فیان یاا عرفاای محلای ،بایش از
هرکس دیگری محل رج ع ب میان بل چستان در زمینۀ نیازهای معن ی خ یش ب دند.
تا دهههای پایانی سده شمسی گذشته ،آندسته از پیشا ایان دینای بلا چهاا کاه باهعنا ان
«م ل ی» و «قاضی» شناخته میشدند نیز ،بیشتر کهنساالن زاهدی ب دناد کاه در ساا هاایی
دور ،آشنایی اندکی با عل م دینی در سط ح بسایار ابتادایی پیادا کارده و باا هماان اندوختاه و
بهکمک حافظه نیمبند خ د برای پاس گ یی به نیازهای دینی مردم و آم زش فرزندان برخای از
اقشار استفاده کرده و در م اردی ،بهعن ان بازوی قضایی حاکمان وق عمال مایکردناد .ایان
وضعی بهن عی تا واپسین سا های حک م قاجارها اداماه یافا  ،تاا اینکاه هامزماان آوازۀ
مدرسههای دینی مترقی بزرگ و سازمانمند در هندوستان آن روزگار به گ ش بل چها رسید .باا
ت جه به شرای فرهنگی ویژه بل چساتان و عقابمانادگیهاای تااریخی آن ،تعاداد انادکی از
فرزندان همان زاهدان معتمد که بهلحاظ طبقاتی نیز جزء اقشار میانی جامعاه بهشامار آماده و
م رد وث ق دیگران نیز ب دند ،فرص سفر به آنسا ی مرزهاا را یافتناد؛ مساافرانی کاه پاس از
بازگش  ،بهن عی در هیب مهمترین و تأثیرگذارترین نیروهاای اجتمااعی جامعاه بل چساتان،
سرآغاز تح الت گسترده و دگرگ نیهای ریشهای در بنیانهای فکری و اعتقادی بل چها شدند.
اگرچه پیش ایان مذهبی یادشده یا همان م ل یها ،تا پیش از این نزد عامه مردم م رد احترام
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ب دند ،اما سازمان منسجمی که دارای گسترۀ نف ذ باالیی در عرصاههاای مختلاف سیاسا و
اجتماع باشاد ،نداشاتند .سارک ب خا انین و ساردارها در دوران حاکمیا پهلا ی او و نیاز
تضعیف آنها در دهههای بعد ،یعنی در دوران انقالب اساالمی و حک ماا دینای در ایاران،
زمینههای مناسبی را برای افزایش میزان قدرت و تأثیرگاذاری روحاانی ن در فرهناگ و جامعاه
بل چستان فراهم کرد (سالزمن .)90 ،7319 ،ایجاد و گسترش مدارس دینی و ت سعه مسااجد
جامع ،بهعن ان کان نهایی کاه هما اره و باهطا ر آشاکار یاا پشا پارده نقاش کلیادیای در
جه دهی باه انتخاابهاای فاردی در عرصاههاای مختلاف ااز سابک زنادگی شخصای تاا
تصمیمگیری در مشارک های سیاسیا داشتهاند ،ازجمله تح الت اساسی جامعۀ م رد مطالعه
در دوران اخیر اس که سبب حض ر روحانی ن و فعاالن مذهبی بهعن ان نیروهاای اجتمااعی
فعا و تأثیرگذار در متن این جامعه شده اس  .جایگاه روحانی ن بهعن ان یاک گاروه ذینفا ذ
عمده در نظام اجتماعی بل چها ،بهویژه در سا های اخیر ،م رد انتقاد برخی فعاالن مدنی ب ده
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اس  ،که در جای خ د به آن پرداخته خ اهد شد.
 .5-4بوروکراتها و طبقه متوسط دنبالهرو

تح الت سیاسی و اجتماعی در هر جامعهای ،وضعی اقشار و طبقاات اجتمااعی آن جامعاه را
دگرگ ن میکند؛ جامعه بل چستان نیز از این قاعده مستثنا نب ده اس  .فروپاشای نظاام اجتمااعی
بسته و غیرمنعطف در مکران و تح شی ه معیش بل چها و نیز گسترش دی انساالری ناشای از
دول مدرن در بل چستان ،سبب شکلگیری گروههایی شد که شاید مهامتارین دغدغاۀ آناان در
ط زندگی آهستهشان ،تحقق و حفظ آرامش باشاد؛ ب روکراتها و طبقاه مت سا جدیادی کاه
بهاصطالح سر در کار خ د داشته و در نیم قرن اخیر ،شاهد هی پ یش مستقل و قابلتا جهی از
س ی آنان نب دهایم؛ گروهی که با وج د دارا ب دن مدار دانشگاهی یاا درآماد مت سا و باهرغم
پایبندی به یک فرهنگ مصرفی ،در کشاکش سن و تجادد درگیار با ده و درنهایا در اکثریا
قریببهاتفاق حرک های اجتماعی و سیاسای ،پیاروی تابعاناهای از رهباران ماذهبی یاا بزرگاان
طایفهای داشتهاند (در اینباره همچنین رج ع کنید به :سیاسر.)704-703 ،7948 ،
 .5-5تجار و ثروتمندان جدید

هی یک از گروههای اجتماعی م رد بحث تاکن ن ،سااختار یگاناه و یاکدساتی نداشاتهاند و
ً
اساسا نباید چنین انتظاری داش ؛ ثروتمندان بل چ نیز در حا حاضار باهلحااظ نا ع و حتای

منشأ ،گروه یگانهای نیستند .عدهای از آنان را باید بازماندگان ساختار اشراگساالرانهای دانس
که پیشتر به آنها اشاره شد؛ عدۀ دیگری ،تجار و بازرگانانی هستند که برخی از آنها از گذشته
به تجارتهای قان نی یا غیرقان نی اشتغا داشته و دارای ارتباطات اقتصادی گستردهای چاه در
داخل مرزهای کش ر و چه فراتر از آن هستند .در حا حاضر میت ان ن کیسهگاان اقتصاادی و
ثروتمندان جدیدی را نیز دید که بهویژه از طریق پی ستن به خط ط قاچاق م اد مخادر و ساایر
راههای غیرقان نی ،ت انستهاند با انباش ثروتهای قابلت جه ،جایگاه خ د را بهعن ان یکای از
گروههای نف ذ در جامعه تثبی کنند .نف ذ این گروه بهویژه بر دو دستۀ بزرگان طایفهای و رهبران
مذهبی ،ضرورت ت جه به نقش آنان را بهعن ان عناصری تأثیرگذار بر روندهای عم می جامعاه
آشکار میکند.
 .5-6روشنفکران و فعاالن مدنی تجددگرا

شکلگیری نهادهای مدرن درنتیجۀ استقرار ساختارهای دولتی جدید که ریشههای آن را بهط ر
خاص باید در اقدامات سیاسی دوران پهل ی جس وج کرد و ع امل تبعی دیگری مانند تزلز
جایگاه خ انین و سرداران بل چ ،سرک ب و ناکامی نخبگان قا می ناسی نالیسا و گاروههاای
چپگرا ،قدرتگیری قشر روحانی ن ،گسترش ن عی گفتمان بنیادگرای ماذهبی در بل چساتان،
و ،...همگی زمینههای رشد و شکلگیری ن عی تفکر انتقادی را در میان اقشااری از جمعیا
ج ان و بهویژه تحصیلکرده بل چ بهوجا د آورد کاه بعادها در بساتر مجم عاهای از تغییارات
سیاسی در سپهر سیاس جمه ری اسالمای ایران ،بهو یژه پس از نیمۀ دهه  7910و همزماانی
آن با گسترش ارزشهای فرهنگی جدید در سطح جهانی و نیز رشد امکانات ارتبااطی نا ین،
ساعی کاارد جریااانی عما می را بارای ایجااد تحا الت ساااختاری در نگاارشهااا و رفتارهااای
ضدت سعهای حاکم بر کلی جامعه بل چستان بهراه اندازد.
البته گروه م رداشاره مانند سایر گروههایی که در این جستار بررسی شدند ،گروه یکدس یاا
طبقۀ منسجمی نب ده اس و میت ان در ارتباط با آن ،شاخههای گ ناگ نی را ترسیم و دنبا کارد.
ً
دراینمیان ،میت ان ن عی روشنفکری سک الر را درنظر گرف که اساسا حک م دینی و جایگااه
عالی مذهب و رهبران مذهبی در نظاام اجتمااعی را ماانع جادیای در برابار ت ساعه مایداناد؛
ت سعهای که از این منظر ،پی ستن به جریانی جهانی ،فارغ از محدودی های نظام دینای اسا .
اگرچه این رویکرد ،در میان روشنفکران و فعاالن اجتماعی ساکن در بل چستان فراگیر نیس  ،اما
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بهشدت سعی در زیر سرا بردن نظام اجتماعی حاکم در بل چستان داشته و نماینادگان آن ،نگااه
رهبران مذهبی بل چ و نیز بزرگان طایفهای را نگاهی ضدت سعه دانسته و بر این نظرناد کاه تأکیاد
بیشازحد بر «ه ی بل چ سنی» ،ت س نخبگان ق می و ماذهبی بلا چ یاا حک ما مرکازی،
سبب انزوای هرچه بیشتر این مردم و ناحیه میش د .در مقابل ،باید از نگاه معتد تری گفا کاه
درعمل ،جریان بهنسب فراگیرتری را شکل داده اس ؛ بحث دربارۀ مجم عهای از فعاالن مادنی
اس که بهویژه در ح زه عم می اا خاصه با بهرهگیری از امکانهای فضای مجازی و مطب

عاتی ااا

فعا ب ده و دارای ویژگیهای خاصی هستند؛ مهامتارین ایان ویژگیهاا ،نقاد از درون سااختار
ق ممدار بل چها و سازمان بستهای اس که از منظری تاریخی ،مانع تحر اجتماعی بخشهاای
گستردهای از جامعه میش د .در سطح دیگر ،گروه یادشده ،نقدی به بیارون و معطا گ باه نظاام
سیاسی و اجتماعی حاکم بر کش ر دارد که از منظر آنان ،با بازت لید گ نههای دیگری از تبعایض،
محرومی بل چستان و جایگاه ناز آن را در شاخ های ت سعهای ،تشدید میکند .البتاه گاروه
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م رداشاره بهدنبا سازماندهی کنشهای مقابلهج یانه با هی یک از دو ساختار باال نب ده اسا ؛
در برابر ،بهنظر میرسد که کنشهای آنان معط گ به عملیاتی شدن مجم عهای از «ت صایههاای
ترمیمی» اس که درنهای  ،به خروج این ناحیه از انزوای فعلی و قرار گرفتن آن در کنار جریاانی
فراق می و فراملی بهمنظ ر نیل به «ت سعه» در معنای کلی این مفه م ،منجر میش د (روساتاخیز،
7931؛ نادری و روستاخیز.)7939 ،
 .6جریانهای اندیشهای و گفتمانهای هویتی رقیب در جامعه قومی بلوچستان

ً
طبیعتا فعالی کنشگرانۀ هریک از گروهها و نیروهای اجتماعی بااال ،بار یاک بساتر گفتماانی
ً
اتفاق میافتد؛ بهعبارت دیگر ،تالشهای ه یتی گروههاا و نیروهاای یادشاده یاا حتای صارفا

جهان ذهنی آنان ،بازنمای مجم عهای از دالل های گفتمانی اس که با یکدیگر تفاوتهایی
دارند .به بیان سادهتر ،نح ه ص رتبندی هریک از آنان دربااره مسائله یاا «پروبلماه ه یا »
متفاوت ب ده و تأکیدهای متن عی نسب به یکدیگر دارند .اگرچه ن عشناسی ارائهشاده در ایان
مقاله ،ص رتی کلی داشته و هریک از م ارد مطرحشده را میت ان به خردهگفتمانهاایی تقسایم
کرد ،لکن سعی کردهایم شمایی کلی از مناقشات مرب ط به مسئلۀ اشارهشده را در جامعه ما رد
مطالعه و در راستای ایجاد یک زمینۀ مطالعاتی گستردهتر ترسیم کنیم.

 .6-1گفتمانهای خودمحور و قومگرایانه

بل چستان بهلحاظ ق میتی ،تفاوتهای طایفهای ،و نیز ساختار طبقاتی ،هما اره دارای تن عهاایی
ب ده که درنهای منجر به تقابالهاای درونای در آن شاده اسا  .بلا چهاا بناابر پاژوهشهاای
انجامشده ،دارای بیشترین میزان ق مماداری در میاان اقا ام ایرانای هساتند (ی سافی و اصاغرپ ر
ماس له .)7944 ،ایان مفهاا م باه رویکاردی اشااره دارد کاه برمبناای آن ،روشهااای فکاری و
شی ههای رفتاری گروه «خ د» در مقایسه با گروههای «دیگر» ،باهعنا ان معیارهاایی عاام درنظار

گرفته میش ند (ری یر .)19-11 ،7913 ،1ق ممداری در بل چستان با برتریطلبی و تحقیر ساایر
ً
گروههایی همراه اس که لزوما غیربل چ نیستند .درواقع ،مرزهاای «خا د» و «دیگاری» در ایان
جامعه ،رشتههای زیادی دارد که گاهی ضخام آن از نگاه یک ناظر بیرونی ،بسیار ناچیز باهنظر
میرسد؛ بهط ر ن عی ،ط ایف حتی خ یشاوند در این جامعه گاهی نسب به هم ،دیگاریهاای
خطرناکی بهشمار آمده و برای اثبات برتری خ د در برابر آن دیگری ،بر عملکردهای ق ممدارانهای
متمرکز میش ند که در م اردی میت اند صا رتهاای خشا ن آمیازی باه خا د بگیارد .تحقیار
دیگریهای پس در مراتب ساختار طبقاتی و در جامعهای کاه هنا ز بقایاای نظاام شابهکاساتی
گذشته در آن مشاهده میش د ،یکی دیگار از مختصاات اندیشاهای بخاش گساتردهای از ماردم
جامعه یادشده را شکل میدهد؛ اندیشهای که برآیند آن در ط تاری زندگی بلا چهاا ،ک شاش
برای برساخ ن عی گفتمان سیاسی خاص ب ده که در ص رتهای اولیه خ د ،برتری ذاتی اقلیتی
را بر جمع زیادی از مردم ،امری طبیعی جل ه میداده اس  .باهعباارت دیگار ،دا محا ری ایان
صا رت اولیۀ گفتمان م رد بحاث ،هماان طبیعای ،بادیهی ،و نااگزیر پنداشاتن اصالاا ذاتای
گروههایی ب ده اسا که بهویژه در بخشهای مرکزی و جن بی بل چستان ،در صدر جایگاههاای
اجتماعی و در قلمروهاای مشخ

ب دهاند.

نگاهی به تأکیدهای گفتمانی و دالل های معنایی مجم عۀ یادشده نشان میدهاد کاه در
اینجا و هن ز« ،مسئله ق می » و «ه ی ق می» در معنای کالن و مصطلح آن مطرح نبا ده و
م ض عی چندانی نادارد؛ قا مماداری ُپرحارارت م جا د نیاز درواقاع ،معطا گ باه ن عاای
«طایفهگرایی» اس و بیشتر میت اند بهمثابه شکلی از «خ دمح ری» ادرا ش د که البتاه در
جه دهی به ه ی یا شخصی پایۀ بل چ ،نقاش تأثیرگاذار و بسازایی دارد .در اینجاا ،اما ر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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گفتمانیای همچ ن ادبیات حماسای و اساط رهای بلا چ ،افساانههاا ،ضاربالمثالهاا ،و...
ازیکس  ،و ام ر غیرگفتمانیای همچ ن سازوکارهای اقتصادی محلای ،نشاانههاای ظااهری
تمایزبخشی مانند ن ع آرایش ،پ شش ،مسکن ،و ...از س ی دیگر ،نقاش مارثری در بازت لیاد
نظم ویژهای ایفا میکنند که به رواب اجتماعی در این ناحیاه ،جها مایبخشاد .بااینحاا ،
درعمل ،نمیت ان هی تمایازی بین ام ر گفتماانی و غیرگفتماانی قائال شاد ،زیارا هار دو در
راستای نهادینهسازی ارزشهایی عمل میکنناد کاه باه تثبیا م قعیا فرادساتان انجامیاده،
م قعی فرودستان را ضرورتی بدیهای و ناگزیر جل ه داده و امکان تشکیک را در ایان زمینااه،
منتفی مایکند؛ بنابراین ،گفتمان یادشده ،نهادهاا و نظاامهاای اجتمااعی گ نااگ نی همچا ن
مذهب ،خ یشاوندی ،قشربندی اجتماعی ،و ...را بهکاار مایگیارد تاا نا عی سالطۀ سیاسای
بهظاهر مشروع و شکلی از تبعی را سازمان دهد؛ نتیجه آنکه ،این سازوکار ،به یاک ناابرابری
بنیادین ،رسمی میبخشد .برایناساس ،بهنظر میرسد که ه ی بل چی ،بیش و پیش از هار
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چیزی بر پایۀ نهادینه شدن این نابرابری درونی ،شکل گرفته و بعدها ،مسئلهمند میش د.
ازآنجاکه در برابر هر گفتمان قدرت ،هم اره مقاومتی هرچند کمفروغ وج د دارد و از س ی
دیگر ،با ت جه به تح الت اجتماعی و تغییرات فرهنگی در جامعه بل چستان ،اندیشه باال مانند
هر اندیشه انقیادبخش دیگری ،در مقاطع گ ناگ ن ،م رد تردیدهای ناگزیری واقع شده اسا .
در مقابل ،گفتمان قدرتمند یادشده نیز با راهبردهای متفاوت ،ازجملاه راهبارد جاایگزینی دا
کان نی ،ص رتهای دیگری را برای مشروعی بخشی به م قعی خ د ،ت سعه بخشیده اسا .
نمایندگان و طرفداران نظم سلسلهمراتبی پیشین در سااختار و ساازمان اجتمااعی بل چساتان،
بهویژه پس از انقالب اسالمی ایران و نیز در برابر رشد مح رهای قدرت دیگری مانند ساازمان
مذهب و فعاالن مذهبی ،با این پیشفرض که وج د آنان برای ثبات و امنی جامعه و برقاراری
تعاد های انتظامبخش در بل چساتان اماری ضاروری اسا  ،هما اره از جایگااه خا د دفااع
کردهاند .البته طرح این ص رتبندی گزارهای ،چندان نامعق و غیرمنطقی هم نیس ؛ خ انین
و ساارداران بلا چ ،امااروز نیااز دارای نقااش فعااالی در حاالوفصاال اختالفااات درونقا می یااا
بینطایفهای هستند .امروزه تأکید بر ضارورت کاارکردی وجا د نخبگاان قادرت قا می بارای
تعاد بخشی به نظام اجتماعی در بل چستان ،نهادهای کش ری و لشکری در ایاران ،باهویژه در
این ناحیه ،را نیز برای پذیرش جایگاه آنان و همراهی با ایشان ،تا حد زیادی مجاب کرده اس .

ک ششهای نهادبخشی مانند راهاندازی پایگاههاای ارتباطاات مردمای در هار طایفاه ،ایجااد
صفحههای اطالعرسانی ،و عض گیری در شبکههای مجازی را میتا ان در راساتای گساترش
ُ
شکلهای جدید گفتمان م رداشاره ،تحلیل کرد (کرد7947 ،؛ گرگی .)7931 ،
 .6-2گفتمانهای ناسیونالیستی و ملیگرایانه

بل چها ،بهعن ان ساکنان ناحیۀ پهناوری که بخشهایی از کش رهای ایران ،پاکستان ،و افغانساتان
را دربر میگیرد ،مجم عهای را شامل میش ند که بیش از پانصد قبیله و گروه طایفهای را در خا د
جای داده اسا  .آنها بر این باورند که در نشانگرهای ذهنای و ها یتی ویاژهای اشاترا دارناد.
بحث از یک فرهنگ مشتر اس که در آن ،تأکید ویژهای بر مرلفههایی مانند نیاکاان ،سان هاا،

مذهب ،و زبان میش د (مری .)7 ،7318 ،1البته خ د ایان مرلفاههاا ،سرچشامۀ مجم عاهای از
شکاگها هستند؛ شکاگهایی که بهلحاظ تاریخی ،تعارضهایی را در میان بل چها و گاروههاای
رقیب آنها اکه هم اره بهعن ان «دیگری» تعریف شدهاندا بهوج د آورده اسا  :دیگاری قا می،
دیگری مذهبی ،و دیگری زبانی .دراینمیاان ،برخای از کنشاگران سیاسی ااجتمااعی بلا چ کاه
داعیههای ملیگرایانهای دارند ،با ادرا این مسئله ،مرلفههای بااال را دساتاویزی بارای پیگیاری
اهداگ استقال طلبانۀ خ د قرار دادهاند .ریشههاای ایان حا زۀ گفتماانی در بل چساتان ایاران را
اهمانگ نه که در بخش پیشاین اشااره شد ا بایاد در مجم عاهای از حرکا هاا و جریاانهاای
محلیگرا دید که در ط تاری این ق م هم اره وج د داشته اس  .بااینحا  ،شکلگیری گفتمان
ً
یادشده بهشکل مدرن آن و بهمثابه یک پدیده جدید ،اساسا واکنشی باه تأسایس و ت ساعه دولا
مدرن در ایران ب د .باهطا ر مشاخ  ،اقادامات دولا مادرن پهلا ی در راساتای ایادئ ل ژی
ناسی نالیسم و نیز تجدد ایرانی ،با واکنش جدی نیروهای سیاسی مختلف با پایگاههای اجتماعی
متن ع در بل چستان روبهرو شد که از آن پس تاکن ن ،هریک در قالب هیئ هاای جداگاناهای باا
ادعای دفاع از «ه ی بل چی» بر م ج دی خ د تأکید کردهاند.
همچنین ،پس از انقالب اسالمی تا امروز ،بسیاری از گروهها و نیروهای ملیگرای بل چ بر
این نکته تأکید داشتهاند که تفاوتهای ق می و مذهبی بل چها با گروه ق می و ماذهبی غالاب
در ایران ،سبب شده اس که آنها درعمل ،هی گااه در مرکاز نظاام سیاسای کشا ر و هیئا
حاکمه جایگاهی نداشته باشند .درمقابل ،گفته میش د که سیستانیها و سایر گروههای قا می
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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م ج د در پهنۀ زیس بل چها ،با ت جه به اینکه در مقایسه با آنان از نظر ماذهبی باا مجم عاۀ
حاکمی یکسان ب دهاند ،بهعن ان بازوی اجرایی دول مرکزی در کل استان م رد ت جه هستند
و دول  ،دیدگاه حمایتی در م رد آنها دارد (حافظنیا و همکاران .)7931 ،مجم عه این م ارد،
زمینههایی هستند که از نظر این دسته از فعاالن بل چ ،ضرورت «استقال » و «خ دمختااری»
را برای بل چستان و بل چستانیها دوچندان میکند.
عالوهبر آنچه مطرح شد و فارغ از برخی حمای های بیدریغ بینالمللی از بیثباتسازی
جغرافیای ایران ،بیتردید میت ان اذعان داش که رشد گرایشهاا ،حرک هاا ،و جریاانهاای
ناسی نالیستی در بخش شرقی بل چستان یا همان بل چستان پاکستان و تلفیاق باا اندیشاههاای
بنیادگرای درحا رشد در منطقه ،تا حد زیادی به شکلگیاری ایادئ ل ژی ملایگرایای و ایجااد
گفتمان ه ی ملی در بل چستان ایران نیز کمک کرده اس (اکرمیان.)7938 ،
هدگ غایی گفتمان ناسی نالیستی و ملیگرایاناه یادشاده کاه البتاه عاالوه بار مقابلاه باا
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دول های مرکزی و حک م های رسمی ایاران ،خا انین و سارداران بلا چ را نیاز باهدلیال
استثمار تاریخی عامۀ مردم بل چ و بهسبب تحریک احساسات عم می ،نک هش میکناد ،و
از س ی دیگر ،برخی از روحانی ن بل چ را نیز باه دلیال آنچاه سازشاکاری آناان باهویاژه باا
مجم عۀ حاکمی جمه ری اسالمی میداند ،هما اره سارزنش کارده اسا (بارای نم ناه
بنگرید به :نبرد بل چ ،ضمیمه شماره  93نشریه پیکار ،)7913/09/79 ،ایجاد ن عی وحدت
در قالب یک واحد ملی بین گروه های مختلف بل چ ،کنار گذاشتن اختالگهای درونق می،
و ایجاد همبستگی و پی ندهای عاطفی عمیق و گسترده در بین اعضای «مل بل چ» اسا .
در اینجا مفه م اصلی  ،مفه م مل و ملی اس که ضمن تأکید بر مجم عهای از عناصار،
مانند سرزمین تاریخی ،خ ن ،و و یژگی های ناژادی ،ماذهب ،ارزش هاا ،باورهاا ،اسااطیر،
مشاهیر ،و زبان بل چی ،مطرح میش د .پیگیری گفتمان یادشده بهمنظ ر ت سعه آن در میاان
آحاد جامعه و نیز تحقق هدگ م رداشاره ،به ویژه در اواخر دوران حک م پهلا ی و اوایال
انقالب اسالمی ،در قالب چندین سازمان سیاسی ،مانند «حازب دم کراتیاک بل چساتان»،
«ستاره سرخ»« ،نبرد بل چ»« ،کان ن فرهنگیا سیاسی خلق بل چ»« ،جنبش مردم بل چ» ،و
ً
نیز انتشار نشریههای مکت ب و غالبا دوزبانهای (بل چیافارسی) مانند «ماهتا » و «گراند»
انجام شده اس (حسینبر.)719-711 ،7348 ،
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روای های جمعآوریشده از مردم بل چ و رج ع به تاری شفاهی بازماندگان نسالهاای پیشاین
نشان میدهد که مذهب و اعتقادات دینی در ناحیه م ردمطالعه تاا پایش از شاکلگیاری و رشاد
ح زههای علمیه و افزایش طالب عل م دینی ،در ابتداییترین شکل و بهگ نهای غیرساازمانیافتاه
وج د داشته اس  .عزیم تعدادی از طالب بلا چ بارای فراگیاری علا م یادشاده باه نهادهاای
آم زشی مهمی در کش رهای همسایه ،مانند عربستان سع دی ،پاکستان و بهویاژه دی بناد هناد و
سپس ،بازگش آنان به بل چستان پس از دوران تحصیل ،زمینۀ ترویج اندیشههایی را در این ناحیه
فراهم کرد که حامالن آن با هدگ اصالح و بازسازماندهی جامعه ،ت سعه نهادگستر خ د را آغااز
کردند .پیامآوران اسالم حقیقی بهزعم خ د ،مردم بل چ را به ایماان آوردن دوبااره دعا ت کارده و
الگ های جدیدی از رفتار که مطابق با اص بنیادین دین اسالم و براساس تفسیرهای ایشان اس
را گسترش دادند (بزرگزاده و مالزاده7948 ،؛ بزرگزاده و مالزاده7941 ،؛ شاهبخاش.)7943 ،
باوج داین ،فعاالن مذهبی در دوران سلطه خ انین و سرداران بل چ ،بهرغم تالش برای شکلدهی
به ن عی پایگاه اجتماعی گسترده ،نف ذ سیاسی قابلت جهی نداشتند؛ این شرای  ،با سق ط قادرت
سنتی نخبگان ق می ،بهط ر کامل تغییر کرده و همگام با تحا الت دیگاری در ساط ح کاالنتار
ملی ،زمینههای افزایش اقتدار رهبران مذهبی فراهم شد (سالزمن .)90 ،7319 ،تثبیا جایگااه
اقتدارآمیز رهبران مذهبی در بل چستان ،زمینهساز ارتقای جایگاه عامل مذهب در ه یا قا می
بل چها ب ده اس  .اهمی سیاسای رهباران ماذهبی بلا چ ،در آساتانه انقاالب اساالمی ایاران،
بیشازپیش آشکار شد؛ آنان در کنار علمای شیعه ،نقش مهمی در بسیج سیاسی مردم بل چ بارای
همراهی با این انقالب گسترده داشتند (احمدی.)198 ،7914 ،
پس از انقالب اسالمی ایران و همزمان با اف قادرت ساایر نخبگاان سانتی بلا چ و نیاز
ساارک ب تحرکااات جااداییطلبانااه در ایاان ناحیااه ازیااکس ا و گسااترش نهادهااای مااذهبی
سازمانیافتهای مانند مسجد جامع اهل سن زاهدان ،دارالعل م زاهدان ،عاینالعلا م ساراوان،
مرکز جماع تبلیغی ،و ...از س ی دیگار ،بساترهای الزم بارای شاکلگیاری مجم عاهای از
خردهگفتمانهای سیاسیااجتمااعی فاراهم شاد کاه هماۀ آنهاا برمبناای «ماذهب» حیاات
ماییابند .دراینمیان ،میت ان به ن عی گفتمان بنیادگرای مذهبی اشاره کرد کاه باهطا رکلی باا
هدگ اسالمی کردن تمام ساح های زندگی روزمره ،برخی از عناصر بنیاادین فرهناگ ماردم
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بل چ همچ ن حض ر طبیعی زنان در زندگی اجتماعی و معیشتی در کنار مردان و نیز مجاالس
سنتی م سیقی که براساس اص بنیادگرایی ،ریشاهای در دیان ندارناد و برآماده از گمراهای و
جهل در م رد آم زههای دینی هستند را بهعن ان مصادیق گمراهی تلقی کرده و هما اره درحاا
مبارزۀ جدی برای حذگ آنها از زندگی اجتماعی اس (شهلیبر .)7937 ،بنیادگرایان مذهبی
بل چ درواقع ،با نفی و رد بسیاری از سن های ب می و نیز باا طارد و تکفیار یاا جاذب و حال
بسیاری از نحلههای اعتقاادی محلای ،بارای مادت قابالتا جهی یکاهتااز میادان اجتمااعی
بل چستان ب دهاند.
گرایشهای بنیادگرایانه در جامعه یادشده ،همچ ن گرایشهای مشابه در سایر نقاط ،با ارائه
قرائتی انعطاگناپذیر از مت ن اصیل و کهن دینی ،خ اهاان تطبیاق تماام اجازای جامعاه و نیاز
زندگی روزمرۀ مردم بل چ با این مت ن هستند .بهط ر مشخ  ،میتا ان باه ما اردی همچا ن
«ضرورت باورمندی به قطعی مت ن مقدس»« ،اجبار به پذیرش بیچ نوچرای قرائ های دینی
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گزینششده»« ،بازگش به ریشهها و تفسیر دوباره مبانی ایدئ ل ژیک دین»« ،رد ،تکفیر یاا نقاد
سااایر جریااانهااای دیناای»« ،ایسااتادگی در براباار نظاام سیاساایاااجتماااعی م جا د»« ،نقااد
سک الریساام و نفاای ظاا اهر مدرنیتااه و مدرنیزاساای ن» ،و ...بااهعن ان داللاا هااای مهاام
خردهگفتمانهای بنیادگرا در بل چستان ایران اا مانند تمام ص رتهای مشابه آن در سایر بسترها
ااا اشاره کرد؛ دالل هایی که یک دگرگ نی اساسی در چهره جامعه بل چستان نسب به ص رت
پیشامدرن آن بهوج د آوردند.
در برابر رویکرد افراطی باال ،باید جریانی عم می را در بین رهبران و فعاالن مذهبی بلا چ
درنظر داش که عالوهبر وظیفۀ ارشاد و رهبری مردم در ام ر دینی ،هما اره ساعی بار حضا ر
جدی در مناسبات سیاسی داشته و دارد؛ بحث از گروهی اسا که در ص رتهای عملکردی
خ د ،پذیرش تح الت اجتماعی و همگامی با برخی از مقتضیات دوران مدرن را ناگزیر دانسته
و بر این نظرند که باید با بهرهگیری از شرای جدید ،زمینۀ جذب و بهارهگیاری از نیروهاایی را
فراهم کرد که از گفتمانهای پیشین ،سرخ ردهاند .در این زمینه برای نم نه انتشاار مجلاههاا و
نشریههایی با م ض عات روز ،تأسیس دفاتر ام ر دانشج یی در حا زههاای علمیاه و مسااجد
جامع و نیز برگزاری همایشهای دانشج یی که مت لی آن سازمانهای ماذهبی هساتند ،دارای
اهمی اس  .هسته مرکزی مفاهیم م ردتأکید ایان گفتماان را بایاد «بلا چ سانی» دانسا ؛

مفه می که اکن ن میت ان آن را سیاسیترین مفه م فضای اجتماعی بل چساتان قلماداد کارد.
نمایندگان گفتمان یادشده در ط سا های اخیر ،قدرت تأثیرگذاری قابلتا جهی باهویاژه در
انتخابهای سیاسی مردم بل چ داشتهاند و ت انستهاند در فرایندهای انتخاباتی با بهارهگیاری از
قدرت نف ذ مذهب در میان این مردم ،به آرای عم می جه ببخشند.
شاید بت ان گف که امروز ،اسالم سیاسی سنی در بل چستان ایران و تالش برای ارائه یاک
الگ ی اسالمی از حاکمی که مبتنیبر مرلفههای ماردمسااالرانه باشاد ،جادیتارین جریاان
گفتمانی در ناحیه م ردمطالعه اس  .البته این جریان در یک سطح کاالن ،هامسا باا تاالش
رهبران مذهبی ج امع اسالمي برای تثبی کفای نظام مردمسااالری دینای باهنظار مایرساد
(بیات .)1001 ،در اینجا میت ان به حض ر مرثر و فعاالنه مجم عهای از اسالمگرایاان مادرن
در بل چستان ایران اشاره کرد که بیش از هرچیز ،بر ویژگیهاای دم کراتیاک اساالم و الگا ی
حاکمیتی مطل بشان تأکید میکنند .درواقاع ،تأکیاد ویاژه بار دا هاای محا ریای همچا ن
«عدال »« ،آزادی»« ،برابری»« ،تکثرگرایی»« ،حق ق شاهروندی» ،و ...نشااندهندۀ چناین
رخدادی اس  .بحث از یک گفتمان اسالمگرای اعتدالی و نمایندگان بهظاهر میانهرو آن مطرح
اس که درصدد احقاق حق ق مغف بل چهای سنیمذهب و ارتقای جایگاه آنهاا در ساپهر
سیاسی و اجتماعی جمه ری اسالمی ایران هستند.
 .6-4گفتمانهای سیاسیـاجتماعی بازاندیشانه

برخالگ برخی از نیروهای اجتماعی م ج د در ناحیه م ردمطالعاه کاه ساعی در حفاظ نظام
مرزبندیشدۀ پیشین داشتهاند ،یا گروههایی که تحقق ن عی گفتمان ملیگرایانه را دنبا میکنند،
نمایندگان تجددخ اه جریان روشنفکری انتقادی بل چ کاه در بخشهاای پیشاین باه برخای از
ویژگیهای خاص آنها اشاره کردیم ،باوج د تالش برای برجستهسازی نمادهای ه ی ق می
خ د و نیز ارتقای ظرفی های فرهنگ محلیشان ،بهشدت با برقراری مرزهاای جداکنناده کاه
بهلحاظ تاریخی با ن عی ارزشهای سلسلهمراتبی نیز همراه ب ده اس  ،مخالف ب ده و با اتخاذ
رویکردی انتقادی ،ک ششهایی را در جه تقابل با آن شکل دادهاناد؛ چناانکاه از آن میاان،
ک ششهای رسانهای آنان بهویژه بر بستر فضای مجازی و نیز فعالی های مطب عاتی ایشان در
نشریههای محلی یا پیگیریهای حزبیشان در چارچ ب احزاب رسمی کش ر ،بهویژه احزاب
اصالحطلب و اعتدا گرا ،قابلت جه اس .
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بهنظر میرسد که در اینجا ،در مسیر ت سعه گفتمانی گام برداشته میشا د کاه تصامیم باه
بازتعریف ه ی بل چی دارد؛ بازتعریفی که در آن« ،ما»ی بل چ ،از طریق طرد ،تخریاب ،یاا
کنار نهادن «آنها»یی که تاکن ن در هیب «غیر» درنظار گرفتاه مایشادند ،خا د را باه ادرا
درنمیآورد« .خ د بل چ» در این ص رتبندیها ،گ یی بهمثابه یک «خ د جهانمحلیشده» و
«جهانمحلینگر» طبقهبندی میش د و «دیگری»هاای بلا چ نیاز در آن ،چ ناان «غیارهاایی
خطرنا » تص ر نمیش ند که باید همچ ن گذشته ،بر دوری یا ضدی با آنها پافشاری ش د.
کان ن محا ری این گفتمان را مفاهیمای مانند «عقالنی »« ،همگرایی»« ،مدارای فرهنگی»،
«جهانمحلیگرایی» و «مقاوم در برابر منطق سلطه» شکل میدهد.
از منظری برساخ گرایانه ،تأمل در پ یشهای ه یتی فعاالن م ردمطالعه نشان مایدهاد
ً
که آنها اساسا با بهرهگیری از مجم عهای امکانات زبانیاگفتمانی ،بهدنبا برسااخ ه یا
تازهای هستند که از نگاه آنان ،روح جدیدی در کالبد جامعۀ بل چساتان جااری مایکناد و در
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سطح استانی که بهلحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای تن عهایی اس  ،و برای ت سعه آن ،طرحی
ن درمیاندازد .برایناساس ،برای شکلدهی به تص یری تالش میش د که در آن ،نه مردماانی
ق ممدار و ضدی طلب ،بلکه شهروندانی همگام و یکصدا ،با وج د احترامی که برای تن عات
فرهنگی یکدیگر قائل هستند ،با یکدیگر و بهمنظ ر ن عی ت سعه تعالیگرایانه و رهااییبخاش،
همراه هستند .اما دراینمیان ،طبقهبندیهای جدیدی سر برمیآورد؛ ن عی طبقاهبنادی کاه در
یکی از شکلهای آن ،فعاالن مدنی یا روشنفکران بهاصطالح تجددخ اه بلا چ در یاکسا  ،و
سایر گروهها و نیروهای اجتماعی بل چ در س ی مقابل قرار میگیرند .بهعبارت دیگر ،در اینجا
شاهد شکلگیری و برساخ «دیگری»های مجاوری هستیم کاه خا د فعااالن و روشانفکران
یادشده« ،خ

یشتن»شان را در رویارویی با آنها تعریف میکنند؛ درواقاع ،ایان دیگاریهاا ااا

همانگ نه که در مطالعه حاضر نیز اشاره شد ااا بیش و پیش از آنکه با آنهاا دارای فاصالههاای
جغرافیایی باشند ،بهلحاظ مرزبندیهای عقیدتی ،اندیشهای ،و درواقاع ،گفتماانی ،در طارگ
مقابل تص ر میش ند .این طبقهبندیها درواقاع از رویاارویی نا عی گفتماان بازاندیشاانه ،باا
گفتمانهای متقابلی ریشه میگیرد که البته خاستگاهی بیرون از جامعه بل چ نادارد .در چناین
بستری ،بحث بر سر پرچمداری جریانی اس که بل چها یا انسان بل چساتانی را باه ساعادت
میرساند؛ بحثی که بهنظر میرسدُ ،مدعای آن ،ضارورت همگاامی و حتای سار فارود آوردن

نمایندگان سایر گفتمانهای ه ی بل چی ،در برابر این دسته از نیروهاای تحا خا اه اسا
(روستاخیز7931 ،؛ نادری و روستاخیز.)7939 ،
بحث و نتیجهگیری

وج د تضادهای بیشمار ،بهویژه در ج امع امروزی که خ د ناشی از مجم عهای از شکاگهاای
ساختاری در آنها اس  ،تأییدگر این نکته اس که پ یایی اجتماعی ،اصل کلیدیای در حیاات
هر جامعه اس  .برجستگی شکاگهای یادشده و باه تباع آن ،تضاادهای م جا د ،نشااندهنادۀ
چارچ بهای اندیشهای گ ناگ نی اس که در فضای عم می آن جامعه وج د دارند .بل چساتان
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیس ؛ بهگ نهای که بهویژه در ط یکصد سا اخیر ،گفتماانهاای
فراوانی در آن فعا ب دهاند .درواقع ،میت ان پهنۀ اجتماعی بل چستان را در مدت یادشده ،صاحنۀ
رویارویی گفتمانهاایی دید که هریک با تأکیدهای گ ناگ ن و برجستهسازی مرلفاههاای ویاژه و
با بهرهگیری از روشهای مختلف سعی داشتهاند بر مجم عۀ ساح های اجتماعی در ایان پهناه
چیره ش ند .بهط رکلی و در جریان برساخ یا فرایند ه ی یابی بل چها ،بهویژه در سده حاضر،
جریانهای اندیشهای مرثر را میت ان ذیال چهاار مجم عاه گفتماانی عماده تقسایمبنادی کارد:
گفتمانهای خ دمح ر و ق ممدارانه؛ گفتماانهاای ناسی نالیساتی و ملایگرایاناه؛ گفتماانهاای
سیاسیااجتماعی مذهبمح ر؛ و گفتمانهای سیاسیااجتمااعی بازاندیشاانه .ایان پاژوهش باا
حرک از ن عی روششناسی تاریخی ،برای بررسی «درزماانی» گفتماانهاای یادشاده در پهناه
اجتماعیافرهنگی بل چستان و رواب آنها با یکدیگر تالش کرد.
بهلحاظ تاریخی ،مجم عه گفتمانی نخسا  ،از ساایر ما ارد گفتاهشاده مقادمتار با ده و
ریشههای آن را باید در شی ههای زندگی پیشامدرن مردم بل چ ردیابی کرد .بنیانهاای معرفتای
این مجم عه ،بهویژه تح تأثیر قدرت فراگیر نخبگان سنتی قدرتمناد در ناحیاه م ردمطالعاه،
یعنی خ انین و سرداران بل چ ب ده اس  .باوجا داین ،براسااس تغییارات اجتماعی افرهنگای
ناگزیر در این ناحیه ،شاهد اف وخیزهاایی در آن با دهایم و هماانگ ناه کاه نشاان داده شاد،
دا های مرکزی آن ،در معرض جایگز ینی قرار گرفتهاند .اما دراینمیان ،آنچه مهم اس اینکاه
بهنظر میرسد ،شاکله آن با تأکید بر ضرورت وج د برتر یک اقلی هژم ن بر اکثری مردمان
بل چ که در قالب دستههای ایلی و طایفهای سازمان یافتهاند ،هم اره ثاب مانده اس .
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اگرچه اندیشههای ناسی نالیستی و ملیگرایانه در بل چستان براساس م قعی هاای ویاژه و
رخدادهای تاریخی خاص در پهنه سرزمینی ایران و در ط دوران معاصر فرص ظه ر یاف ،
اما آنگ نه که آرزوی نمایندگان این مجم عه گفتمانی ب د ،نت انس در جریانسازی عم می و
همراه کردن آحاد مردم بل چ ،م فقیتی بهدس آورد؛ این درحالی اس کاه در هماین شارای ،
شاهد گسترش گفتمانهای سیاسیااجتماعی متمرکزی در ناحیاه م ردمطالعاه هساتیم کاه باا
مح ری مذهب شکل گرفتهاند .برجسته شدن سازمان مذهب در بل چستان ایران ،خ د تابعی
از شرای و مقتضیات سیاسی فرامحلی و نیز تح در ساختار اجتماعیافرهنگی کش ر پس از
انقالب اسالمی ب ده اس  .دراینمیان و از باین گ ناههای مختلاف و صا رتهاای گ نااگ ن
گفتمانهای مذهبمح ر در این منطقه ،خردهگفتمانی اهمی دارد که با رصد تغییرات ناگزیر
در سط ح گ ناگ ن جامعۀ م ردمطالعه ،ضمن ترو یج م قعی خ د با ظ اهری عقالنی یافتاه،
و با ایجاد و گسترش نشانههایی نمادین ،در راستای بهدس گارفتن مرجعیا ایان جامعاه در
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الیههای مختلف آن تالش میکند .پاذیرش گفتماان یادشاده و اقباا بایش از انادازه باه آن را
ابهویژه در میان مردمی که از سایر گروههای مرجع و نمادهای فاصلهانگیز آناان در بل چساتان
سرخ رده ب دهاند ا نمایتا ان انکاار کارد؛ گفتماانی کاه اماروز نقاش بسایار تأثیرگاذاری در
همراهسازی عم م مردم بل چ در روندهای سیاسی و اجتماعی دارد.
تح فرهنگی و دگرگ نی اندیشهای در پی رویارویی باا افکاار ،نگارشهاا ،و ارزشهاای
جدید ،ذاتی ج امع امروزی اس ؛ ج امعی که اعضای آن ،هم اره خ د و شای ههاای زیسا
فردی یا جمعیشان را در پرت مقتضایات جدیاد ،باازبینی میکنناد .بارایناسااس ،اماروزه در
بل چستان ایران نیز میت ان از ن عی جریان بازاندیشانه سخن گف که بهلحاظ گفتمانی ،بهرغم
ارتقای نمادهای فرهنگ بل چی باه نشاانههاایی نماادین در سااح هاای متفااوتی از زنادگی
روزمره ،بر مرلفههای جهانمحلیگرایانهای تأکید دارد که درنهای  ،ن عی همزیستی مبتنایبار
مدارای اجتماعی را در این ناحیاۀ باهلحااظ فرهنگای متکثار ،ممکان مایکناد .بااوج داین و
بهط رکلی ،اگرچه نمایندگان این جریان بازاندیشانه نیز گروه یکدس و متجانسی نیستند ،اماا
میت ان اشترا آنان را در این آرمان که اصاالح سااختارهای درونای در ساازمان اجتمااعی و
فرهنگی ق م بل چ ،پیشنیازی ضروری برای هر رخداد ت سعهای در این جامعه اس  ،بهعن ان
مهمترین تأکید ،برجسته کرد.

در پایان باید ت جه داش که برجسته شادن دوره ای یاک گفتماان در بل چساتان ایاران،
هی گاه به معنای اف گفتمان های دیگر نب ده اس ؛ بهعبارت دیگار ،ایان گ ناه نیسا کاه
ً
ظه ر یک گفتمان ،لزوما در پی اف گفتمان دیگری رخ داده باشد .باه ویاژه اماروز ،ساپهر
سیاسی و اجتماعی بل چستان ،عرصۀ رو یارو یی تمام جریان هایی اس که در اینجا تشاریح
شد .امروز ،ه ی انسان بل چستانی ،درعمل طی یک کشاکش جدی میان رقبایی ریشهدار
برساخته میش د .تأکید ما بر ماهی برساختی ه ی ق می از همان آغاز ،تأکیدی بر ایان
مبنا ب ده اس .
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تعهرضه ؛ طهلع ورد  :میسعه و واوچسعه  1831ته ( 1831پایاننامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی
سیاسی) .دانشکده عل م سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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آذرشب ،عطیه ( .)7938کهمعوکرام در واوچسعه (پایاننامه کارشناسی ارشد مردمشناسی) .دانشکده علا م
اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
برقعی ،محمد ( .)7999مهز ه میهم
مازیار.

تو ت حا وملت؛ در ایلهم تمرانل دهنل ا شلیران  .تهاران:

برقعی ،محمد ( .)7919نظر و واوچسعه  .تهران :سپید.
بزرگزاده ،عبدالباس ؛ و مالزاده ،ن رالنساء ( .)7948زن گ  ،شخصیت و بهرزا
تهران :احسان.
بزرگزاده ،عبدالباس ؛ و مالزاده ،ن رالنساء ( .)7941زن گ نه

والنله عب الال ملروهز .

والنه عب العزیز الزادو .تهران :احسان.

بشیریه ،حسین ( .)7918اه ع شمهم میهم ؛ نقش نیروهه ااعمهع در زن گ میهم  .تهران :نی.
ت سلی ،محمدمهدی؛ و بامری ،حمزه ( .)7938مقایسه نظام کاس در جن بشرقی ایران (شهرستان دلگاان)
و هند .جا طهلعه شب قهرو داندگهو میسعه و واوچسعه .13-89 ،)18(1 ،
ثقفی ،محمد؛ و میرمحمدی ،داوود ( .)7943مبانی معرفتی گفتمانهای ه ی ملی در عصر پهلا ی .جال
اه ع شمهم .89-91 ،)1(1 ،
جانباللهی ،محمدسعید ( .)7911نظامهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در ط ایف بلا چ سارحد .مجلاه
تحقیقه اغرافیهی .13-11 ،)1(77 ،

جمشیدیها ،غالمرضا؛ و باینگانی ،بهمن ( .)7930ف ک  ،تاری و روششناسی تاریخی .جا ورگ فرهمل ،
.718-733 ،19
جنکینز ،ریچارد ( .)7938هویت ااعمهع (مترجم :ت رج یاراحمدی) .تهران :پردیس دانش( .تاری اصل اثر
)7339
جهانبانی ،امانالله ( .)7901عمایه قدو در واوچسعه ؛ از تهریخ  1رداد ال و من  .1831تهران :مجلس.
حافظنیاا ،محمدرضاا؛ حساینی ،سیدسالمان؛ و احمادی ،زهارا ( .)7931سیاسا دولا و مناساب هاای
بینق می؛ م رد :ق م بل چ و سیستانی .جا رس عاوم انسهن .7-17 ،)1(71 ،
حسینبر ،محمدعثمان؛ و ایرنادگانی ،یا نس ( .)7938جنابش چاپ در بل چساتان ایاران در اوایال انقاالب
اسالمی .جا عاوم ااعمهع .790-734 ،)10(11 ،
دایر ،رجینالد ( .)7914هامه مر  :رویهروی نظه
احمدی) .تهران :نی( .تاری اصل اثر .)7317

انگاسعه وه مردارا واوچ ایران (متارجم :حمیاد

رخشانی ،محمدتقی ( .)7937دومت حم ده وهرکزای و عمایه قدو  .زاهدان :تفتان.
روستاخیز ،بهروز ( .)7931فضه جهز و پویش هله هویلت قلو
پژوهشی) .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ری یر ،کل د ( .)7913درآ

در ولین فعلهلین ل ن والوچ (طارح

و انسه شمهم (مترجم :ناصر فک هی) .تهران :نی( .تاری اصل اثر )7331

ساالربهزادی ،عبدالرضا ( .)7911واوچسعه در مهلهه  1831ته  1811قمر  .تهران :بنیااد م ق فاات دکتار
محم د افشار.
سپاهی ،عبدال دود ( .)7941واوچسعه در عصر قهاهر .قم :معرف .
سیاسر ،قاسم ( .)7948مهمبه مردارا  ،عامه و تحصیلکردگه واوچ وه دولت ر  .زاهدان :تفتان.
سیاسر ،قاسم ( .)7937میسعه و واوچسعه در روزگهر پ او  .تهران :آبن س.
سیدامامی ،کاووس ( .)7941ه ی های ق می از کجا برمیخیزناد؟ ماروری بار نظریاههاای اصالی .جال
رهیهفت انقالب امال .71-91 ،)1(1 ،
شهبخش ،عظیم ( .)7919هارا دادشهو :پژوهد در تهریخ عهصر واوچسعه  .شیراز :انتشارات ن ید شیراز.
شهبخش ،یعق ب ( .)7943روایتی از نهض بیداری دینی در بل چستان ایران؛ در گف وگ باا شای الحادیث
م النامحمدی سف حسینپ ر .جا ن ا امالم71 ،و81( 77و.11-90 ،)88
شهلیبر ،عبدال هاب ( .)7941سامبلیک شادن آداب و سانن بلا چی :روایا تغییاری فرهنگای تااریخی در
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بل چستان .در کتاب گذر ور تهریخ واوچسعه ؛ جموع قهال همهیش تلهریخ واوچسلعه (باه اهتماام
احمد سپاهی ،و عباس سرافرازی) ،گروه تاری  ،دانشگاه سیستان و بل چستان ،زاهدان ،ایران.
شهلیبر ،عبدال هاب ( .)7937تقهول هه ومیهدگرای ذهب و فرهم فولتاوریلک در واوچسلعه  .وبساای
انسانشناسی و فرهنگ تاری دسترسی.7931/71/70 :
صفرزایی ،عبدالله ( .)7937ماجرای قتل مستر گری ز انگلیسی در س احل دریای عمان .در کتااب پژوهدلمه
دایج فهرس (دفتر چهارم؛ به اهتمام عبدالرس خیراندیش و مجتبی تبریزنیا) .خانه کتاب ،تهران ،ایران.
طاهری ،محمدرضا ( .)7949درآمدی بر تبارشناسی ق م بل چ .جا یثهق ا ین.799-788 ،9 ،
عبداللهی ،محمد؛ و حسینبر ،محمدعثمان ( .)7947گرایش دانشج یان بل چ به ه ی ملی در ایران .جال
اه ع شمهم ایرا .707-719 ،)8(8 ،
فروند ،ژولین ( .)7994اه ع شمهم
اثر .)7399
فصلنامه علمیـپژوهشی

011

دوره ،11شماره 3
پاییز 1331
پیاپی 33

هکس وور (مترجم :عبدالحسین نیکگهر) .تهران :ت تیا( .تااری اصال

کاستلز ،مان ئل ( .)7948عصر اطالعه ؛ ق ر هویت (مترجم :حسن چاوشیان) .تهران :طرح نا ( .تااری
اصل اثر )7331
کچ یان ،حسین ( .)7941تطورا گفعمه هه هویع ایرا  .تهران :نی.
کچ یان ،حسین؛ و زائری ،قاسم ( .)7944ده گام اصلی روششناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ؛ با اتکاء
به آراء میشل ف ک  .جا راهبرد فرهم .1-90 ،)1(1 ،
کرد ،خانمحمد ( .)7947زن گ

ن :دهطرا

ذهب  ،میهم  ،ااعمهع  .تهران :یکان.

کریستینسن ،آرت ر ( .)7911ایرا در ز ه مهمهنیه (مترجم :رشید یاسمی) .تهران :دنیاای کتااب( .تااری
اصل اثر )7391
کریمی ،علی ( .)7930درآ

و اه ع شمهم میهم تموع قو ؛ سهئل و نظری هه .تهران :سم .

گرگی  ،محمدمهدی ( .)7931دهطرا
کامیار) .زاهدان :تفتان.

هج حم

گلرگی (باه اهتماام قاسام سیاسار ،و احمدرضاا

گ درزی ،محسن ( .)7949هویت قو و نهوراور ااعمهع ؛ طهلع ورد گرووهه قو
واوچسعه (رساله دکتری) .دانشکده عل م اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

امعه میسعه و

مالش ی  ،سینیشا ( .)7930اه ع شمهم قو یت (مترجم :پرویز دلیرپ ر) .تهران :آمه( .تاری اصل اثر )1008
مرشدیزاد ،علی ( .)7940روشمفترا آذر و هویت ا و قو  .تهران :مرکز.

معیدفر ،سعید؛ و شهلیبر ،عبدال هاب ( .)7949جهانیشدن و شکلگیری سیاس فرهنگی محلی :مصارگ
رسانهای بل چهای ایران و چالشهای ه ی ق می و ه ی ملی .جا داندت و ادویه و عاوم انسلهن ،
11و.749-104 ،19
نادری ،احمد؛ و روساتاخیز ،بهاروز ( .)7939فضاای مجاازی و پ یشهاای ه یا قا می؛ ما رد مطالعاه:
روشنفکران و فعالین مدنی بل چ .جا ا هن رمهن .791-718 ،)1(71 ،
ناصح ،ذبیحالله ( .)7981واوچسعه  .تهران :ابنسینا.
ناصرینیا ،محمدرضا ( .)7944شمهدت تهریخ واوچسعه  .تهران :عقیل.
ن لدکه ،تئ دور ( .)7914تهریخ ایرانیه و عربهه در ز ه مهمهنیه (مترجم :عباس زریاب) .تهاران :سلساله
انتشارات انجمن آثار ملی( .تاری اصل اثر )7413
هم  ،محم د ( .)7910تهریخ واوچسعه  .تهران :گلی.
یغمایی ،اقبا ( .)7911واوچسعه و میسعه ؛ مرز ین نژادو رد ه و پ اوانله ملختکلو ..تهاران :وزارت
فرهنگ و هنر.
ی سفی ،علی ( .)7940رواب بین ق می و تأثیر آن بر ه ی ملی اق ام در ایران .جا طهلعله
.79-91

ال ،)4(1 ،

ی سفی ،علی؛ و اصغرپ رماس له ،احمدرضا ( .)7944قا م ماداری و اثار آن بار روابا باین قا می در ایاران.
داندمه عاوم ااعمهع .711-788 ،)7(7 ،
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