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Power has different aspects and this study focused on governance which is known as the 
social power. It could be stated that those who have more ability to influence other peo-
ple’s life have more social power. Baluch ethnic group is an example of socially power-
ful minority group. Power distribution happens at two levels in this region: formal and 
informal. The formal power distribution follows the central government, and the infor-
mal one functions based on the ethnic and religious aspects. This study aimed to explain 
the strategies of social power distribution among Iranian ethnic groups emphasizing 
the general policies of the system, in which the Baluch ethnic group lives in the south 
east of Iran. The method is qualitative following the grounded theory. The population 
of the study consisted of experts and thinkers in the ethnic and religious issues such as 
university professors, executive and security officials, and experts who have studied the 
people of Baluch. The purposeful sampling resulted in 17 participants who were asked 
questions in a semi-structured interview and their answers were content-analyzed. The 
focus of this research was to explain the informal distribution of power in Baluch ethnic 
group of Iran, the findings of which suggested four types: religious elites, ethnic elites, 
scientific elites, and economic elites.
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55صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

قــدرت دارای ابعــاد گوناگونــی اســت و در ایــن پژوهــش، منظــور بُعد حکمرانــی مردم بر یکدیگر اســت 
ــوان گفــت کســانی کــه در  ــاد می شــود. از منظــر دیگــر می ت ــدرت اجتماعــی« ی ــه »ق کــه از آن ب
زندگــی تــوان اثرگــذاری بیشــتری بــرای ادارۀ دیگــران دارنــد، از قــدرت اجتماعی بیشــتری برخوردارند. 
قــوم بلــوچ ازجملــه اقلیت هــای قومــی مؤثــر بــر مناســبات جامعــۀ ایــران به حســاب می آیــد. توزیــع 
قــدرت در ایــن منطقــه دو گونــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه قــدرت بــه دو گونــۀ رســمی و غیررســمی 
تقســیم می شــود. گونــۀ رســمی کــه از حکومــت مرکــزی پیــروی می کنــد و گونــۀ غیررســمی کــه 
برمبنــای قومیــت و مذهــب شــکل  گرفتــه اســت. هــدف ایــن پژوهــش تبییــن راهبردهــای توزیــع 
قــدرت اجتماعــی در بیــن اقــوام ایرانــی بــا تأکیــد بــر سیاســت های کلــی نظــام اســت کــه در آن، قوم 
بلــوچ ســاکن در جنــوب  شــرق ایــران بررســی شــده اســت. ایــن پژوهــش از نــوع پژوهش هــای کیفــی 
اســت کــه بــا اســتفاده از رویکــرد مبتنــی بــر نظریــۀ داده بنیــاد انجــام شــد. جامعۀ آمــاري شــامل افراد 
متخصــص و صاحب نظــر در زمینــۀ مســائل اقــوام و مذاهــب، شــامل اســتادان دانشــگاه، مســئوالن 
اجرایــی و امنیتــی اســتان و صاحب نظــران حــوزۀ مذکــور از عزیــزان بلــوچ ســاکن در منطقــه، بــود که 
بــا اســتفاده از رویکــرد نمونه گیــری هدفمنــد درمجموع تعــداد هفده نفــر به عنوان مشــارکت کنندگان 
در پژوهــش انتخــاب شــدند. داده هــا بــه روش مصاحبه بــا هدایت کلیــات و به صورت نیمه ســاختاریافته 
گــردآوری  شــد و بــا بهره گیــری از روش تحلیــل محتــوا مــورد بررســی قــرار گرفــت. محــور مطالعه در 
ایــن پژوهــش، تبییــن چگونگــی توزیــع گونــۀ غیررســمی قــدرت در میان قــوم بلــوچ ســاکن در ایران 
اســت کــه درنهایــت منجــر بــه شناســایی چهــار طیــف قــدرت شــامل نخبــگان مذهبــی، نخبــگان 

قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.
 .Z10 ،Z13 ،Z19 :JEL طبقه بندی

تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر 
سیاست های کلی نظام
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محمدرضا زیرکی و همکاران. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست های کلی نظام.

1. مقدمه
تعــدد و تکثــر گروه هــای قومــی و مذهبــی در جوامــع گوناگــون، به دلیــل تفــاوت در نظــام ارزشــی و 
هنجــاری، پتانســیل زیــادی بــرای تهدیــد انســجام مردمــی و تضعیــف وفــاق اجتماعــی خواهــد داشــت. 
در مناطــق جغرافیایــی کــه هنــوز آداب و رســوم، ســنت ها و باورهــای گذشــتگان نقشــی اثرگــذار در 
پیوندهــای اجــدادی یــا قومــی و مذهبــی دارنــد، نفــوذ گرایش هــای سیاســی نتوانســته ســبب ازهــم 
گسســتن پیوندهــای مذکــور گــردد؛ هرچنــد تــا حــدودی آن هــا را تضعیــف کــرده اســت. ایــن نقش هــا 
ــد؛ یعنــی کســانی کــه  ــا منفــی، همــواره نخبــگان جامعــه برعهــده داشــته و دارن را، اعــم از مثبــت ی
نقــش هدایــت و رهبــری توده هــا را در مســیر اســتحکام پیوندهــای قومــی و مذهبــی و تعامــل بیــن 
ــوام و  ــن اق ــل بی ــا تقاب ــی ی ــا و جدای ــل پیونده ــیر گس ــس مس ــا برعک ــد ی ــده می گیرن ــوام برعه اق
ــای  ــه  گروه ه ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــران ازجمل ــام، 1394(. ای ــازند )وان ه ــوار می س ــب را هم مذاه
ــن گروه هــا علی رغــم برخــورداری از  ــی آن گســترده شــده اند و ای قومــی متعــددی در پهنــۀ جغرافیای

ــد. ــکیل می دهن ــران را تش ــی ای ــت کالن فرهنگ ــوع هوی ــی، درمجم ــای قوم هویت ه

ــران  ــۀ ای ــذار در مناســبات جامع ــوام اثرگ ــه اق ــران ازجمل ــوب شــرق ای ــوچ  ســاکن در جن ــوم بل ق
و  از مرکزگرایــی  نمونه هایــی  بــه ســابقه و گذشــته می تــوان  نگاهــی  بــا  به حســاب می آیــد. 
مرکزگریــزی ایــن قــوم را مشــاهده کــرد. افــراد برخــوردار از قــدرت و صاحــب نفــوذ در جامعــۀ بلــوچ 
ــا کنــون نقــش مهمــی در  ــه ســاختار قومــی و طایفــه ای( از زمان هــای گذشــته ت ــا توجــه ب ــران )ب ای
روابــط اجتماعــی ایفــا کرده انــد. ایــن منطقــه )جنــوب شــرق ایــران( دارای ســاختار قومــی و مذهبــی 
ویــژه ای اســت )ابراهیــم زاده، 1389(. رژیــم گذشــته ســاختار اجتماعــی خاصــی را بــرای ایــن منطقــه 
ــزدی، 1372(.  ــرد )پاپلی ی ــال می ک ــاختار دنب ــن س ــاس همی ــورات آن را براس ــود و ام ــرده ب ــاد ک ایج
ــا  ــتند و ب ــرار داش ــه ق ــی منطق ــدرت اجتماع ــف در رأس ق ــران طوای ــن و س ــاختار، خوانی ــن س در ای
ــه  ــزی را در منطق ــت مرک ــودن، خواســته های حکوم ــرا ب ــه و مرکزگ ــۀ ملی گرایان برخــورداری از روحی
ــه  ــا برقــراری امنیــت عمومــی در منطقــه، ب پیگیــری و اجــرا می کردنــد )مقصــودی، 1380(؛ یعنــی ب
ــدرت ایشــان،  ــم ق ــه تحکی ــا کمــک ب ــز ب ــت نی ــر حکوم ــاندند. از طــرف دیگ ــاری می رس ــت ی مرکزی
ــا  ــت. ب ــت می یاف ــود دس ــته های خ ــه خواس ــق ب ــن طری ــرد و از ای ــاد می ک ــویه ایج ــه ای دوس رابط
ــه  ــه ایجــاد شــد ک ــدرت در منطق ــی، نوعــی خــأ ق ــرار حاکمــان محل ــروزی انقــالب اســالمی و ف پی
عمدتــاً بــا کمــک ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی ایجادشــدۀ جدیــد، روحانیــون مذهبــی به ســرعت 
ایــن خــأ قــدرت را پــر کردنــد و جایگزیــن ســاختار اجتماعــی قبلــی شــدند. بدیــن ترتیــب، ســاختار 
قــدرت محلــی کــه رژیــم پهلــوی آن را ایجــاد کــرده بــود و به وســیلۀ آن تمامــی مشــکالت و مســائل 
ــه  ــف منطق ــران طوای ــن و س ــه خوانی ــزاران آن  ک ــت و کارگ ــن رف ــرد، از بی ــری می ک ــه را پیگی منطق
بودنــد، یــا زندانــی  شــدند و یــا از کشــور گریختنــد )نظــری و ســازمند، 1390(. در چنیــن شــرایطی 
بــود کــه رهبــران مذهبــی قــدرت گرفتنــد و نفــوذ خــود را در درون منطقــه عمــق بخشــیدند و تثبیــت 
ــال  ــه به دنب ــور و منطق ــرای کش ــد ب ــال های بع ــی را در س ــای مهم ــه پیامده ــی ک ــد؛ وضعیت کردن
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داشــت. ایــن وضعیــت در ســال های اخیــر مشــکالت امنیتــی متعــددی را در منطقــه به وجــود آورده؛ 
به گونــه ای کــه همــگام بــا ایــن تحــوالت، مطالبــات قومــی در منطقــه بــه مطالبــات قومــی ـ مذهبــی 

تبدیــل  شــده اســت. در پژوهــش حاضــر، بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــده:

ـ درحــال حاضــر، توزیــع قــدرت اجتماعــی )قــدرت غیررســمی( در منطقــۀ جنــوب شــرق ایــران 
)محــل ســکونت قــوم بلــوچ( چگونــه اســت؟  

2. پیشینۀ تحقیق
در زمینــۀ الگــوی عمــدۀ سیاســت قومــی در جوامــع چندقومیتــی مارتیــن راجــر، ســه الگــوی عمــدۀ 
ــی  ــوی تکثرگرای ــی، الگ ــا یکی فرهنگ ــازی ی ــوی همانندس ــامل الگ ــا ش ــواع دولت ه ــی ان سیاســت قوم
مســاوات طلبانه و الگــوی تکثرگرایــی نابرابــر را بررســی کــرده اســت. برتــون روالن در کتاب قوم شناســی 
ــت  ــه اقلی ــت ب ــای اکثری ــت ها و واکنش ه ــارۀ سیاس ــی، 1380(، درب ــر فکوه ــۀ ناص ــی )ترجم سیاس
ــو و  ــان ترس ــزل، متعصب ــای متزل ــم، لیبرال ه ــای مصم ــرد: لیبرال ه ــام می ب ــرش ن ــوع نگ ــار ن از چه
متعصبــان فعــال. بــروس کوئــن در کتــاب مبانــی جامعه شــناختی )ترجمــۀ توســلی و فاضــل، 1372( 
ــار  ــه چه ــت ب ــر اکثری ــت دربراب ــروه اقلی ــای گ ــوص واکنش ه ــی درخص ــت های قوم ــل سیاس در فص
ــازمان ها.  ــاد س ــی و ایج ــازی، جدایی طلب ــری، خودجداس ــد: فرهنگ پذی ــاره می کن ــف اش ــت مختل حال
مــراد کاویانــی راد در رســالۀ دکتــری خــود )دانشــگاه تربیــت مــدرس( بــا عنــوان تأثیــر اتحــاد قومــی 
ــی از  ــوب  شــرق کشــور تابع ــروز بحــران در جن ــه ب ــج می رســد ک ــن نتای ــه ای ــی ب در هم بســتگی مل
ســه مقیــاس اثرگــذاری در قالــب عوامــل ملــی یــا حاکمیتــی، عوامــل ناحیــه ای و عوامــل منطقــه ای 
ــت شــیعه  ــا اکثری ــی ب ــای اهل ســنت حنف ــی بلوچ ه ــاوت مذهب ــی، تف ــی( اســت. در ســطح مل )بیرون
ــع  ــوق و بالطب ــاره ای از حق ــن پ ــده گرفت ــۀ نادی ــای شــیعی، زمین ــده از آموزه ه و نظــام سیاســی برآم
ــال  ــه ای را به دنب ــی و ناحی ــطح مل ــا در س ــارکت بلوچ ه ــدم مش ــده و ع ــتان یادش ــعه نیافتگی اس توس
ــا  ــه ب ــن ناحی ــدۀ ای ــر پیونددهن ــوان عناص ــا به عن ــز، مولوی ه ــه ای نی ــطح ناحی ــت. در س ــته اس داش
ــۀ خــود  ــی در مقال ــروز تنش هــای موجــود داشــته اند. ابراهیــم حاجیان ــری در ب حاکمیــت، نقــش مؤث
ــران پرداختــه و سیاســت راهبــردی  ــه مســئلۀ هویــت ملــی در ای در فصلنامــۀ مطالعــات راهبــردی، ب

ایــران بــرای تقویــت انســجام ملــی را پذیــرش تکثــر دانســته اســت.

3. چارچوب نظری

3ـ1. مفهوم قدرت
قــدرت در اصطــالح علــوم اجتماعــی به معنــای توانایــی افــراد یــا گروه هــا بــرای دســتیابی بــه هدف هــا 
و یــا پیشــبرد منافــع خــود از راه واداشــتن دیگــر افــراد جامعــه بــه انجــام  دادن کاری خــالف خواســتۀ 
آن هاســت )قاســمی، 1392(. قــدرت یــک مزیــت اجتماعــی اســت کــه در قشــربندی مــورد توجــه قــرار 

http://www.jmsp.ir/article_135380.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ــرد  ــی ف ــزان توانای ــرا می ــت؛ زی ــدرت اس ــرای ق ــارزه ب ــه مب ــتیزه ها در جامع ــیاری از س ــرد. بس می گی
ــان  ــه زی ــد خواســته های خــود را ب ــدازه می توان ــا چــه ان ــن امــر کــه ت ــر ای ــه قــدرت ب در دســتیابی ب
ــۀ  ــت در طبق ــق عضوی ــدرت از طری ــت. ق ــر اس ــرا درآورد، مؤث ــۀ اج ــه مرحل ــران ب ــت های دیگ خواس
ــا پذیرفتــن نقــش سیاســی به دســت می آیــد. فعالیت هــا و ویژگی هــای فــرد، ثــروت فــرد  اجتماعــی ی
ــر میــزان قــدرت افــراد،  و عامــل زور نیــز  در افزایــش قــدرت نقــش دارد. از دیگــر عوامــل اثرگــذار ب
کاریزمــا اســت. در جــدول 1، بــه نظــرات تعــدادی از نظریه پــردازان اجتماعــی دربــارۀ مفهــوم قــدرت 

اشــاره شــده اســت.
جدول 1. دیدگاه برخی نظریه پردازان قدرت

دیدگاه نظریه پرداز در زمینۀ قدرتنظریه پردازردیف

مورگنتا1
ــد و  ــال می کنن ــدرت را اعم ــه ق ــی ک ــن واحدهای ــی بی ــۀ روان ــدرت، از رابط ــف ق در تعری
ــن رابطــه دارای ســه  ــد. ای ــاد می کن ــال می شــود، ی ــا اعم ــر آن ه ــدرت ب ــه ق ــی ک واحدهای
ــا  ــه ی ــد، جاذب ــق تهدی ــه از طری ــق اســت ک ــان و احســاس تعل ــراس از زی ــود، ه ــأ س منش

ــود. ــال می ش ــا اعم کاریزم

در تعریــف قــدرت، توانمنــدی بــرای اقــدام یــا نابــودی را مــالک قــرار داده اســت. وقتــی افراد ریمون آرون2
قــدرت خــود را بــر دیگــران اعمــال می کننــد، مفهــوم واقعــی سیاســت شــکل می گیــرد.

ــر را برتراند راسل3 ــورد نظ ــرات م ــاد تأثی ــی ایج ــه توانای ــد ک ــف می کن ــدی تعری ــی توانمن ــدرت را نوع ق
ــد. ــی می  یاب ــوم کّم ــدرت مفه ــب، ق ــن ترتی ــد و بدی ــته باش داش

هالستی4
ــه بازیگــر  ــف نســبت ب ــدام اســت؛ اقدامــی کــه بازیگــر ال ــدرت نیازمنــد اق ــف او، ق در تعری
ب انجــام می دهــد تــا بازیگــر ب روش خاصــی را کــه در تطابــق بــا آرزوهــای بازیگــر الــف 

اســت، درپیــش بگیــرد. 

قــدرت را در دو قالــب مثبــت و منفــی تعریــف می کنــد؛ قــدرت مثبــت توانایــی وادار کــردن ارگانسکی5
بــه اقــدام خاصــی اســت و قــدرت منفــی توانایــی بازداشــتن از اقــدام نامطلــوب.

6
قــدرت توانایــی برتــری یافتــن در تعارضــات و غلبــه بــر موانع اســت. وی سیاســت را متشــکل کارل دویچ

ــه  ــد ب ــق تهدی ــا از طری ــه ی ــادات و به شــکل داوطلبان ــق ع ــار بشــری از طری ــرل رفت از کنت
مجــازات می دانــد. از نظــر او، سیاســت دربرگیرنــدۀ دو عنصــر عــادت و تهدیــد اســت.

قــدرت را مســتلزم نفــوذ می دانــد. از نظــر او، دو روش تهدیــد بــه مجــازات و وعده وعیــد از دیوید سینگر7
ــدرت محســوب می شــود. ــای ق ــن روش ه مهم تری

همان طــور کــه ذکــر شــد، تعاریــف متعــددي از قــدرت برحســب دیدگاه هــا وجــود دارد. باوجــود 
ــردد.  ــرم تقســیم مي گ ــه دو بخــش ســخت و ن ــاختاري ب ــر س ــدرت از نظ ــون، ق ــف گوناگ ــن تعاری ای
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http://www.jmsp.ir/article_135380.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1
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قــدرت ســخت قــدرت آشــکار و ملموســي اســت کــه منابــع آن اقتصــاد، فنــاوری، سیاســت، محصــوالت 
فرهنگــي و آموزشــي و نیــروي نظامــي اســت و داشــتن آن هــا موجــب تغییــر در موقعیــت کشــور یــا 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــران اســت. ب ــه ترجیحــات دیگ ــي شــکل دهي ب ــرم توانای ــدرت ن ــراد مي شــود. ق اف
ــرم، رهبــري  ــار اســت. در قــدرت ن ــۀ اجب ــاع و قــدرت ســخت از مقول ــوع اقن ــرم از ن جنــس قــدرت ن
ــز  ــد نی ــران مي خواهن ــه دیگ ــه انجــام آنچــه را ک ــن خالصــه نمي شــود، بلک ــه صــدور فرامی ــردن ب ک
ــه  ــازي ب ــر نی ــوق داد، دیگ ــد س ــه مي خواهن ــه ک ــه آنچ ــران را ب ــوان دیگ ــر بت ــود. اگ ــامل مي ش ش
ــه آن دســته از قابلیت هــا و  ــرم ب ــدرت ن ــور کــردن نیســت. ق ــراي مجب ــج و چمــاق ب اســتفاده از هوی
ــران  ــار دیگ ــر رفت ــتقیم ب ــورت غیرمس ــا، به ص ــري آن ه ــا به کارگی ــه ب ــردد ک ــالق مي گ ــا اط توانایي ه
ــي و ارزش هــاي  ــرم تبلیغــات سیاســي نیســت، بلکــه مباحــث عقالن ــدرت ن ــر گذاشــته مي شــود. ق اث
عمــوم را شــامل مي شــود و هــدف اولیــۀ قــدرت نــرم اثرگــذاري بــر افــکار عمومــي در خــارج و داخــل 

ــروغ، 1380(. کشورهاســت )اف

3ـ2. تقسیم بندی انواع قدرت
قــدرت بــه دو نــوع نــرم و ســخت تقســیم می شــود. امــا در ایــران تقریبــاً از یــک دهــه پیــش تــا بــه 
حــال، قــدرت را بــه ســه دســته تقســیم کرده انــد. در حدفاصــل بیــن قــدرت ســخت و قــدرت نــرم، از 
ــدرت  ــه گانه از ق ــن تقســیم بندی س ــد. ای ــام می برن ــدرت نیمه ســخت« ن ــام »ق ــه ن ــری ب ــدرت دیگ ق
فقــط مخصــوص ایــران اســت و در هیــچ عــرف آکادمیکــی چنیــن دســته بندی ای وجــود نــدارد. حــال 
بایــد ببینیــم کــه ایــن ســه نــوع قــدرت چــه تعریــف و چــه اجــزا و ابــزاری دارنــد و هریــک از آن هــا 

ــتند.  ــا هس ــک از حوزه ه ــر کدام ی ــر ب ناظ

قدرت سخت

همان طــور کــه از اســم آن دریافــت می شــود، ناظــر بــر قــدرت نظامــی و تــوان نظامــی اســت؛ بنابرایــن 
موضوعــی بــه نــام »خشــونت« عنصــر اساســی آن اســت. از طریــق اعمــال قــدرت ســخت اســت کــه 
ــخت  ــدرت س ــن ق ــد. بنابرای ــام دادن کاری می کنن ــه انج ــور« ب ــی را »مجب ــور خاص ــا کش ــخص ی ش
ــه کشــوری  ــی اســتفاده می شــود ک ــوالً زمان ــدرت معم ــوع ق ــن ن ــز« اســت. ای ــری« و »اجبار آمی »قه

ــه تصــرف خــود درآورد. بخواهــد کشــور و ســرزمینی دیگــر را ب

قدرت نیمه سخت 

ســازِکار قــدرت نیمه ســخت از طریــق »تشــویق« و »تنبیــه« اســت. حــوزۀ کاری ایــن نــوع قــدرت متنــوع 
ــق  ــرد. از طری ــر می گی ــره را درب ــی، اقتصــادی و غی ــد سیاســی، اجتماع ــی مانن ــای مختلف اســت و حوزه ه
به کارگیــری قــدرت نیمه ســخت می تــوان بــا اســتفاده از اعضــای یــک کشــور، »دولــت«ی دست نشــانده در 

آن کشــور به وجــود آورد و بدیــن وســیله بــر دولــت، بــازار و ارکان مهــم آن جامعــه تســلط یافــت. 
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قدرت نرم

ــی و اطالعاتــی اســت. تعبیــر رهبــر انقــالب  ــر ابعــاد فرهنگــی، روان ــوع قــدرت بیشــتر ناظــر ب ایــن ن
ــر  ــوع قــدرت، به جــای تســلط ب ــوده اســت. در ایــن ن ــو« ب ــوع قــدرت اصطــالح »اســتعمار ن از ایــن ن
ــق،  ــن طری ــود و از ای ــز می ش ــا تمرک ــا و »قلب «ه ــرف »ذهن«ه ــر تص ــا، ب ــا دولت  ه ــرزمین ها ی س
ــاع« رســاند. به ســادگی  ــه »اقن ــان را ب ــوان آن ــراد جامعــه، می ت ــب اف ــر ذهــن و قل ــا تســلط ب یعنــی ب
ــی و  ــانه های فرهنگ ــت اول، رس ــی در اولوی ــن هدف ــه چنی ــیدن ب ــای رس ــه ابزاره ــت ک ــن اس روش

ــت. اطالعاتی اس

ــه خــرج  ــت ب ــوان صالب ــدرت ســخت و نیمه ســخت می ت ــل ق ــن اســت کــه درمقاب ــۀ مهــم ای نکت
ــای آن  ــا و عملکرده ــه فعالیت ه ــا ک ــرم، از آنج ــدرت ن ــد ق ــا در فراین ــرد. ام ــل ک داد و مقابله به مث
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــود، تح ــه ش ــه متوج ــدون آنک ــان ب ــت، انس ــوس اس ــتقیم و ناملم ــورت غیرمس به ص
ــردد.  ــل می گ ــه تبدی ــار بیگان ــری در اختی ــه عنص ــود و ب ــتحاله« می ش ــالح »اس ــرد و به اصط می گی
ــای خاصــی  ــت ویژگی ه ــی، به عل ــن قدرت ــری چنی ــرای به کارگی ــاری ب ــۀ آم ــه جامع مبرهــن اســت ک
ــر  ــت رهب ــن عل ــه همی ــن قشــر اســت. ب ــد، در درجــۀ نخســت همی ــه اعضــای جــوان کشــور دارن ک
ــگ  ــان و دانشــجویان را »افســران جن ــا دانشــجویان کشــور، جوان ــدار ب ــش در دی ــدی پی ــالب چن انق
ــات  ــژه در حــوزۀ منازع ــم سیاســت به وی ــوان واژه ای در عل ــرم به عن ــدرت ن ــد. موضــوع ق ــرم« نامیدن ن
ــه دوران  ــرم ب ــدرت ن ــارۀ ق ــدرک درب ــن م ــت. قدیمی تری ــوده اس ــرح ب ــم مط ــان قدی ــر و از زم بش
کنفوســیوس برمی گــردد. ایــن فیلســوف چینــی از الئوتســه، بنیان گــذار مذهــب تائــو، پرســید: »تائــو 
چیســت؟«. الئوتســه دهانــش را گشــود، ولــی چیــزی نگفــت. کنفوســیوس لبخنــد زد، ولــی شــاگردانش 
ــان او،  ــت. در ده ــی گرف ــا پیش ــت از م ــه در طریق ــح داد: »الئوتس ــیوس توضی ــدند. کنفوس ــج ش گی
ــی  ــود شــدند، ول ــان اســت! سخت ترینشــان )دندان هــا( ناب ــدارد، بلکــه تنهــا یــک زب ــی وجــود ن دندان
ــده اســت. قــدرت نرمــی بیشــتر از قــدرت ســختی اســت؛ ایــن اســت  ــده مان ــان( زن نرم ترینشــان )زب
ــرم  ــدرت ن ــش ق ــان، نق ــا در جه ــریع آن ه ــترش س ــالم، و گس ــژه اس ــان، به وی ــور ادی ــا ظه ــو«. ب تائ
برجســته تر گردیــد و بــه عاملــی سرنوشت ســاز تبدیــل شــد. اســالم نــه براســاس قــدرت ســخت، بلکــه 
ــت و  ــت ـ دول ــرن شــانزدهم و شــکل گیری نظــام مل ــت. از ق ــرم گســترش یاف ــدرت ن ــر ق ــه ب ــا تکی ب
ســلطه یافتــن اندیشــه های مادی گرایانــه در غــرب، به تدریــج قــدرت نــرم بــه فراموشــی ســپرده شــد 

ــاری، 1383(.  ــت )افتخ ــرار گرف ــخت ق ــدرت س ــعاع ق ــا تحت الش و ی

3ـ3. منابع قدرت
ــی،  ــع مل ــا، مناب ــی، جغرافی ــانه های جمع ــان، رس ــارت، ایم ــدار، مه ــا، اقت ــازمان، موقعیت ه ــش، س دان
تــوان اقتصــادی، تــوان نظامــی، نیــروی انســانی و فنــاوری همگــی در فراهــم کــردن زمینه هــای قــدرت 
یــک گــروه یــا کشــور اثرگذارند. گالبرث منابــع قــدرت را بــه ســه دســته تقســیم می کنــد: شــخصیت 
ــد. او  ــد می دان ــدرت در جوامــع جدی ــن منبــع ق ــروت و ســازمان. وی ســازمان را مهم تری )رهبــری(، ث
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ــه مدیریــت  معتقــد اســت کــه اکنــون در عصــر مــا، ســازمان و شــخصیت قدرتمنــد جــای خــود را ب
گروهــی داده و کارفرمــا جــای خــود را بــه مــرد ســازمانی بی چهــره ای واگــذار کــرده و بدیــن ترتیــب، 
شــخصیت به عنــوان منبــع قــدرت تنــزل  یافتــه و نیــز انتقــال مــداوم قــدرت از صاحبــان بــه مدیــران 

و از دارایــی بــه ســازمان از ویژگی هــای بــارز توســعۀ  صنعتــی بــوده اســت. 

ــه  ــازمانی ک ــن س ــد: »مهم تری ــد می کن ــروزی تأکی ــی ام ــازمان در زندگ ــت س ــر اهمی راســل نیز ب
انســان عضــو اجبــاری آن اســت، دولــت اســت؛ امــا اصــل ملیــت باعــث شــده عضویــت فــرد در دولــت 
ــت  ــق دول ــت در توفی ــدازۀ ملی ــزی به ان ــد و هیچ چی ــق ارادۀ او باش ــت، مواف ــول ارادۀ او نیس ــر معل اگ
ــد:  ــد و می گوی ــیبه می کن ــرژی تش ــه ان ــدرت را ب ــل ق ــت« )دوورژه، 1358(. راس ــوده اس ــر نب مؤث
»قــدرت نیــز ماننــد انــرژی اشــکال گوناگــون دارد: ثــروت، ســالح، حکــم دولتــی، و تأثیــر بــر عقایــد. 
امــا هیچ کــدام از این هــا را نمی تــوان تابــع دیگــری دانســت. قــدرت ماننــد انــرژی بایــد مــدام درحــال 
تبدیــل از یــک صــورت بــه صــورت دیگــر درنظــر گرفتــه شــود. وظیفــۀ دانشــمندان علــوم اجتماعــی 

ــن تبدیــالت را جســت وجو کننــد« )همــان، ص. 27(.  ــن اســت کــه قوانیــن ای ای

3ـ4. مراتب و توزیع قدرت
ــرض  ــای هم ع ــا از قدرت ه ــراد و گروه ه ــی اف ــدرت دارد و گاه ــران ق ــر دیگ ــدی ب ــا ح ــس ت هرک
ــد  ــدرت ســود می جوین ــف ق ــر از شــکل های مختل ــر یکدیگ ــرای فشــار آوردن ب ــی ب ــد؛ یعن برخوردارن
ــه دارد کــه نقش هــا  کــه نوعــی تــوازن قــدرت را به همــراه دارد. به طــور کلــی قــدرت اندامــی هرم گون
و پایگاه هــا و مقــام و منصــب آن را میــان افــراد تقســیم می کنــد. ایــن ســازمان دهی اَعمــال و کنتــرل 
ــرا و حاکمــان  ــان ام ــدرت را می ــور در زمــان خــود ق ــال، امپرات ــرای مث ــد. ب ــز ســاده تر می کن آن را نی
ــکالت در  ــی مش ــه برخ ــق، ب ــی مناط ــت از برخ ــا فراغ ــد ب ــا بتوان ــرد ت ــیم می ک ــق تقس ــرد مناط ُخ
گوشــه ای دیگــر از ســرزمین خــود بپــردازد و از طرفــی، خــود حاکمــان ُخــرد نیــز به ســبب بهره منــدی 
ــا، 1389(.  ــتند )حافظ نی ــور داش ــته های امپرات ــردن خواس ــا ک ــر ایف ــعی در بهت ــت، س ــن موهب از ای
بنابرایــن توزیــع قــدرت به ناچــار بایــد دارای سلســله ای هرم گونــه باشــد. برخــی هــدف علــم سیاســت 
ــدگان  ــه توزیــع شــده اســت و دارن ــر کــدام پای را ایــن می داننــد کــه تعییــن کنــد قــدرت چقــدر و ب
ــز روشــن  ــن مســئله پاســخ ســؤال های دیگــری را نی ــا هســتند. همی ــدام نهاده ــرادی و ک آن چــه اف
ــی  ــازمان اجتماع ــک س ــرا در ی ــان دارد؟ چ ــود خواه ــف خ ــب مختل ــدرت در مرات ــرا ق ــد: چ می کن
)غیــر از چنــد نفــر(، همــه به دنبــال ریاســت کل ســازمان نیســتند؟ بااینکــه همــه دوســت دارنــد، چــرا 
تعــداد اندکــی از افــراد واقعــاً بــرای تصــرف آن منصــب تــالش می کننــد؟ و نیــز چــرا در سلســله مراتب 
ــرای هرکــدام از آن هــا  ــراد معــدودی ب ــه ای در ســاختار ســازمان، اف ــام و مرتب ــرای هــر مق ــف ب مختل
ــدرت و شــکوه، اندکــی  ــه از ق ــن مســئله جســت. کســانی ک ــد در همی ــت می کنند؟ پاســخ را بای رقاب
ــی  ــرد؛ ول ــد ک ــی خواه ــا را راض ــتر آن ه ــی بیش ــه اندک ــد ک ــان می کنن ــد، گم ــره نبرده ان ــش به بی
ــی  ــرف منزلت ــه تص ــیری ناپذیر او را ب ــان و س ــای بی پای ــن هوس ه ــدف، ای ــه آن ه ــیدن ب ــس از رس پ
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ــه ســکون و آرامــش  ــه ب ــد و به گفتۀ راســل، »فقــط در ذات نامتناهــی اســت ک ــک می کن ــر تحری برت
ــدا باشــد« )دوورژه، 1358(.  ــه خ ــش می خواســت ک ــی دل ــر آدم ــکان داشــت، ه ــر ام می رســند و اگ
ــه  ــف عشــق ب ــردم ضعی ــان م ــه در می ــد ک ــز اشــاره می کن ــه ای دیگــر نی ــر این، راســل به نکت عالوه ب
ــی  ــۀ قدرت جوی ــود دامن ــن خ ــد و ای ــر درمی آی ــه رهب ــدن ب ــلیم ش ــه تس ــل ب ــورت می ــدرت به ص ق
ــوالً  ــی می شــوند، معم ــث تحــوالت اجتماع ــه باع ــی ک ــد. مردمان ــان جســور را گســترش می ده مردم
ــورت  ــدرت را دارای دو ص ــه ق ــل ب ــد. او می ــدرت دارن ــه ق ــدیدی ب ــۀ ش ــه عالق ــتند ک ــانی هس کس
ــی  ــه گروه ــت ک ــن اس ــروان ای ــدف پی ــا. ه ــروان آن ه ــان در پی ــران و پنه ــکار در رهب ــد: آش می دان
کــه رهبــر در رأس آن هــا قــرار دارد، بــه قــدرت برســد. آنــان احســاس می کننــد کــه پیــروزی رهبــر 
پیــروزی خــود آن هاســت. در امــوری کــه براســاس همــکاری واقعــی انجــام می شــود، پیــروان از لحــاظ 
روان شناســی از رهبــر خــود برده تــر نیســتند و همیــن نکتــه اســت کــه نابرابــری قــدرت را کــه ناگزیــر 
در ســازمان وجــود دارد، قابــل تحمــل می ســازد و باعــث انــدام واره )ارگانیــک( شــدن جامعــه می شــود. 
ــی اســت  ــول علل ــات ظاهــری اســت و برخــی معل ــدرت، برخــی نتیجــۀ ضروری ــع ق ــری در توزی نابراب
ــد آن هــا را در سرشــت بشــری جســت وجو کــرد. فوکو نیــز معتقــد اســت کــه قــدرت هرگــز  کــه بای
ــدارد و در اختیــار شــخص بخصوصــی نیســت. قــدرت از طریــق ســازمانی  در اینجــا و آنجــا تمرکــز ن
ــبکه در  ــن ش ــای ای ــان کاره ــراد در می ــط اف ــود و نه فق ــال می ش ــه و اعم ــه کار گرفت ــبکه مانند ب ش

ــا قبــول  قــدرت هســتند.  ــد، بلکــه  همیشــه  درمقــام  اعمــال  قــدرت  ی گردش ان

4ـ4. نیروهای اجتماعی
نیروهــای اجتماعــی مجموعــۀ طبقــات و گروه هایــی هســتند کــه در زندگــی سیاســی به معنــای کلــی 
ــد  ــت بگیرن ــی را در دس ــدرت سیاس ــتقیم ق ــیوه ای مس ــه ش ــت ب ــن اس ــد و ممک ــر می گذارن آن تأثی
ــب از  ــا اوالً مرک ــن معن ــه ای ــی ب ــای اجتماع ــد. نیروه ــوذ کنن ــف در آن نف ــیوه های مختل ــه ش ــا ب و ی
ــی و  ــی، صنف ــی، فرهنگ ــادی، ارزش ــق اقتص ــر عالی ــانی از نظ ــوه همس ــه دارای وج ــت ک ــرادی اس اف
ــه، شــرکت  ــدرت، ادارۀ جامع ــم از قبضــۀ ق ــات سیاســی اع ــه شــرکت در حی ــاً ب جــز آن باشــند، ثانی
ــه  ــاً ب ــد و ثالث ــت گذاری ها عالقه مندن ــا و سیاس ــارکت در تصمیم گیری ه ــی، مش ــای سیاس در نهاده
ــه  ــادۀ انجــام عمــل سیاســی می شــوند. از نظــر عالق ــد و آم ــه خــود ســازمان می دهن ــن منظــور ب ای
ــن حــال گفــت کــه جــدا کــردن تقاضاهــای سیاســی از  ــا ای ــد ب ــه شــرکت در زندگــی سیاســی بای ب
ــی  ــی کار دشــواری اســت. به طــور کل ــای اجتماع ــاوی و خواســته های نیروه غیرسیاســی در درون دع
ــورد نظــر باشــد و نیروهــای  ــروه م ــۀ خصوصــی گ ــه عالق ــورد نظــر محــدود ب ــی خواســته های م وقت
اجتماعــی دعــوی پیگیــری عالیــق عمومــی جامعــه را نداشــته باشــند، در آن صــورت می تــوان خصلتــی 
ــر زندگــی سیاســی ممکــن  ــل شــد. همچنیــن تأثیــر نیروهــای اجتماعــی ب ــرای آن قائ غیرسیاســی ب
اســت ســطح و درجــات مختلفــی داشــته باشــد. ایــن تأثیــر ممکــن اســت از دور یــا از نزدیــک، از بیــرون 
ــود.  ــال ش ــالمت آمیز اعم ــا غیرمس ــالمت آمیز ی ــو مس ــطه و به نح ــا واس ــا ب ــطه ی ــا از درون، بی واس ی
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به عــالوه ممکــن اســت ایــن تأثیــر به شــکل اعمــال ســلطۀ اجتماعــی و یــا اعمــال نفــوذ بــر نهادهــای 
مختلــف حکومــت صــورت گیــرد. 

ــی از خــود نشــان  ــار گوناگون نیروهــای اجتماعــی در نظام هــای سیاســی گوناگــون شــیوه های رفت
ــه،  ــگ جامع ــه فرهن ــی، ازجمل ــل مختلف ــل و عوام ــه عل ــی ب ــور کل ــاوت به ط ــن تف ــد. ای می دهن
میــزان ســازمان یافتگی نیروهــا، شــیوۀ اعمــال قــدرت سیاســی، ویژگــی و ماهیــت نیروهــا، شــیوۀ 
ــع آن و عملکــرد دیگــر نیروهــای اجتماعــی، بســتگی دارد )وان هــام، 1394(. توزیــع قــدرت و مناب

4ـ5. مفهوم قدرت اجتماعی
ــوع  ــه موض ــت ک ــن اس ــرم ای ــدرت ن ــۀ ق ــوان مقول ــی به عن ــدرت اجتماع ــی ق ــم در بررس ــۀ مه نکت
ــد  ــت ـ کشــورها نیســت، بلکــه ســایر بازیگــران غیردولتــی مانن ــد آن فقــط مل ــورد تأکی ــی و م اصل
ســازمان های غیردولتــی، اتحادیه هــای گوناگــون، کارگــزاران تجــاری و اقتصــادی، کارآفرینــان، 
مجامــع فکــری و حتــی نخبــگان نیــز در آن هرکــدام به نوعــی نقش آفرینــی می کننــد. بــه  
ــوان مفهــوم قــدرت اجتماعــی را مطالعــه کــرد. معنــا و مفهــوم اجتماعــی  شــیوه های مختلفــی می ت
قــدرت اجتماعــی برگرفتــه از کیفیــت و چگونگــی ارتبــاط اســت. بــرای مثــال پرداختــن صــرف بــه 
ــورد  ــق م ــه طری ــه چ ــه ب ــی اینک ــدون بررس ــا ب ــوص توانایی ه ــده درخص ــداف طرح ش ــع و اه مناب
بهره بــرداری قــرار می گیرنــد و چگونــه دیگــران بــه آن می نگرنــد، امــری باطــل و بی اســاس 
ــود  ــل می ش ــدا حاص ــه در ابت ــری ک ــد؛ ام ــدرت می نگرن ــه ق ــری ب ــگاه قه ــا ن ــان ب ــت. واقع گرای اس
ــگاه از  ــت )ن ــوس اس ــری و محس ــل اندازه گی ــدرت قاب ــر، ق ــن منظ ــد. از ای ــش می یاب ــپس افزای و س
ــۀ  ــه مقول ــم اســت و ب ــی حاک ــاًل متفاوت ــگاه کام ــی ن ــدرت اجتماع ــورد ق ــا درم ــن(؛ ام ــه پایی ــاال ب ب
ــط اجتماعــی، نهادهــا، گفتمان هــا  ــاال نگریســته می شــود و در آن، همــۀ رواب ــه ب ــدرت از پاییــن ب ق
ــۀ مفهوم ســازی بدیــل  و رســانه ها مــورد توجــه هســتند. برداشــت از قــدرت اجتماعــی به دنبــال ارائ
ــد و  ــاق می افت ــدرت همــواره در موقعیــت اجتماعــی بخصوصــی اتف ــرا اعمــال ق ــدرت اســت؛ زی از ق
ــن  ــال اچ. فرگوس ــه ی ــه ک ــا همان گون ــت؛ ی ــرایط و زمینه هاس ــر ش ــی ب ــری مبتن ــاً ام ــن ذات بنابرای
اســتدالل کــرده اســت، »قــدرت ماننــد پــول در بانــک نیســت، بلکــه یــک موضــوع ارتباطــی اســت«. 
اعمــال اثربخــش قــدرت بالقــوه وابســته بــه بازیگــران هــدف اســت کــه در آن موضــوع نیــز اثــر دارد 
و شــرایط نیــز دخیــل اســت )Mearsheimer, 2001(. بنابرایــن قــدرت هستی شناســی دوگانــه  ای دارد: 
اول، مبتنــی بــر تعامــل اجتماعــی و دوم، به عنــوان شــرط ضــروری و الزم. ایــن امــر به انــدازۀ کافــی 
ــی  ــت و مبتن ــن تر اس ــب روش ــدرت به مرات ــی ق ــال، هستی شناس ــن ح ــا ای ــد. ب ــاد می کن ــام ایج ابه
بــر ایــن امــر کــه شــناخت قــدرت برخاســته از ارتبــاط، دانــش اجتماعــی و تعامــل سیاســی اقتصــادی 
اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه قــدرت اجتماعــی تنهــا در چرخــۀ دوار روابــط اســت کــه 
تجلــی می یابــد کــه نهایتــاً می توانــد وابســته بــه دیــدگاه دیگــران باشــد )Baldwin, 1988(. قــدرت 
امــری شــدیداً وابســته بــه موقعیــت اســت؛ چراکــه قــدرت از تعامــل بیــن دو نفــر یــا بیشــتر به وجــود 
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می آیــد. از آنجــا کــه اســتمرار در روابــط منتهــی بــه یادگیــری اجتماعــی می شــود، قــدرت اجتماعــی 
ــه شــود.  ــد مطالع ــز بای ــن شــکل نی ــه همی ــی اســت و ب ــد طوالن ــک فراین ــری ی به شــکل گریزناپذی
ــع  ــل مناف ــواره درمقاب ــدرت هم ــه ق ــه وجــود دارد ک ــن فرضی ــه همیشــه، ای ــه ن ــات، البت ــب اوق اغل
ــد  ــارج کن ــی را خ ــدرت اجتماع ــع ق ــاد بدی ــی از ابع ــد برخ ــه می توان ــرد ک ــرار می گی ــران ق دیگ
ــت.  ــی اس ــی عموم ــازی و دیپلماس ــازی، چارچوب س ــدۀ دستورالعمل س ــال، دربرگیرن ــن ح و درعی
ــل دیگــران  ــا سیاســت هایی را کــه درمقاب قــدرت اجتماعــی اغلــب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد ت
ــای  ــدرت در موقعیت ه ــن ق ــال یافت ــاً به دنب ــت ها عموم ــه رئالیس ــی ک ــد؛ درحال ــت، رواج ده نیس
تنــازع هســتند. امــا قــدرت اجتماعــی اغلــب در جاهایــی یافــت می شــود کــه در آن تعــادل و موازنــه 
حداقــل در ســطح و ظاهــر وجــود دارد. تمایــز روشــنی بیــن قــدرت خالــص مبتنــی بــر زور فیزیکــی 

و قــدرت اجتماعــی وجــود دارد. 

اگــر فــرد مســلحی بــه مــن حملــه کنــد و مــن مجبــور شــوم کــه پــول خــود را بــه زور بــه او بدهــم، 
مــن در معــرض قــدرت فیزیکــی هســتم؛ امــا اگــر مالیــات خــود را پرداخــت کنــم )اگرچــه ممکــن 
اســت از آن متنفــر باشــم و حتــی گاهــی تقلــب کنــم(، مــن اقتــدار مشــروع را به رســمیت می شناســم 

و قــدرت اجتماعــی حکومــت را می پذیــرم )قاســمی، 1392(.

ــری  ــای مؤث ــه نقش آفرینی ه ــی ب ــدرت اجتماع ــه ق ــت ک ــد گف ــت، بای ــه گذش ــر آنچ عالوه ب
ــور، شــرایط و  ــه ام ــوط ب ــادی من ــا حــد زی ــی ت ــدرت اجتماع ــه و بررســی ق ــردازد. مطالع ــز می پ نی
بسترهاســت. ایجــاد تمایــز بیــن قــدرت ســخت و قــدرت نــرم امــری پیچیــده و چالش برانگیــز اســت. 
ــت.  ــاری اس ــاختاری و اجب ــز س ــاِزکارهای غیرمتمرک ــا و س ــر فراینده ــی ب ــی مبتن ــدرت اجتماع ق
ــل مشــاهده  ــاً قاب ــدرت اجتماعــی عمدت ــت اســت، ق ــل رؤی ــری قاب ــی ام ــدرت نظام ــه ق ــی ک درحال
ــروف  ــف مع ــای1 )2004( در تعری ــز دارد. ژوزف اس. ن ــود را نی ــاص خ ــای خ ــت و پیچیدگی ه نیس
خــود می گویــد: »توانایــی آن اســت کــه در آن، شــما آنچــه را کــه می خواهیــد، نــه از طریــق زور و 
قهــر، بلکــه از طریــق جاذبــه به دســت می آوریــد«. نــای مدعــی اســت کــه قــدرت نــرم مشتق شــده 
ــرم را  ــدرت ن ــر او، ق ــت. به نظ ــور اس ــت های کش ــی و سیاس ــای سیاس ــگ، ایدئال ه ــۀ فرهن از جاذب
بایــد دارایــی مهمــی بــرای نفــوذ در دیگــران تلقــی کــرد کــه در آن، قــدرت قهریــه وجــود نــدارد و 
جاذبــه حــرف اصلــی را می زنــد کــه باالتــر از قانع ســازی یــا نفــوذ اســت. بنابرایــن قــدرت اجتماعــی 
ــروع  ــه مش ــت ک ــا دانس ــا و ارزش ه ــق نرم ه ــتانداردها و خل ــاد اس ــی ایج ــۀ توانای ــوان به مثاب را می ت
ــای  ــت. از مؤلفه ه ــر نیس ــول و زور و قه ــت پ ــه پرداخ ــاز ب ــد و در آن نی ــر می رس ــوب به نظ و مطل
ــه و اقناع ســازی اســت. واضــح اســت کــه قــدرت اجتماعــی  ــا جاذب ــرم همان اصلــی و مهــم قــدرت ن
بایــد ماننــد قــدرت ســخت مــورد بحــث و مناظــره قــرار گیــرد؛ زیــرا دفــاع از اســتانداردها، ارزش هــا 
ــت های  ــدۀ برداش ــر ارائه کنن ــن ام ــت. ای ــتیزه آمیز اس ــی س ــی و حت ــری رقابت ــد، ام ــای جدی و نر  م ه

1. Ghozef S. Nye 
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ــدرت  ــول و معمــول اســت. ق ــاده و مقب ــور جاافت ــل ام ــوب درمقاب ــادی و مطل ــای ع ــع از رفتاره بدی
ــی و  ــای سیاس ــد در فض ــا بای ــود. ام ــع می ش ــادی واق ــط ع ــدرت در محی ــی به ن ــی خیل اجتماع
هنجــاری بــه رقابــت بپــردازد. قــدرت اجتماعــی می توانــد به شــکل محافظه کارانــه اســتفاده 
ــتانداردهای  ــۀ اس ــیلۀ ارائ ــه به وس ــا اینک ــود ی ــتانداردهای موج ــظ اس ــیلۀ حف ــم به وس ــود، آن ه ش
جدیــد جنبــۀ انقالبــی داشــته باشــد. در قــدرت اجتماعــی، مشــروعیت امــری محــوری اســت؛ عاملــی 
ــروعیت  ــه مش ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــد. ای ــل می کن ــری تبدی ــه رهب ــلطه را ب ــی و س ــه هژمون ک
ــد،  ــتدالل می کن ــارد اس ــان ه ــه ای ــه ک ــد. همان گون ــی می کن ــدرت را اجتماع ــه ق ــت ک ــی اس روش
مشــروعیت، اعتقــادی اســت به وســیلۀ یــک بازیگــر کــه یــک قانــون و یــا نهــاد بایــد بــه آن احتــرام 
ــه آن  ــر و زور نیســت و ب ــتفاده از قه ــال اس ــی به دنب ــدرت اجتماع ــرم، ق ــدرت ن ــد ق ــذارد.  همانن بگ
ــاز از لحــاظ اخالقــی، جایــگاه واالتــری را نســبت قــدرت ســخت  ــۀ اخالقــی می دهــد و ب یــک جاذب
بــه آن می  بخشــد. قــدرت اجتماعــی مبانــی خــود را فراســوی قلمــرو، ســرزمین، منابــع اقتصــادی و 

ــازمند، 1390(. ــری و س ــد )نظ ــونت می یاب خش

4ـ6. محیط اجتماعی بلوچستان  ایران
گــروه قومــی برگرفتــه از افــرادی اســت کــه از نظــر فرهنگــی، تاریخــی و یــا در مــواردی جســمانی، 
ــه هــم  احســاس تعلــق و هم بســتگی می کننــد و خــود را  دارای وجــوه مشــترک هســتند، نســبت ب
ــی  اطــالق  ــراد و گروه های ــه اف ــژاد ب ــای هم ن ــد. گروه ه ــز می دانن ــر متمای ــای دیگ ــراد و گروه ه از اف
ــران جــدا  ــان را از دیگ ــا آن ــن ویژگی ه ــوده و ای ــای جســمانی ب ــه برخــوردار از ویژگی ه می شــود ک
ــری  ــت ظاه ــاظ وضعی ــتان به لح ــتان و زردپوس ــا، سفیدپوس ــتان، چینی ه ــاًل سیاه پوس ــد؛ مث می کن
ــت.  ــگ اس ــی، فرهن ــای قوم ــت و گروه ه ــده در قومی ــئلۀ تعیین کنن ــا مس ــد. ام ــر متمایزن از یکدیگ
روایت هــای مختلــف گویــای ایــن اســت کــه قــوم بلــوچ ریشــۀ خاورمیانــه ای دارد و در حماســه های 
ــل  ــا را از قبای ــی آن ه ــت. برخ ــده اس ــر ش ــوریه ذک ــب در س ــۀ حل ــان از منطق ــتگاه آن ــوچ، خاس بل
ــی نشــان   ــد. شــواهد زبان ــل می دانن ــا را باب ــۀ بنی اســرائیل و برخــی هــم منشــأ آن ه گم شــدۀ ده گان
ــا گذشــت زمــان از ســرزمین های داخلــی ایــران  می دهــد کــه بلوچ هــا از ناحیــۀ خــزر برخاســته و ب
ــا  ــده اند. بلوچ ه ــتان وارد ش ــی بلوچس ــرزمین فعل ــه س ــش ب ــال پی ــزار س ــدود ه ــرده و ح ــور ک عب
گویــش و زبــان ویــژه ای دارنــد؛ به گونــه ای کــه لهجــۀ هــر طایفــه بــا طایفــۀ دیگــر متفــاوت اســت. 
هــر طایفــه از تعــدادی تیــره تشــکیل شــده کــه یکــی از تیره هــا دارای ســرداری )خانــی( اســت کــه 
ــر  ــد نف ــره،  چن ــر تی ــده دارد. در رأس ه ــه را برعه ــری طایف ــل راهب ــی و نسل به نس ــورت موروث به ص
ــزرگان  ــرطایفه ب ــا و س ــفیدان، تیره ه ــوع ریش س ــه مجم ــرار دارد ک ــدا ق ــک  کدخ ــفید و ی ریش س
طایفــه را تشــکیل می دهنــد. ایــن نظــام قشــربندی امــروزه، باوجــود گذشــت بیــش از 33 ســال از 
پیــروزی انقــالب اســالمی، نیــز بــا اندکــی تغییــرات پابرجاســت و نقــش کلیــدی و مهمــی در روابــط 

اجتماعــی و حتــی سیاســی ایــن منطقــه دارد )شــعبانی، 1386(.

http://www.jmsp.ir/article_135380.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

66

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

محمدرضا زیرکی و همکاران. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست های کلی نظام.

گروه های قومی و طوایف در سیستان و بلوچستان  

ــتان دارای  ــی اس ــور کل ــت. به ط ــاوت آن اس ــی متف ــاختار اجتماع ــتان، س ــم اس ــای مه از ویژگی ه
دو بافــت اجتماعــی متفــاوت شــامل سیســتانی و بلوچســتانی اســت کــه هریــک ویژگی هــای خــاص 
خــود را دارد. ایــن بافــت اجتماعــی دارای ســاختار طایفــه ای اســت کــه مناســبات درونــی آن براســاس 
ــوچ و سیســتانی، عــده ای قاینــی،  ــوام بل ــر اق ــه ای و طایفــه ای شــکل  گرفتــه اســت. عالوه ب نظــام قبیل
ــن  ــی ای ــن منطقــه مهاجــرت و در آبادان ــه ای ــج ب ــز به تدری ــره نی ــی و غی ــی، بیرجنــدی، کرمان نهبندان

ــم زاده، 1389(. ــد )ابراهی ــش کرده ان ــای نق ــرزمین ایف س

ساختار قدرت اجتماعی در قوم بلوچ 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــه ح ــا ب ــته ت ــوچ  از گذش ــی بل ــی اجتماع ــترک زندگ ــه مش ــی وج ــام ایلیات نظ
ــخص  ــا را مش ــراد و گروه ه ــی اف ــگاه اجتماع ــب پای ــان اصل ونس ــا هم ــوچ، »ذات« ی ــان بل در  می
می کنــد. هویــت هــر فــرد وابســته بــه ذاتــی اســت کــه در آن متولــد شــده و زندگــی می کنــد. هــر 
فــرد بلــوچ از هنــگام تولــد، وابســتگی ذهنــی بــه ذاتــی معّیــن و مشــخص دارد و بــر همیــن اســاس 
ــای شــکل گیری ذات  ــد. مبن ــس احســاس نمی کن ــا و بی ک ــود را تنه ــچ گاه خ ــوچ هی ــه بل اســت ک
ــن  ــه نتیجــۀ ای ــان دارد ک ــه آن جری ــراد وابســته ب آن خــون مشــترکی اســت کــه در رگ هــای اف
ــه  ــه طایف ــب ب ــتگی و تعص ــن وابس ــت. ای ــه ای اس ــب طایف ــا تعص ــی همان ــی و ذات ــتگی خون وابس
آن چنــان در میــان بلوچ هــا عمیــق اســت کــه پیــروزی و شکســت، خوش نامــی و بدنامــی، راســتی 
ــرافکندگی  ــربلندی و س ــبب س ــرای او س ــه ب ــش از آنک ــف، پی ــورات مختل ــرد در ام ــتی ف و ناراس
ــرای حفــظ  ــوچ، ب ــراد فرودســت در جامعــۀ بل باشــد، در ســابقۀ خانوادگــی ذات ثبــت می شــود. اف
خــود در شــرایط دشــوار زندگــی ناگزیرنــد بــه یکــی از ذات هــای بــاال وابســته باشــند تــا از چتــر 
ــد. ازدواج میــان ذات هــا  اغلــب درون گروهــی اســت. البتــه گاهــی  ــان برخــوردار گردن حمایــت آن
نیــز ذات هــای برتــر بــا یکدیگــر ازدواج می کننــد. ذات هــای پاییــن قــوم بلــوچ در زاده هــا، غالمــان 
ــا  ــد، ام ــد ازدواج کنن ــن می توانن ــای پایی ــان ذات ه ــا زن ــر  ب ــای باالت ــتند. ذات ه ــتاها هس و اس
ــته  ــتگی درون ذات وابس ــه پیوس ــی ذات ب ــجام کل ــتگی و انس ــت. هم بس ــن اس ــس آن ناممک برعک

ــی راد، 1390(.  اســت )کاویان

نظام خویشاوندی و قشربندی در قوم بلوچ

ــل از  ــوالً قب ــت. معم ــی اس ــازمان دهی اجتماع ــاد س ــتین نم ــوچ نخس ــایر بل ــان عش ــاری می پدرتب
ــن  ــدۀ بزرگ تری ــن واژه تعیین کنن ــود و ای ــاره می ش ــدری اش ــب پ ــه نس ــن، ب ــالح نمادی ــر اصط ه
گــروه اجتماعــی در ایــن جامعــه اســت و بــرای تعریــف پایدارتریــن گــروه اجتماعــی نیــز اســتفاده 
می شــود. گروه هــای مشــارکتی از ایــن طریــق و بــر ایــن مبنــا )پدرتبــاری( ســازمان دهی 
ــای  ــوان مبن ــارۀ قومیــت و خویشــاوندی، مذهــب و قلمــرو به عن می شــوند و اصطــالح دیگــری درب
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گــروه مشــارکتی بــه کار نمــی رود. روابــط پدرتبــاری از مهم تریــن عوامــل اســت و دو نیــاز عمــده را 
ــع  ــۀ تشــخیص مناف ــد: نظــارت اجتماعــی، کمــک اجتماعــی و اقتصــادی کــه برپای برطــرف می کن
واژه ای  قــرار دارد و در محدوده هــای دودمــان جهت دهــی می شــود. »رنــد«  و مقابله به  مثــل 
اســت کــه درمــورد »تبــاری« و بــرای نشــان دادن یــک قبیلــۀ کامــل بــه کار مــی رود. امــا تشــخیص 
ــوند.  ــن می ش ــدری تعیی ــب پ ــط نس ــه توس ــت ک ــی نیس ــه آن های ــر ب ــاوندی منحص ــط خویش رواب
ــون  ــواع گوناگ ــای ان ــه، به معن ــه کار رفت ــود ب ــکل خ ــن ش ــه عمومی تری ــه ب ــوم( ک ــوم« )ق واژۀ »ک
ــی  ــور ضمن ــث اســت. آنچــه به ط ــر و مؤن ــای مذک ــق پیونده ــک و از طری خویشــاوندان، دور، نزدی
ــوم  ــز مفه ــا نی ــر در اینج ــی اگ ــت. حت ــدار اس ــط خودم ــبکه ای از رواب ــد، ش ــت می کن ــر آن دالل ب
ــدر( و »ماس کــوم«  ــق پ ــه »پس کــوم« )خویشــاوند از طری ــان وارد شــود، شــخص کــوم را ب دودم
ــدر  ــوم، پ ــوم و ماس ک ــور از پس ک ــا منظ ــد. در اینج ــیم می کن ــادر( تقس ــق م ــاوند از طری )خویش
ــی  ــت، ول ــم اس ــیار مه ــر دو بس ــوم ه ــوم و ماس ک ــس ک ــن پ ــتند. بنابرای ــخص هس ــادر مش و م
ــوری   ــت؛ به ط ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــز بس ــوم نی ــوچ، ماس ک ــر بل ــا به نظ ــت؛ ام ــر اس ــوم مهم ت پس ک
ــر  ــت و ب ــت« اس ــان »پش ــوم هم ــرار دارد. پس ک ــوم ق ــس از ک ــه پ ــت بالفاصل ــوان گف ــه می ت ک
ــز  ــای »شــکم« اســت و نی ــاور، خــون و اســتخوان از پشــت می رســد. ماس کــوم الپ به  معن ــن ب ای
ــف  ــظ پوســت از الپ می رســد. نظــام قشــربندی در نواحــی مختل ــه حف ــاور وجــود دارد ک ــن ب ای
بلوچســتان و در بیــن طوایــف متفــاوت اســت. شــمال و جنــوب بلوچســتان هرکــدام سلســله مراتب 

ــد )افشارسیســتانی، 1390(.  خــاص خــود را دارن

ساختار طایفه ای و اجتماعي بلوچ

قــوم بلــوچ در قالــب ده هــا طایفــۀ بــزرگ و کوچــک ســازمان دهی شــده اند؛ به گونــه ای کــه شــمار طوایــف 
ایــن قــوم را بالــغ بــر 150 طایفــۀ کوچــک و بــزرگ ذکــر کرده انــد )بهــاری، 1378(. طوایــف مذکــور از 
ــد.در برهه هــای مختلــف  ــادی  برخــوردار بوده ان ــی  زی ــدرت و  توانای ــرن نوزدهــم میــالدی از ق اواســط ق
تاریخــي، قــدرت حاکــم  ســعي در کنتــرل ایــن طوایــف داشــت؛ امــا در دورۀ ضعــف حکومــت مرکــزي، 
ــد. وجــود ســاختار  ــدام می کردن ــوذ خــود اق ــرای گســترش حــوزۀ نف ــف ب ــوچ در رأس طوای ســرداران بل
شبه ســرمایه داری در جنــوب بلوچســتان و ســرداري در شــمال آن، در نــوع روابــط اجتماعــي و اقتصــادي 
بــا دیگــر طوایــف مســتقر در منطقــه از یــک  ســو و بــا دیگــر اقــوام هم جــوار از دیگــر ســو تأثیرگــذار بــوده 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه روحیــۀ جنگجویــي در طوایــف بخــش مــرزی و شــمالی بلوچســتان بیشــتر از 
طوایــف جنــوب بــوده اســت؛ زیــرا طوایــف ســاکن شــمال بــه جابه جایــی ناشــي از شــباني و دامــداري و 
طوایــف جنــوب بــه کشــاورزي وابســته بوده انــد. بــا ظهــور دولــت مــدرن، ســاختار ســرداري و طایفــه ای 
در بلــوچ دچــار تحــوالت بنیادیــن شــد. بــا بــه قــدرت رســیدن سلســلۀ پهلــوی، این ســاختار بیشــتر درهم 
کوبیــده شــد. بــا پیــروزي انقــالب اســالمي، ســاختار ســنتي ســرطایفه ای تضعیــف شــد و در قالبــی جدید، 

یعنــی قدرت گیــری روحانیــون مذهبــی، آغــاز بــه فعالیــت کــرد )کرمــی، 1383(.
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جدول 2. قبایل و عشایر عمدۀ بلوچ

محل های عمدۀ استقرارنام قبیلهردیف

از زمان رضا شاه پهلوي موسوم به شه بخش شده است و عمدتاً در غرب زاهدان)کورین( طایفۀ اسماعیل زهی1
اسکان دارند.

اطراف زاهدان و خاش، الدیزریگي2

خاش و زاهدانیارمحمدزایي3

نصرت آباد، زاهدانناروئي4

دامن، ایران شهرکلکلي5

دامن، ایران شهردامني6

ایران شهر، بزمانبامري7

بزمان، ایران شهرعبدالهي8

بزمان، ایران شهرسجادي9

نیک شهر، قصرقند، فنوج، بنتشیراني10

اسپکه، الشار، ایران شهرمبارکي11

سراوان، ایران شهر، سربازبارک زهی12

دشتیاري، باهوکالت، چابهارسردارزئي13

راسک، پیشین، قصرقند، باهوکالتبلیده اي14

جالق، کله گان، سراوانبزرگ زاده15

سیب سوران، سراوانمیرمرادزئي16

سوران، اسپیچ، سراواندهواري17

بم پشت، سراواندرازهي18

گشت، ناوگ، سراوانگمشادزهي19

هیدوج، سراواندهاني20

جالق، سراوان، زابليسپاهي21

جالق، سراوانرئیسي22

دامنه کوه سیاهان، سراوانسیاهاني23

اسفندک، کوهک، کله گان، سراواننوشیرواني24

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: سیدسجادی، 1374(
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ــوچ کــه در  ــوع تشــکیالت ایلــی اســت. ســرداران بل ــوچ از ن ســاخت اجتماعــی ســنتی طوایــف بل
ــدار  ــد. هــر طایفــه مســتقل و تحــت نفــوذ و اقت ــراوان داشــته و دارن ــد، نفــوذ ف ــرار دارن رأس هــرم ق
ــا  ــه ب ــر طایف ــت و ه ــت نیس ــتان یکدس ــی بلوچس ــازمان اجتماع ــد. س ــی می کن ــود زندگ ــس خ رئی
طایفــۀ دیگــر متفــاوت اســت. فرمان پذیــری مــردم از رئیــس طایفــه در قبــل از انقــالب بســیار قوی تــر 
بــوده و علــت آن هــم توجــه مســئوالن آن دوره بــه رؤســا و ســران طوایــف بــوده اســت. ایــن شــرایط 
ــه  بعــد از انقــالب اســالمی به دلیــل ماهیــت ظلم ســتیزی آن تغییــر کــرد و توجــه مســئوالن نظــام ب
آحــاد جامعــه بیشــتر شــد. بــا ایــن حــال، هنــوز وابســتگی مــردم بــه رؤســا و ســران طوایــف مشــاهده 

ــیخ زاده، 1385(.  ــود )ش می ش

ــد از  ــل و بع ــا در قب ــت آن ه ــوچ  و وضعی ــۀ بل ــه در جامع ــای نخب ــن گروه ه عمده تری
ــالمی ــالب اس انق

دو گــروه عمــدۀ نخبــه در جامعــۀ بلــوچ حضــور جــدی داشــته  اند: گــروه ســران طوایــف یــا ســرداران 
ــی.  ــای مذهب و مولوی ه

تــا  شــد،  اشــاره  کــه  همان گونــه  اســت.  ملوک الطوایفــی  کامــاًل  حــوزه اي  بلوچســتان 
ــور  ــق ام ــه رتق وفت ــوچ ب ــوم بل ــع ق ــا مرج ــام تنه ــردارها در مق ــا س ــا ی ــالب، خان ه ــل از انق قب
ــه از حــس وطن پرســتی  ــی ک ــا ســرداران محل ــف ی ــم گذشــته، ســران طوای ــد. در رژی می پرداختن
ــرار داشــتند و حکومــت  ــد، در رأس هــرم اجتماعــی جامعــۀ بلوچســتان ق ــی برخــوردار بودن فراوان
ــت  ــت و مدیری ــوض امنی ــرد و درع ــن می ک ــا را تضمی ــی آن ه ــدرت محل ــدار و ق ــم اقت ــزی ه مرک
منطقــه را هــم بــه آن هــا ســپرده بــود. رژیــم تمــام برنامه هــا و سیاســت های فرهنگــی، اجتماعــی 
ــا موفقیــت در منطقــه اجــرا  ــادی ب ــا حــدود زی و امنیتــی خــود را از طریــق ایــن الیــت قــدرت، ت

می کــرد )حســینی و کریــم زاده، 1389(.

خوانین

+++

 رژیم شاهنشاهی )قبل از انقالب(   

----

مولوی ها
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ــا شــکل گیری انقــالب اســالمی ایــران، وضعیتــی پیــش آمــد کــه می تــوان آن را به صــورت زیــر  ب
خالصــه کــرد: 

ـ سردارها که با مردم رابطۀ خوني داشتند، توسط انقالب طرد شدند )زندانی یا فراری شدند(. 

ـ ایــن ســرداران طردشــده سردســتۀ باندهــاي اشــرار شــدند کــه علیــه نظــام دســت بــه شــرارت 
ــود.  ــق نب ــی موف ــت، ول ــان صــورت گرف ــا آن ــرای مصالحــه ب ــی ب ــد. تالش های مي زدن

انقــالب اســالمی بــا عنایــت بــه ماهیــت ایدئولوژیکــی و مذهبــی و ضدیــت آن بــا خوانیــن ظالــم 
و فاســد در منطقــه، باعــث منــزوی یــا فــراری شــدن ســرداران کــه گــروه حاکــم در منطقــه بودنــد، 
ــه  ــن خــأ ب ــردن ای ــر ک ــرای پ ــردم ب ــد و م ــه به  وجــود آم ــی در منطق شــد؛ از هیمــن رو خــأ قدرت

مولوی هــای اهل ســنت روی آوردنــد )علی پــور، 1390(.

              مولوی ها

+++

                 جمهوری اسالمی

---

خوانین

نقش مولوی ها در ساختار قدرت اجتماعی ـ فرهنگی بلوچ

امــروزه مولوی هــای مذهبــی در مســائل مذهبــی، فرهنگــی و سیاســی بلوچســتان نقــش 
عمــده ای ایفــا می کننــد. ایــن افــراد قبــل از انقــالب اســالمی در دوران برتــری ســرداران طوایــف 
ــالب  ــس از انق ــد. پ ــوم بودن ــا س ــۀ دوم ی ــی درج ــی و طبقات ــله مراتب اجتماع ــن در سلس و خوانی
اســالمی به دلیــل ماهیــت ضداســتبدادی حکومــت، ســرداران، ســران طوایــف و خوانیــن از 
سلســله مراتب قــدرت اجتماعــی و سیاســی کنــار گذاشــته و مولوی هــا جایگزیــن خان هــا و 
ــا ایدئولــوژی حکومــت جدیــد ســازگارتر بــود. از ایــن پــس بــود کــه  ســران طوایــف شــدند کــه ب
ــه  ــن منطق ــاکنان ای ــردم و س ــد م ــۀ پیون ــاد، حلق ــوذ زی ــدرت و نف ــورداری از ق ــا برخ ــا ب مولوی ه
ــه  ــردم و مســئوالن منطق ــزد م ــگاه ایشــان ن ــان، جای ــا گذشــت زم ــدند. ب ــد ش ــت جدی ــا حکوم ب
ارتقــا یافــت و همیــن امــر ســبب شــد کــه مــردم در مواقــع خــاص سیاســی، به ویــژه انتخابــات، از 
ــوچ،  ــگان بل ــر نخب ــر دیگ ــا دربراب ــوذ مولوی ه ــدرت نف ــب، ق ــن ترتی ــد. بدی ــت کنن ــا تبعی مولوی ه
ــت.  ــمگیری یاف ــش چش ــگاهی، افزای ــگان دانش ــف و دانش آموخت ــران طوای ــردارها، س ــون س همچ
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بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، بــا حــذف خوانیــن و ســرداران از صحنــۀ قــدرت اجتماعــی، مطابــق 
ــج  ــد و به تدری ــد کردن ــه  رش ــن منطق ــی در ای ــون مذهب ــالمی، روحانی ــالب اس ــت انق ــا ماهی ب
جایگزیــن خوانیــن و ســران طوایــف شــدند. افزایــش قــدرت سیاســی و اجتماعــی ایشــان کــه در 
ــه  ــج ب ــه به تدری ــد ک ــبب ش ــت، س ــورت گرف ــوچ ص ــردگان بل ــف و تحصیل ک ــران طوای ــاب س غی

ــان(. ــل شــوند )هم ــت تبدی ــزد حکوم ــردم ن ــدگان م نماین

4. روش تحقیق
ــردي و از نظــر نحــوۀ گــردآوري داده هــا و اطالعــات و روش  پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کارب
ــا  ــق ب ــوع تحقی ــه در موض ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــی ـ تحلیل ــل توصیف ــه و تحلی تجزی
ــوده  ــا ب ــردآوري داده ه ــي گ ــرگان شــیوۀ اصل ــا خب ــه ب ــم، مصاحب ــوب مواجهی ــع مکت ــود مناب کمب
ــات  ــن اطالع ــد بهتری ــی می توان ــه کس ــه چ ــم ک ــن مه ــن ای ــر گرفت ــا درنظ ــق ب ــذا محق ــت. ل اس
ــه در  ــانی ک ــی و دانشــگاهی )کس ــران علم ــا از صاحب نظ ــد ت ــرآن ش ــد، ب ــارۀ موضــوع بده را درب
ــه  ــانی ک ــد(، کس ــایی کرده ان ــا قلم فرس ــوده و ی ــر ب ــب اث ــرق صاح ــوب ش ــت و جن ــوزۀ قومی ح
ــراد صاحب نظــر  ــن اف ــوب شــرق داشــتند و همچنی ــۀ جن ــت منطق ــی در حــوزۀ امنی ــابقۀ اجرای س
بلــوچ بهــره بگیــرد. از آنجایــی کــه تعــداد 27 نفــر از صاحب نظــران مذکــور جهــت انجــام مصاحبــه 
انتخــاب شــدند، پــس از مصاحبــه بــا هفدهمیــن نفــر، محقــق بــه اشــباع نظــری در حجــم نمونــه 
ــه  ــد نظری ــرای تولی ــت داده ای ب ــه کفای ــی ب ــم، به نوع ــۀ هفده ــام مصاحب ــا انج ــت و ب ــت یاف دس
ــودا2  ــی مکس کی ــای کیف ــل داده ه ــد تحلی ــزار قدرتمن ــه  نرم اف ــا ب ــۀ ورود داده ه ــید. در مرحل رس
ــس از  ــد. پ ــزار وارد ش ــای نرم اف ــتارگر پرونده ه ــش جس ــده در بخ ــداد 424 پرون ــخۀ 12(، تع )نس
ــل  ــده دارای حداق ــداد 216 پرون ــت تع ــد. درنهای ــادرت ش ــا مب ــاز آن پرونده ه ــذاری ب آن به کدگ

»یــک کــد« شــد.

5. یافته های تحقیق 
ــق جمــع آوری  ــا هــدف بررســی موضــوع پژوهــش از طری ــی کــه ب ــب تحقیقــات میدان ــروزه در اغل ام
اهمیــت  اصلی تریــن بخش هاســت.  از  اطالعــات  تحلیــل  انجــام می شــود، تجزیــه  و  اطالعــات 
ــر و  ــام کارات ــل و انج ــت تکمی ــش جه ــای پژوه ــر بخش ه ــه دیگ ــت ک ــدازه ای اس ــش به ان ــن بخ ای
ــده،  ــام ش ــی انج ــا روش کیف ــه ب ــش ک ــن پژوه ــرد. در ای ــورت می گی ــش ص ــن بخ ــر ای اثربخش ت
ــای  ــل داده ه ــزار تحلی ــه نرم اف ــای منتخــب ب ــن مصاحبه ه ــس از ورود مت ــات جمع آوری شــده پ اطالع
ــده دارای  ــاز آن هــا مبــادرت شــد. تعــداد 216 پرون ــه کدگــذاری ب کیفــی مکس کیــودا )نســخۀ 12( ب
ــده نیــز حــذف  ــارۀ ســگمنت های الحاقــی، 3 پرون حداقــل یــک کــد شــد. در فراینــد بازخوانــی چندب

ــت. ــرار گرف ــل ق ــای تحلی ــی مبن ــدۀ متن ــداد 213 پرون شــد و تع

2. MaxQDA12
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کدگذاری باز پرونده ها

ــوی  ــده از س ــث مطرح ش ــاوی مباح ــی ح ــای متن ــام پرونده ه ــان تم ــذاری، محقق ــۀ کدگ در مرحل
مصاحبه شــوندگان را بــدون تــالش بــرای کدگــذاری بازخوانــی کردنــد تــا بــه فضــای کلــی متــن آگاهــی 
ــونده  ــران مصاحبه ش ــدگاه صاحب نظ ــا دی ــان را ب ــه محقق ــن ک ــی از مت ــد. در گام دوم، بخش های یابن
ــد  ــخص گردی ــرد، مش ــنا می ک ــوچ آش ــۀ بل ــی در جامع ــدرت اجتماع ــع ق ــی توزی ــوص چگونگ درخص
)تولیــد ســگمنت ها(. در ایــن مرحلــه، از اندیشــیدن و جهــت دار کــردن تفســیر مبتنــی بــر یــک نظریــۀ 
ــرداری  ــی بهره ب ــای توصیف ــذاری کده ــی نام گ ــات ابتدای ــت از توضیح ــد. درنهای ــز ش ــخص پرهی مش
شــد؛ به گونــه ای کــه در مواقعــی بــه یــک ســگمنت مشــخص درون متــن، بیــش از یــک کــد توصیفــی 
ــت  ــه عینی ــد ک ــی بودن ــارات کوتاه ــا عب ــات ی ــه از تک کلم ــا برگرفت ــن کده ــد. ای ــبت داده می ش نس
زیــادی در قیــاس بــا ســطوح انتزاعی تــر مفاهیــم و مقوله هــا داشــتند و همان گونــه کــه در شــکل 1 مشــاهده 
می شــود، در پایــان اولیــن مرحلــۀ بازخوانــی پرونده هــا، تعــداد 424 ســگمنت از کل پرونده هــا تولیــد 

شــده بــود. 

شکل 1. صفحۀ کل نگر سگمنت های الحاقی به کدها در اولین مرحلۀ خوانش پرونده ها در نرم افزار

در ادامــۀ فراینــد بازخوانــی متــون مزبــور و به ویــژه در طــول فراینــد ســامارایز کــردن ســگمنت ها، 
ــن  ــاز ای ــای ب ــد کدگذاری ه ــی فراین ــور ارزیاب ــت. به منظ ــر یاف ــگمنت تغیی ــه 216 س ــداد ب ــن تع ای

ــود. ــزارش می ش ــده گ ــای کدگذاری ش ــه از پرونده ه ــک نمون ــاً ی ــش، صرف پژوه
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شکل 2. نمونۀ کدگذاری پرونده ها در نرم افزار مکس کیودا

ــزان، وضــع  ــن می ــه از ای ــازمان دهی شــد ک ــد س ــار زیرک ــب چه ــای پژوهــش در قال کل پرونده ه
ــای  ــد گروه ه ــا و ک ــترین زیرکده ــد بیش ــا 43/6 درص ــر ب ــان حاض ــی در زم ــدرت اجتماع ــع ق توزی
ــای  ــد از پرونده ه ــن زیرک ــد کمتری ــا 10/8 درص ــته ب ــم گذش ــی در رژی ــدرت اجتماع ــوردار از ق برخ
پژوهــش را بــه خــود اختصــاص داده انــد. در شــکل های 3 و 4 دو نمونــه از کدهــای سازمان دهی شــده 

ــش داده شــده اســت. ــراف نمای ــب گ ــای مربوطــه در قال ــراه زیرکده به هم

شکل 3. علل قدرت گیری رهبران مذهبی )مولوی ها( بعد از انقالب
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شکل 4. شاخص های ایجاد قدرت اجتماعی در قوم

بــا ادامــۀ فراینــد انتزاعی ســازی کدهــا درنتیجــۀ بازآرایــی و چینــش زیرکدهــا، چهــار کــد »نخبــگان 
ــای ســطح  ــوان »کده ــگان علمــی« به عن ــی« و »نخب ــگان قوم ــگان اقتصــادی«، »نخب ــی«، »نخب مذهب
ــن بخــش از  ــت براســاس خروجــی ای ــد شــد. درنهای ــا تولی ــن ســطوح کده ــۀ انتزاعی تری ــک« به مثاب ی
نرم افــزار، ایــن کدهــا خــود دارای زیرکدهایــی شــد کــه آمــار آن در جــدول 3 به نمایــش درآمــده اســت.

جدول 3. فراوانی پرونده های حاوی کدهای سطح یک از کل پرونده ها

فراوانی پرونده های نام سرحد اصلی
درصد از پرونده های حاوی درصد از کل پرونده هاحاوی زیرکد

این کد

14561.9761.97نخبگان مذهبی )مولوی ها(

4619.6619.66نخبگان قومی )سران طوایف(

2912.3912.39نخبگان علمی )روشن فکران(

145.985.98نخبگان اقتصادی )سرمایه داران(

234100.00100.00جمع کل
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ــک،  ــطح ی ــای س ــاوی کده ــدۀ ح ــود، از 145 پرون ــاهده می ش ــدول 3 مش ــه در ج ــه ک همان گون
ــاص  ــا اختص ــی« ب ــگان قوم ــرکد »نخب ــده، س ــاص 145 پرون ــا اختص ــی« ب ــگان مذهب ــرکد »نخب س
ــا  ــده و ســرکد »نخبــگان اقتصــادی« ب ــا اختصــاص 29 پرون ــده، ســرکد »نخبــگان علمــی« ب 46 پرون
ــن  ــا کمتری ــترین ت ــب بیش ــده( به ترتی ــا )234 پرون ــی پرونده ه ــده از کل فراوان ــاص 14 پرون اختص

فراوانــی را داشــته اند. 

بــا مجمــوع اقدامــات ذکرشــده، نرم افــزار مکس کیــودا براســاس خروجــی کل نگــر کدهــای ســطح 
یــک، آمــادۀ اخــذ خروجــی اصلــی ـ گــراف الگــوی روابــط بیــن کدهــا و زیرکدهــا )گــراف گروه هــای 
ــای  ــی از داده ه ــی اصل ــکل 5، خروج ــد. در ش ــوچ( ش ــۀ بل ــی در جامع ــدرت اجتماع ــوردار از ق برخ

تحقیــق، در قالــب گــراف قابــل  مشــاهده اســت.

شکل 5. وضعیت توزیع قدرت اجتماعی در بلوچستان

ــار  ــه چه ــوچ ب ــۀ بل ــوذ در جامع ــای ذی نف ــود، گروه ه ــده می ش ــکل 5 دی ــه در ش ــه ک همان گون
ــا  ــون مولوی ه ــی همچ ــامل زیرگروه های ــی ش ــگان مذهب ــروه نخب ــردد. 1. گ ــیم می گ ــروه تقس گ
اهل ســنت،  حوزه هــای  اســتادان  اهل ســنت،  جماعــات  ائمــۀ  اهل ســنت،  مذهبــی  مراجــع  و 
در  آموزش دیــده  طلبه هــای  و  پاکســتان  و  عربســتان  در حوزه هــای  فارغ التحصیــل  طلبه هــای 
ــۀ نخســت؛  ــا در رتب ــا اختصــاص 61/97 درصــد از کل پرونده ه ــای اهل ســنت بلوچســتان، ب حوزه ه
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ــران  ــی و س ــن قدیم ــرداران و خوانی ــون س ــی همچ ــامل زیرگروه های ــی ش ــگان قوم ــروه نخب 2. گ
ــگان  ــروه نخب ــۀ دوم؛ 3. گ ــا در رتب ــد از کل پرونده ه ــاص 19/66 درص ــا اختص ــروزی، ب ــف ام طوای
علمــی شــامل زیرگروه هایــی همچــون صاحبــان مناصــب سیاســی بلــوچ  و تحصیل گــردگان 
ــوم؛  ــۀ س ــا در رتب ــد از کل پرونده ه ــاص 12/39 درص ــا اختص ــی، ب ــی و خارج ــگاه های داخل دانش
ــامل  ــوده و ش ــه ب ــر در منطق ــای اخی ــور در دهه ه ــروه نوظه ــک گ ــه ی ــادی ک ــگان اقتص 4. نخب
ــد از کل  ــاص 5/98 درص ــا اختص ــروه ب ــن گ ــت. ای ــوچ اس ــادی بل ــورداران اقتص ــدان و برخ بهره من

ــد.   ــرار دارن ــارم ق ــۀ چه ــش در رتب ــای پژوه پرونده ه

6. نتیجه گیری
پراکنــش گروه هــای قومــی متعــدد، شــامل ترک هــا، کردهــا، بلوچ هــا، ترکمن هــا و عرب هــا، 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــران به گون ــي ای ــۀ جغرافیای ــر نقش ــي در سراس ــي و ایل ــای زبان ــن گروه ه و همچنی
ــاوت  ــي متف ــای قوم ــن گروه ه ــی از ای ــکل موزاییک ــران به ش ــاک ای ــر خ ــت سرتاس ــور یکنواخ به ط
اســت. تفــاوت در هنجارهــای قومــی و زبانــی، ایــن اقــوام و گروه هــا را به صــورت واحدهــاي مجزایــي 
ــود در نواحــي  ــرزي خ ــای فرام ــا دنباله ه ــر ب ــا از احســاس تعلق خاط ــب آن ه ــه اغل درآورده اســت ک
ــران منطقــه ای  ــوچ ای ــوم بل ــد )مقصــودی، 1380(. محــل ســکونت ق ــي برخوردارن مختلــف جغرافیای
ــتان و  ــتان پاکس ــت بلوچس ــا ایال ــی ب ــی و جغرافیای ــد فضای ــه از پیون ــت ک ــور اس ــاده از کش دورافت
ــنت  ــران اهل س ــوچ ای ــت بل ــی، اقلی ــد مذهب ــت. از بُع ــوردار اس ــتان برخ ــین افغانس ــۀ بلوچ نش ناحی
ــش  ــا بخ ــد و ب ــت دارن ــتان مجانس ــنت پاکس ــبه قاره و اهل س ــروی ش ــا و قلم ــا بلوچ ه ــوده و ب ب
ــی  ــردی و تاجیک ــتو، ک ــد پش ــی را همانن ــه، بلوچ ــان و لهج ــد زب ــد. از بُع ــران متفاوت ان ــزی ای مرک
ــران و  ــین ای ــق بلوچ نش ــی در مناط ــای بلوچ ــی لهجه ه ــد؛ ول ــی می دانن ــای ایران ــتۀ زبان ه از دس
ــت  ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــی. ب ــان فارس ــه زب ــا ب ــد ت ــم نزدیک ترن ــه ه ــب ب ــتان به مرات پاکس
قــوم بلــوچ ســاکن در ایــران بــا بلــوچ پاکســتان در ســه متغیــر مذهــب، زبــان و قومیــت متجانس انــد. 
همیــن ترکیــب )ســه متغیــر مذهــب، زبــان و قومیــت( بــر هم گرایــی دو قــوم بلــوچ پاکســتان و ایــران 
مؤثــر بــوده و پی ریــزی تــالش برخــی نخبــگان بلــوچ بــرای کســب هویــت مســتقل سیاســی در قالــب 
»بلوچســتان آزاد« را فراهــم کــرده اســت )حافظ نیــا، 1386(. ایــن عــدم تجانــس نســبت بــه دیگــر 
مناطــق باعــث شــده کــه بلوچســتان ایــران همــواره بــا دو چالــش اساســی اقلیت گرایــی متکــی بــر 
ــه رو باشــد. ســاخت اجتماعــی ســنتی  ــر هویــت مذهبــی روب هویــت قومــی و اقلیت گرایــی متکــی ب
ــا برخــورداری  ــا عنایــت بــه ســاختار ایلــی خــود ســبب شــده کــه ســران طوایــف ب طوایــف بلــوچ ب
از قــدرت و نفــوذ زیــاد همــواره در رأس قــدرت مردمــی در میــان طایفــۀ خــود قــرار گیرنــد. رئیــس 
ــان  ــاد در می ــی زی ــوان مال ــورداری از ت ــا برخ ــنت ها، ب ــوم و س ــر آداب  و رس ــش مفس ــه در نق طایف
ــزرگان و  ــب ب ــه اغل ــود. البت ــده دار ب ــال مایشــاء را عه ــرد و فع ــن ف ــش برتری ــت نق ــه، درحقیق طایف
ــم  ــه علی رغ ــه ای ک ــد؛ به گون ــوردار بودن ــی برخ ــروعیت عموم ــت و مش ــف از مقبولی ــران طوای س
ــا همــان ســردار طایفــه  ــدان ذکــور خــان ی ــودن ســرطایفگی، تنهــا فــردی از میــان فرزن موروثــی ب
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ــن  ــه از ای ــردد ک ــه گ ــری طایف ــئولیت راهب ــن مس ــده گرفت ــدر در برعه ــین پ ــت جانش می توانس
ویژگی هــا برخــوردار باشــد. رژیــم گذشــته تــالش کــرد تــا ایــن ســاختار را به هــم بریــزد و اقداماتــی 
را نیــز بــرای ســرکوب خوانیــن بلــوچ انجــام داد؛ امــا درنهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا نفــوذ 
ــی   ــداف حکومت ــه اه ــد ب ــر می توان ــود بهت ــه خ ــا ب ــردن آن ه ــف و وابســته ک ــران طوای ــان س در می
دســت یابــد. درنتیجــه توانســت تعــداد زیــادی از ســرداران بلــوچ منطقــه )نظیــر حــاج محمدخــان 
ــا خــود همســو کنــد و ســرانی  میالشــاری، خلیل خــان گمشــادزهی و خــان محمــد شــهنوازی( را ب
ــالب اســالمي، ســاختار  ــروزي انق ــس از پی ــد. پ ــد، ســرکوب نمای ــکاری نبودن ــه هم ــه حاضــر ب را ک
ســنتي طایفــه ای و ســرداری به شــدت تضعیــف شــد و خوانیــن وابســته بــه رژیــم گذشــته ســرکوب 
ــف( در  ــرار ســران طوای ــدرت )ناشــی از ف ــک خــأ ق ــر باعــث ایجــاد ی ــن ام ــواری شــدند. ای ــا مت ی
ــا کمــک نظــام حاکــم وارد  منطقــه گردیــد. در شــرایط ایجادشــده، روحانیــون مذهبــی اهل ســنت ب
میــدان شــدند تــا خــأ موجــود را پــر کننــد. تقویــت ایــن رهبــران توســط نظــام حاکــم روزبــه روز بــر 
میــزان قــدرت و نفــوذ ایشــان افــزود؛ به گونــه ای کــه امــروزه در ایــن منطقــه توزیــع قــدرت بــه دو 
صــورت اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، قــدرت در ایــن منطقــه بــه دو طیــف مردمــی و حکومتــی )رســمی 
ــوری  ــیمات کش ــله مراتب تقس ــمی( از سلس ــی )رس ــۀ حکومت ــود. گون ــیم می ش ــمی( تقس و غیررس
ــای  ــت، برمبن ــی اس ــاختار ایلیات ــث از س ــه منبع ــمی( ک ــی )غیررس ــۀ مردم ــد و گون ــروی می کن پی

ــری، 1388(.   ــت )صالحی امی ــه اس ــکل  گرفت ــب ش ــت و مذه قومی

در ایــن تحقیــق، بــا تبییــن جایــگاه و نقــش ســه عامــل مذهــب، نخبــگان دانشــگاهی و 
ــوردار از  ــای برخ ــان گروه ه ــمی می ــدرت غیررس ــع ق ــی توزی ــت، چگونگ ــوچ و قومی ــن فکران بل روش
ــان  ــج پژوهــش، جری ــه نتای ــا عنایــت ب قــدرت اجتماعــی در منطقــۀ مــورد مطالعــه بررســی شــد. ب
ــه  ــی در منطق ــدرت اجتماع ــوردار از ق ــروه برخ ــن گ ــنت( بانفوذتری ــی )اهل س ــرای مذهب اقلیت گ
ــی  ــه مذهب ــی ب ــات قوم ــر مطالب ــه، تغیی ــن منطق ــال حاضــر در ای ــعبانی، 1386(. درح هســتند )ش
ــی داشــته اســت. مطالبــات قومــی بیشــتر معیشــتی، رفاهــی و خدمــات اجتماعــی اســت؛  پیامدهای
ــت  ــوان گف ــی می ت ــی و ایدئولوژیکــی اســت. به عبارت ــی بیشــتر مذهب ــات مذهب ــه مطالب ــی  ک درحال
ــب  ــام )مذه ــی نظ ــان سیاس ــی آرم ــی و حت ــی و حاکمیت ــائل سیاس ــی مس ــش مذهب ــات بخ مطالب
ــتقالل طلبانه  ــۀ اس ــه صبغ ــی گرچ ــات قوم ــه مطالب ــی  ک ــش کشــیده اســت؛ درحال تشــیع( را به چال
ــی و  ــای اجتماع ــتر در قالب ه ــت( بیش ــف اس ــیار ضعی ــه بس ــن منطق ــه در ای ــد )ک ــته باش داش
ــتر  ــری بیش ــه، قدرت گی ــن منطق ــدرت در ای ــام ق ــم در نظ ــۀ مه ــرد. نکت ــکل می گی ــتی ش معیش
ــوچ،  ــردگان بل ــروزه تحصیل گ ــت. ام ــته اس ــه گذش ــبت ب ــن فکران( نس ــدرت )روش ــد ق ــب جدی قط
ــد  ــم در بُع ــراد و ه ــزان اف ــد می ــم در بُع ــه، ه ــدرت در منطق ــام ق ــن نظ ــر ای ــع دیگ ــوان ضل به عن
مطالبــات از نظــام حاکــم، درحــال فزونــی اســت. البتــه ضلــع چهــارم کــه بیشــتر ماهیــت اقتصــادی 
ــرعت  ــن اســت موجــب س ــه، ممک ــات منطق ــائل و موضوع ــه مس ــی ب ــز درصــورت بی توجه دارد، نی

ــود.  ــه ش ــود در منطق ــوۀ موج ــای بالق ــه بحران ه ــیدن ب بخش

http://www.jmsp.ir/article_135380.html
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سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

محمدرضا زیرکی و همکاران. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست های کلی نظام.
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