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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 people’s life have more social power. Baluch ethnic group is an example of socially powerful minority group. Power distribution happens at two levels in this region: formal and
informal. The formal power distribution follows the central government, and the informal 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.
JEL Classification: Z10, Z13, Z19.
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قــدرت دارای ابعــاد گوناگونــی اســت و در ایــن پژوهــش ،منظــور بُعد حکمرانــی مردم بر یکدیگر اســت
کــه از آن بــه «قــدرت اجتماعــی» یــاد میشــود .از منظــر دیگــر میتــوان گفــت کســانی کــه در
زندگــی تــوان اثرگــذاری بیشــتری بــرای ادارۀ دیگــران دارنــد ،از قــدرت اجتماعی بیشــتری برخوردارند.
قــوم بلــوچ ازجملــه اقلیتهــای قومــی مؤثــر بــر مناســبات جامعــۀ ایــران بهحســاب میآیــد .توزیــع
قــدرت در ایــن منطقــه دو گونــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه قــدرت بــه دو گونــۀ رســمی و غیررســمی
تقســیم میشــود .گونــۀ رســمی کــه از حکومــت مرکــزی پیــروی میکنــد و گونــۀ غیررســمی کــه
برمبنــای قومیــت و مذهــب شــکلگرفتــه اســت .هــدف ایــن پژوهــش تبییــن راهبردهــای توزیــع
قــدرت اجتماعــی در بیــن اقــوام ایرانــی بــا تأکیــد بــر سیاسـتهای کلــی نظــام اســت کــه در آن ،قوم
ب شــرق ایــران بررســی شــده اســت .ایــن پژوهــش از نــوع پژوهشهــای کیفــی
بلــوچ ســاکن در جنــو 
اســت کــه بــا اســتفاده از رویکــرد مبتنــی بــر نظریــۀ دادهبنیــاد انجــام شــد .جامعۀ آمــاري شــامل افراد
متخصــص و صاحبنظــر در زمینــۀ مســائل اقــوام و مذاهــب ،شــامل اســتادان دانشــگاه ،مســئوالن
اجرایــی و امنیتــی اســتان و صاحبنظــران حــوزۀ مذکــور از عزیــزان بلــوچ ســاکن در منطقــه ،بــود که
بــا اســتفاده از رویکــرد نمونهگیــری هدفمنــد درمجموع تعــداد هفده نفــر بهعنوان مشــارکتکنندگان
در پژوهــش انتخــاب شــدند .دادههــا بـهروش مصاحبه بــا هدایت کلیــات و بهصورت نیمهســاختاریافته
ی شــد و بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل محتــوا مــورد بررســی قــرار گرفــت .محــور مطالعه در
گــردآور 
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.
طبقهبندی .Z10 ،Z13 ،Z19 :JEL
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 .1مقدمه

تعــدد و تکثــر گروههــای قومــی و مذهبــی در جوامــع گوناگــون ،بهدلیــل 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 ،ســنتها و باورهــای گذشــتگان نقشــی اثرگــذار در
پیوندهــای اجــدادی یــا قومــی و مذهبــی دارنــد ،نفــوذ گرایشهــای سیاســی نتوانســته ســبب ازهــم
گسســتن پیوندهــای مذکــور گــردد؛ هرچنــد تــا حــدودی آنهــا را تضعیــف کــرده اســت .ایــن نقشهــا
را ،اعــم از مثبــت یــا منفــی ،همــواره نخبــگان جامعــه برعهــده داشــته و دارنــد؛ یعنــی کســانی کــه
نقــش هدایــت و رهبــری تودههــا را در مســیر اســتحکام پیوندهــای قومــی و مذهبــی و تعامــل بیــن
اقــوام برعهــده میگیرنــد یــا برعکــس مســیر گســل پیوندهــا و جدایــی یــا تقابــل بیــن اقــوام و
مذاهــب را همــوار میســازند (وانهــام .)1394 ،ایــران ازجملــه کشــورهایی اســت کــه گروههــای
قومــی متعــددی در پهنــۀ جغرافیایــی آن گســترده شــدهاند و ایــن گروههــا علیرغــم برخــورداری از
هویتهــای قومــی ،درمجمــوع هویــت کالن فرهنگــی ایــران را تشــکیل میدهنــد.
چ ســاکن در جنــوب شــرق ایــران ازجملــه اقــوام اثرگــذار در مناســبات جامعــۀ ایــران
قــوم بلــو 
بهحســاب میآیــد .بــا نگاهــی بــه ســابقه و گذشــته میتــوان نمونههایــی از مرکزگرایــی و
مرکزگریــزی ایــن قــوم را مشــاهده کــرد .افــراد برخــوردار از قــدرت و صاحــب نفــوذ در جامعــۀ بلــوچ
ایــران (بــا توجــه بــه ســاختار قومــی و طایف ـهای) از زمانهــای گذشــته تــا کنــون نقــش مهمــی در
روابــط اجتماعــی ایفــا کردهانــد .ایــن منطقــه (جنــوب شــرق ایــران) دارای ســاختار قومــی و مذهبــی
ویــژهای اســت (ابراهیـمزاده .)1389 ،رژیــم گذشــته ســاختار اجتماعــی خاصــی را بــرای ایــن منطقــه
ایجــاد کــرده بــود و امــورات آن را براســاس همیــن ســاختار دنبــال میکــرد (پاپلییــزدی.)1372 ،
در ایــن ســاختار ،خوانیــن و ســران طوایــف در رأس قــدرت اجتماعــی منطقــه قــرار داشــتند و بــا
برخــورداری از روحیــۀ ملیگرایانــه و مرکزگــرا بــودن ،خواســتههای حکومــت مرکــزی را در منطقــه
پیگیــری و اجــرا میکردنــد (مقصــودی)1380 ،؛ یعنــی بــا برقــراری امنیــت عمومــی در منطقــه ،بــه
مرکزیــت یــاری میرســاندند .از طــرف دیگــر حکومــت نیــز بــا کمــک بــه تحکیــم قــدرت ایشــان،
رابطــهای دوســویه ایجــاد میکــرد و از ایــن طریــق بــه خواســتههای خــود دســت مییافــت .بــا
پیــروزی انقــاب اســامی و فــرار حاکمــان محلــی ،نوعــی خــأ قــدرت در منطقــه ایجــاد شــد کــه
عمدتـاً بــا کمــک ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی ایجادشــدۀ جدیــد ،روحانیــون مذهبــی بهســرعت
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 بهوســیلۀ آن تمامــی مشــکالت و مســائل
ن کــه خوانیــن و ســران طوایــف منطقــه
منطقــه را پیگیــری میکــرد ،از بیــن رفــت و کارگــزاران آ 
بودنـ�د ،یـ�ا زندانـ�ی شـ�دند و یـ�ا از کشـ�ور گریختنـ�د (نظــری و ســازمند .)1390 ،در چنیــن شــرایطی
بــود کــه رهبــران مذهبــی قــدرت گرفتنــد و نفــوذ خــود را در درون منطقــه عمــق بخشــیدند و تثبیــت
کردنــد؛ وضعیتــی کــه پیامدهــای مهمــی را در ســالهای بعــد بــرای کشــور و منطقــه بهدنبــال

56

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

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

داشــت .ایــن وضعیــت در ســالهای اخیــر مشــکالت امنیتــی متعــددی را در منطقــه بهوجــود آورده؛
بهگون ـهای کــه همــگام بــا ایــن تحــوالت ،مطالبــات قومــی در منطقــه بــه مطالبــات قومــی ـ مذهبــی
تبدی ـل 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؟

 .2پیشینۀ تحقیق
در زمینــۀ الگــوی عمــدۀ سیاســت قومــی در جوامــع چندقومیتــی مارتیــن راجــر ،ســه الگــوی عمــدۀ
سیاســت قومــی انــواع دولتهــا شــامل الگــوی همانندســازی یــا یکیفرهنگــی ،الگــوی تکثرگرایــی
مســاواتطلبانه و الگــوی تکثرگرایــی نابرابــر را بررســی کــرده اســت .برتــون روالن در کتاب قومشناســی
سیاســی (ترجمــۀ ناصــر فکوهــی ،)1380 ،دربــارۀ سیاســتها و واکنشهــای اکثریــت بــه اقلیــت
از چهــار نــوع نگــرش نــام میبــرد :لیبرالهــای مصمــم ،لیبرالهــای متزلــزل ،متعصبــان ترســو و
متعصبــان فعــال .بــروس کوئــن در کتــاب مبانــی جامعهشــناختی (ترجمــۀ توســلی و فاضــل)1372 ،
در فصــل سیاســتهای قومــی درخصــوص واکنشهــای گــروه اقلیــت دربرابــر اکثریــت بــه چهــار
حالــت مختلــف اشــاره میکنــد :فرهنگپذیــری ،خودجداســازی ،جداییطلبــی و ایجــاد ســازمانها.
مــراد کاویان ـیراد در رســالۀ دکتــری خــود (دانشــگاه تربیــت مــدرس) بــا عنــوان تأثیــر اتحــاد قومــی
در همبســتگی ملــی بــه ایــن نتایــج میرســد کــه بــروز بحــران در جنــوبشــرق کشــور تابعــی از
ســه مقیــاس اثرگــذاری در قالــب عوامــل ملــی یــا حاکمیتــی ،عوامــل ناحی ـهای و عوامــل منطق ـهای
(بیرونــی) اســت .در ســطح ملــی ،تفــاوت مذهبــی بلوچهــای اهلســنت حنفــی بــا اکثریــت شــیعه
و نظــام سیاســی برآمــده از آموزههــای شــیعی ،زمینــۀ نادیــده گرفتــن پــارهای از حقــوق و بالطبــع
توســعهنیافتگی اســتان یادشــده و عــدم مشــارکت بلوچهــا در ســطح ملــی و ناحیــهای را بهدنبــال
داشــته اســت .در ســطح ناحیــهای نیــز ،مولویهــا بهعنــوان عناصــر پیونددهنــدۀ ایــن ناحیــه بــا
حاکمیــت ،نقــش مؤثــری در بــروز تنشهــای موجــود داشــتهاند .ابراهیــم حاجیانــی در مقالــۀ خــود
در فصلنامــۀ مطالعــات راهبــردی ،بــه مســئلۀ هویــت ملــی در ایــران پرداختــه و سیاســت راهبــردی
ایــران بــرای تقویــت انســجام ملــی را پذیــرش تکثــر دانســته اســت.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1مفهوم قدرت
قــدرت در اصطــاح علــوم اجتماعــی بهمعنــای توانایــی افــراد یــا گروههــا بــرای دســتیابی بــه هدفهــا
و یــا پیشــبرد منافــع خــود از راه واداشــتن دیگــر افــراد جامعــه بــه انجــا م دادن کاری خــاف خواســتۀ
آنهاســت (قاســمی .)1392 ،قــدرت یــک مزیــت اجتماعــی اس��ت کــه در قشــربندی مــورد توجــه قــرار
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میگی��رد .بسیــاری از ســتیزهها در جامعــه مبــارزه بــرای قــدرت اســت؛ زیــرا میــزان توانایــی فــرد
در دســتیابی بــه قــدرت بــر ایــن امــر کــه تــا چــه انــدازه میتوانــد خواســتههای خــود را بــه زیــان
خواســتهای دیگــران بــه مرحلــۀ اجــرا درآورد ،مؤثــر اســت .قــدرت از طریقــ عضوی��ت در طبقــۀ
اجتماعــی ی��ا پذیرفتنــ نقــش سیاس��ی بهدس��ت میآی��د .فعالیته��ا و ویژگیهــای فرــد ،ثــروت فــرد
و عام��ل زور نیــز در افزایــش قــدرت نقــش دارد .از دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر میــزان قــدرت افــراد،
کاریزمــا اســت .در جــدول  ،1بــه نظــرات تعــدادی از نظریهپــردازان اجتماعــی دربــارۀ مفهــوم قــدرت
اشــاره شــده اســت.
جدول  .1دیدگاه برخی نظریهپردازان قدرت
ردیف

نظریهپرداز

دیدگاه نظریهپرداز در زمینۀ قدرت

1

مورگنتا

در تعریــف قــدرت ،از رابطــۀ روانــی بیــن واحدهایــی کــه قــدرت را اعمــال میکننــد و
واحدهایــی کــه قــدرت بــر آنهــا اعمــال میشــود ،یــاد میکنــد .ایــن رابطــه دارای ســه
منشــأ ســود ،هــراس از زیــان و احســاس تعلــق اســت کــه از طریــق تهدیــد ،جاذبــه یــا
کاریزمــا اعمــال میشــود.

2

ریمون آرون

در تعریــف قــدرت ،توانمنــدی بــرای اقــدام یــا نابــودی را مــاک قــرار داده اســت .وقتــی افراد
قــدرت خــود را بــر دیگــران اعمــال میکننــد ،مفهــوم واقعــی سیاســت شــکل میگیــرد.

3

برتراند راسل

قــدرت را نوعــی توانمنــدی تعریــف میکنــد کــه توانایــی ایجــاد تأثیــرات مــورد نظــر را
کمــی مییابــد.
داشــته باشــد و بدیــن ترتیــب ،قــدرت مفهــوم ّ

4

هالستی

در تعریــف او ،قــدرت نیازمنــد اقــدام اســت؛ اقدامــی کــه بازیگــر الــف نســبت بــه بازیگــر
ب انجــام میدهــد تــا بازیگــر ب روش خاصــی را کــه در تطابــق بــا آرزوهــای بازیگــر الــف
اســت ،درپیــش بگیــرد.

5

ارگانسکی

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

6
7

کارل دویچ

دیوید سینگر

قــدرت توانایــی برتــری یافتــن در تعارضــات و غلبــه بــر موانع اســت .وی سیاســت را متشــکل
از کنتــرل رفتــار بشــری از طریــق عــادات و بهشــکل داوطلبانــه یــا از طریــق تهدیــد بــه
مجــازات میدانــد .از نظــر او ،سیاســت دربرگیرنــدۀ دو عنصــر عــادت و تهدیــد اســت.
قــدرت را مســتلزم نفــوذ میدانــد .از نظــر او ،دو روش تهدیــد بــه مجــازات و وعدهوعیــد از
مهمتریــن روشهــای قــدرت محســوب میشــود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

همانطــور كــه ذكــر شــد ،تعاريــف متعــددي از قــدرت برحســب ديدگاههــا وجــود دارد .باوجــود
ايــن تعاريــف گوناگــون ،قــدرت از نظــر ســاختاري بــه دو بخــش ســخت و نــرم تقســيم ميگــردد.
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قــدرت ســخت قــدرت آشــكار و ملموســي اســت كــه منابــع آن اقتصــاد ،فنــاوری ،سياســت ،محصــوالت
فرهنگــي و آموزشــي و نيــروي نظامــي اســت و داشــتن آنهــا موجــب تغييــر در موقعيــت كشــور يــا
افــراد ميشــود .قــدرت نــرم توانايــي شــكلدهي بــه ترجيحــات ديگــران اســت .بــه عبــارت ديگــر،
جنــس قــدرت نــرم از نــوع اقنــاع و قــدرت ســخت از مقولــۀ اجبــار اســت .در قــدرت نــرم ،رهبــري
كــردن بــه صــدور فراميــن خالصــه نميشــود ،بلكــه انجــام آنچــه را کــه ديگــران ميخواهنــد نيــز
شــامل ميشــود .اگــر بتــوان ديگــران را بــه آنچــه كــه ميخواهنــد ســوق داد ،ديگــر نيــازي بــه
اســتفاده از هويــج و چمــاق بــراي مجبــور كــردن نيســت .قــدرت نــرم بــه آن دســته از قابليتهــا و
تواناييهــا اطــاق ميگــردد كــه بــا بهكارگيــري آنهــا ،بهصــورت غيرمســتقيم بــر رفتــار ديگــران
اثــر گذاشــته ميشــود .قــدرت نــرم تبليغــات سياســي نيســت ،بلكــه مباحــث عقالنــي و ارزشهــاي
عمــوم را شــامل ميشــود و هــدف اوليــۀ قــدرت نــرم اثرگــذاري بــر افــكار عمومــي در خــارج و داخــل
كشورهاســت (افــروغ.)1380 ،
3ـ .2تقسیمبندی انواع قدرت

قــدرت بــه دو نــوع نــرم و ســخت تقســیم میشــود .امــا در ایــران تقریب ـاً از یــک دهــه پیــش تــا بــه
حــال ،قــدرت را بــه ســه دســته تقســیم کردهانــد .در حدفاصــل بیــن قــدرت ســخت و قــدرت نــرم ،از
قــدرت دیگــری بــه نــام «قــدرت نیمهســخت» نــام میبرنــد .ایــن تقســیمبندی ســهگانه از قــدرت
فقــط مخصــوص ایــران اســت و در هیــچ عــرف آکادمیکــی چنیــن دســتهبندیای وجــود نــدارد .حــال
بایــد ببینیــم کــه ایــن ســه نــوع قــدرت چــه تعریــف و چــه اجــزا و ابــزاری دارنــد و هریــک از آنهــا
ناظــر بــر کدامیــک از حوزههــا هســتند.
قدرت سخت
همانطــور کــه از اســم آن دریافــت میشــود ،ناظــر بــر قــدرت نظامــی و تــوان نظامــی اســت؛ بنابرایــن
موضوعــی بــه نــام «خشــونت» عنصــر اساســی آن اســت .از طریــق اعمــال قــدرت ســخت اســت کــه
شــخص یــا کشــور خاصــی را «مجبــور» بــه انجــام دادن کاری میکننــد .بنابرایــن قــدرت ســخت
«قهــری» و «اجبارآمیــز» اســت .ایــن نــوع قــدرت معمــوالً زمانــی اســتفاده میشــود کــه کشــوری
بخواهــد کشــور و ســرزمینی دیگــر را بــه تصــرف خــود درآورد.
قدرت نیمهسخت
ســا ِزکار قــدرت نیمهســخت از طریــق «تشــویق» و «تنبیــه» اســت .حــوزۀ کاری ایــن نــوع قــدرت متنــوع
اســت و حوزههــای مختلفــی ماننــد سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و غیــره را دربــر میگیــرد .از طریــق
بهکارگیــری قــدرت نیمهســخت میتــوان بــا اســتفاده از اعضــای یــک کشــور« ،دولــت»ی دستنشــانده در
آن کشــور بهوجــود آورد و بدیــن وســیله بــر دولــت ،بــازار و ارکان مهــم آن جامعــه تســلط یافــت.
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قدرت نرم
ایــن نــوع قــدرت بیشــتر ناظــر بــر ابعــاد فرهنگــی ،روانــی و اطالعاتــی اســت .تعبیــر رهبــر انقــاب
از ایــن نــوع قــدرت اصطــاح «اســتعمار نــو» بــوده اســت .در ایــن نــوع قــدرت ،بهجــای تســلط بــر
ســرزمینها یــا دولتهــا ،بــر تصــرف «ذهن»هــا و «قلب»هــا تمرکــز میشــود و از ایــن طریــق،
یعنــی بــا تســلط بــر ذهــن و قلــب افــراد جامعــه ،میتــوان آنــان را بــه «اقنــاع» رســاند .بهســادگی
روشــن اســت کــه ابزارهــای رســیدن بــه چنیــن هدفــی در اولویــت اول ،رســانههای فرهنگــی و
اطالعاتی اســت.
نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه درمقابــل قــدرت ســخت و نیمهســخت میتــوان صالبــت بــه خــرج
داد و مقابلهبهمثــل کــرد .امــا در فراینــد قــدرت نــرم ،از آنجــا کــه فعالیتهــا و عملکردهــای آن
بهصــورت غیرمســتقیم و ناملمــوس اســت ،انســان بــدون آنکــه متوجــه شــود ،تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد و بهاصطــاح «اســتحاله» میشــود و بــه عنصــری در اختیــار بیگانــه تبدیــل میگــردد.
مبرهــن اســت کــه جامعــۀ آمــاری بــرای بهکارگیــری چنیــن قدرتــی ،بهعلــت ویژگیهــای خاصــی
کــه اعضــای جــوان کشــور دارنــد ،در درجــۀ نخســت همیــن قشــر اســت .بــه همیــن علــت رهبــر
انقــاب چنــدی پیــش در دیــدار بــا دانشــجویان کشــور ،جوانــان و دانشــجویان را «افســران جنــگ
نــرم» نامیدنــد .موضــوع قــدرت نــرم بهعنــوان واژهای در علــم سیاســت بهویــژه در حــوزۀ منازعــات
بشــر و از زمــان قدیــم مطــرح بــوده اســت .قدیمیتریــن مــدرک دربــارۀ قــدرت نــرم بــه دوران
کنفوســیوس برمیگــردد .ایــن فیلســوف چینــی از الئوتســه ،بنیانگــذار مذهــب تائــو ،پرســید« :تائــو
چیســت؟» .الئوتســه دهانــش را گشــود ،ولــی چیــزی نگفــت .کنفوســیوس لبخنــد زد ،ولــی شــاگردانش
گیــج شــدند .کنفوســیوس توضیــح داد« :الئوتســه در طریقــت از مــا پیشــی گرفــت .در دهــان او،
دندانــی وجــود نــدارد ،بلکــه تنهــا یــک زبــان اســت! سختترینشــان (دندانهــا) نابــود شــدند ،ولــی
نرمترینشــان (زبــان) زنــده مانــده اســت .قــدرت نرمــی بیشــتر از قــدرت ســختی اســت؛ ایــن اســت
تائــو» .بــا ظهــور ادیــان ،بهویــژه اســام ،و گســترش ســریع آنهــا در جهــان ،نقــش قــدرت نــرم
برجســتهتر گردیــد و بــه عاملــی سرنوشتســاز تبدیــل شــد .اســام نــه براســاس قــدرت ســخت ،بلکــه
بــا تکیــه بــر قــدرت نــرم گســترش یافــت .از قــرن شــانزدهم و شــکلگیری نظــام ملــت ـ دولــت و
ســلطه یافتــن اندیش ـههای مادیگرایانــه در غــرب ،بهتدریــج قــدرت نــرم بــه فراموشــی ســپرده شــد
و ی��ا تحتالشــعاع قــدرت سـ�خت ق�رـار گرفــت (افتخــاری.)1383 ،
3ـ .3منابع قدرت
دانــش ،ســازمان ،موقعيتهــا ،اقتــدار ،مهــارت ،ايمــان ،رســانههاى جمعــى ،جغرافيــا ،منابــع ملــى،
تــوان اقتصــادى ،تــوان نظامــى ،نيــروى انســانى و فنــاورى همگــی در فراهــم كــردن زمينههــاى قــدرت
يــك گــروه يــا كشــور اثرگذارند .گالبرث منابــع قــدرت را بــه ســه دســته تقســيم مىكنــد :شــخصيت
(رهبــرى) ،ثــروت و ســازمان .وى ســازمان را مهمتريــن منبــع قــدرت در جوامــع جديــد مىدانــد .او
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معتقــد اســت کــه اكنــون در عصــر مــا ،ســازمان و شــخصيت قدرتمنــد جــاى خــود را بــه مديريــت
گروهــى داده و كارفرمــا جــاى خــود را بــه مــرد ســازمانى بىچهــرهاى واگــذار كــرده و بديــن ترتيــب،
ل يافتــه و نيــز انتقــال مــداوم قــدرت از صاحبــان بــه مديــران
شــخصيت بهعنــوان منبــع قــدرت تنــز 
و از دارايــى بــه ســازمان از ويژگىهــاى بــارز توســعۀصنعتــى بــوده اســت.
راســل نيز بــر اهميــت ســازمان در زندگــى امــروزى تأكيــد میکنــد« :مهمتريــن ســازمانى كــه
انســان عضــو اجبــارى آن اســت ،دولــت اســت؛ امــا اصــل مليــت باعــث شــده عضويــت فــرد در دولــت
اگــر معلــول ارادۀ او نيســت ،موافــق ارادۀ او باشــد و هيچچيــزى بهانــدازۀ مليــت در توفيــق دولــت
مؤثــر نبــوده اســت» (دوورژه .)1358 ،راســل قــدرت را بــه انــرژى تشــيبه میکنــد و مىگويــد:
«قــدرت نيــز ماننــد انــرژى اشــكال گوناگــون دارد :ثــروت ،ســاح ،حكــم دولتــى ،و تأثيــر بــر عقايــد.
امــا هيچكــدام از اينهــا را نمىتــوان تابــع ديگــرى دانســت .قــدرت ماننــد انــرژى بايــد مــدام درحــال
تبديــل از يــك صــورت بــه صــورت ديگــر درنظــر گرفتــه شــود .وظيفــۀ دانشــمندان علــوم اجتماعــى
ايــن اســت كــه قوانيــن ايــن تبديــات را جس ـتوجو كننــد» (همــان ،ص.)27 .
3ـ .4مراتب و توزيع قدرت
هركــس تــا حــدى بــر ديگــران قــدرت دارد و گاهــى افــراد و گروههــا از قدرتهــاى همعــرض
برخوردارنــد؛ يعنــى بــراى فشــار آوردن بــر يكديگــر از شــكلهای مختلــف قــدرت ســود مىجوينــد
كــه نوعــى تــوازن قــدرت را بههمــراه دارد .بهطــور كلــى قــدرت اندامــى هرمگونــه دارد كــه نقشهــا
و پايگاههــا و مقــام و منصــب آن را ميــان افــراد تقســيم مىكنــد .ايــن ســازماندهى اَعمــال و كنتــرل
آن را نيــز ســادهتر مىكنــد .بــراى مثــال ،امپراتــور در زمــان خــود قــدرت را ميــان امــرا و حاكمــان
ُخــرد مناطــق تقســيم مىكــرد تــا بتوانــد بــا فراغــت از برخــى مناطــق ،بــه برخــی مشــکالت در
گوشـهاى دیگــر از ســرزمین خــود بپــردازد و از طرفــى ،خــود حاكمــان ُخــرد نيــز بهســبب بهرهمنــدی
از ايــن موهبــت ،ســعى در بهتــر ايفــا كــردن خواســتههاى امپراتــور داشــتند (حافظنیــا.)1389 ،
بنابرايــن توزيــع قــدرت بهناچــار بايــد داراى سلســلهاى هرمگونــه باشــد .برخــى هــدف علــم سياســت
را ايــن مىداننــد كــه تعييــن كنــد قــدرت چقــدر و بــر كــدام پايــه توزيــع شــده اســت و دارنــدگان
آن چــه افــرادى و كــدام نهادهــا هســتند .هميــن مســئله پاســخ ســؤالهای ديگــرى را نيــز روشــن
مىكنــد :چــرا قــدرت در مراتــب مختلــف خــود خواهــان دارد؟ چــرا در يــك ســازمان اجتماعــى
(غيــر از چنــد نفــر) ،همــه بهدنبــال رياســت كل ســازمان نيســتند؟ بااینکــه همــه دوســت دارنــد ،چــرا
تعــداد اندكــى از افــراد واقعـاً بــراى تصــرف آن منصــب تــاش مىكننــد؟ و نیــز چــرا در سلســلهمراتب
مختلــف بــراى هــر مقــام و مرتب ـهاى در ســاختار ســازمان ،افــراد معــدودى بــراى هركــدام از آنهــا
رقابــت مىكنند؟ پاســخ را بايــد در هميــن مســئله جســت .كســانى كــه از قــدرت و شــكوه ،اندكــى
بيــش بهــره نبردهانــد ،گمــان مىكننــد كــه اندكــى بيشــتر آنهــا را راضــى خواهــد كــرد؛ ولــى
پــس از رســيدن بــه آن هــدف ،ايــن هوسهــاى بىپايــان و ســيرىناپذير او را بــه تصــرف منزلتــى
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برتــر تحريــك مىكنــد و بهگفتۀ راســل« ،فقــط در ذات نامتناهــى اســت كــه بــه ســكون و آرامــش
مىرســند و اگــر امــكان داشــت ،هــر آدمــى دلــش مىخواســت كــه خــدا باشــد» (دوورژه.)1358 ،
عالوهبــر اين ،راســل به نكت ـهاى ديگــر نيــز اشــاره مىكنــد کــه در ميــان مــردم ضعيــف عشــق بــه
قــدرت بهصــورت ميــل بــه تســليم شــدن بــه رهبــر درمىآيــد و ايــن خــود دامنــۀ قدرتجويــى
مردمــان جســور را گســترش مىدهــد .مردمانــى كــه باعــث تحــوالت اجتماعــى مىشــوند ،معمــوالً
كســانى هســتند كــه عالقــۀ شــديدى بــه قــدرت دارنــد .او ميــل بــه قــدرت را داراى دو صــورت
مىدانــد :آشــكار در رهبــران و پنهــان در پيــروان آنهــا .هــدف پيــروان ايــن اســت كــه گروهــى
كــه رهبــر در رأس آنهــا قــرار دارد ،بــه قــدرت برســد .آنــان احســاس مىكننــد كــه پيــروزى رهبــر
پيــروزى خــود آنهاســت .در امــورى كــه براســاس همــكارى واقعــى انجــام مىشــود ،پيــروان از لحــاظ
روانشناســى از رهبــر خــود بردهتــر نيســتند و هميــن نكتــه اســت كــه نابرابــرى قــدرت را كــه ناگزيــر
در ســازمان وجــود دارد ،قابــل تحمــل مىســازد و باعــث انــدامواره (ارگانيــك) شــدن جامعــه مىشــود.
نابرابــرى در توزيــع قــدرت ،برخــى نتيجــۀ ضروريــات ظاهــرى اســت و برخــى معلــول عللــى اســت
كــه بايــد آنهــا را در سرشــت بشــرى جس ـتوجو كــرد .فوکو نيــز معتقــد اســت کــه قــدرت هرگــز
در اينجــا و آنجــا تمركــز نــدارد و در اختيــار شــخص بخصوصــى نيســت .قــدرت از طريــق ســازمانی
شــبكهمانند بــهكار گرفتــه و اعمــال مىشــود و نهفقــط افــراد در ميــان كارهــاى ايــن شــبكه در
گردشانــد ،بلكــههميشــهدرمقــاماعمــالقــدرتيــا قبــولقــدرت هســتند.
4ـ .4نیروهای اجتماعی
نیروهــای اجتماعــی مجموعــۀ طبقــات و گروههایــی هســتند کــه در زندگــی سیاســی بهمعنــای کلــی
آن تأثیــر میگذارنــد و ممکــن اســت بــه شــیوهای مســتقیم قــدرت سیاســی را در دســت بگیرنــد
و یــا بــه شــیوههای مختلــف در آن نفــوذ کننــد .نیروهــای اجتماعــی بــه ایــن معنــا اوالً مرکــب از
افــرادی اســت کــه دارای وجــوه همســانی از نظــر عالیــق اقتصــادی ،ارزشــی ،فرهنگــی ،صنفــی و
جــز آن باشــند ،ثانیــاً بــه شــرکت در حیــات سیاســی اعــم از قبضــۀ قــدرت ،ادارۀ جامعــه ،شــرکت
در نهادهــای سیاســی ،مشــارکت در تصمیمگیریهــا و سیاســتگذاریها عالقهمندنــد و ثالثــاً بــه
ایــن منظــور بــه خــود ســازمان میدهنــد و آمــادۀ انجــام عمــل سیاســی میشــوند .از نظــر عالقــه
بــه شــرکت در زندگــی سیاســی بایــد بــا ایــن حــال گفــت کــه جــدا کــردن تقاضاهــای سیاســی از
غیرسیاســی در درون دعــاوی و خواســتههای نیروهــای اجتماعــی کار دشــواری اســت .بهطــور کلــی
وقتــی خواســتههای مــورد نظــر محــدود بــه عالقــۀ خصوصــی گــروه مــورد نظــر باشــد و نیروهــای
اجتماعــی دعــوی پیگیــری عالیــق عمومــی جامعــه را نداشــته باشــند ،در آن صــورت میتــوان خصلتــی
غیرسیاســی بــرای آن قائــل شــد .همچنیــن تأثیــر نیروهــای اجتماعــی بــر زندگــی سیاســی ممکــن
اســت ســطح و درجــات مختلفــی داشــته باشــد .ایــن تأثیــر ممکــن اســت از دور یــا از نزدیــک ،از بیــرون
یــا از درون ،بیواســطه یــا بــا واســطه و بهنحــو مســالمتآمیز یــا غیرمســالمتآمیز اعمــال شــود.
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بهعــاوه ممکــن اســت ایــن تأثیــر بهشــکل اعمــال ســلطۀ اجتماعــی و یــا اعمــال نفــوذ بــر نهادهــای
مختلــف حکومــت صــورت گیــرد.
نیروهــای اجتماعــی در نظامهــای سیاســی گوناگــون شــیوههای رفتــار گوناگونــی از خــود نشــان
میدهنــد .ایــن تفــاوت بهطــور کلــی بــه علــل و عوامــل مختلفــی ،ازجملــه فرهنــگ جامعــه،
میــزان ســازمانیافتگی نیروهــا ،شــیوۀ اعمــال قــدرت سیاســی ،ویژگــی و ماهیــت نیروهــا ،شــیوۀ
توزیــع قــدرت و منابــع آن و عملکــرد دیگــر نیروهــای اجتماعــی ،بســتگی دارد (وانهــام.)1394 ،

4ـ .5مفهوم قدرت اجتماعی
نکتــۀ مهــم در بررســی قــدرت اجتماعــی بهعنــوان مقولــۀ قــدرت نــرم ایــن اســت کــه موضــوع
اصلــی و مــورد تأکیــد آن فقــط ملــت ـ کشــورها نیســت ،بلکــه ســایر بازیگــران غیردولتــی ماننــد
ســازمانهای غیردولتــی ،اتحادیههــای گوناگــون ،کارگــزاران تجــاری و اقتصــادی ،کارآفرینــان،
مجامــع فکــری و حتــی نخبــگان نیــز در آن هرکــدام بهنوعــی نقشآفرینــی میکننــد .بــه
شــیوههای مختلفــی میتــوان مفهــوم قــدرت اجتماعــی را مطالعــه کــرد .معنــا و مفهــوم اجتماعــی
قــدرت اجتماعــی برگرفتــه از کیفیــت و چگونگــی ارتبــاط اســت .بــرای مثــال پرداختــن صــرف بــه
منابــع و اهــداف طرحشــده درخصــوص تواناییهــا بــدون بررســی اینکــه بــه چــه طریــق مــورد
بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد و چگونــه دیگــران بــه آن مینگرنــد ،امــری باطــل و بیاســاس
اســت .واقعگرایــان بــا نــگاه قهــری بــه قــدرت مینگرنــد؛ امــری کــه در ابتــدا حاصــل میشــود
و ســپس افزایــش مییابــد .از ایــن منظــر ،قــدرت قابــل اندازهگیــری و محســوس اســت (نــگاه از
بــاال بــه پاییــن)؛ امــا درمــورد قــدرت اجتماعــی نــگاه کام ـ ً
ا متفاوتــی حاکــم اســت و بــه مقولــۀ
قــدرت از پاییــن بــه بــاال نگریســته میشــود و در آن ،همــۀ روابــط اجتماعــی ،نهادهــا ،گفتمانهــا
و رســانهها مــورد توجــه هســتند .برداشــت از قــدرت اجتماعــی بهدنبــال ارائــۀ مفهومســازی بدیــل
از قــدرت اســت؛ زیــرا اعمــال قــدرت همــواره در موقعیــت اجتماعــی بخصوصــی اتفــاق میافتــد و
بنابرایــن ذاتــاً امــری مبتنــی بــر شــرایط و زمینههاســت؛ یــا همانگونــه کــه یــال اچ .فرگوســن
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, 2001بنابرایــن قــدرت هستیشناســی دوگانــهای دارد:
اول ،مبتنــی بــر تعامــل اجتماعــی و دوم ،بهعنــوان شــرط ضــروری و الزم .ایــن امــر بهانــدازۀ کافــی
ابهــام ایجــاد میکنــد .بــا ایــن حــال ،هستیشناســی قــدرت بهمراتــب روشــنتر اســت و مبتنــی
بــر ایــن امــر کــه شــناخت قــدرت برخاســته از ارتبــاط ،دانــش اجتماعــی و تعامــل سیاســی اقتصــادی
اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه قــدرت اجتماعــی تنهــا در چرخــۀ دوار روابــط اســت کــه
تجلــی مییابــد کــه نهایت ـاً میتوانــد وابســته بــه دیــدگاه دیگــران باشــد ( .)Baldwin, 1988قــدرت
امــری شــدیدا ً وابســته بــه موقعیــت اســت؛ چراکــه قــدرت از تعامــل بیــن دو نفــر یــا بیشــتر بهوجــود
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میآیــد .از آنجــا کــه اســتمرار در روابــط منتهــی بــه یادگیــری اجتماعــی میشــود ،قــدرت اجتماعــی
بهشــکل گریزناپذیــری یــک فراینــد طوالنــی اســت و بــه همیــن شــکل نیــز بایــد مطالعــه شــود.
اغلــب اوقــات ،البتــه نــه همیشــه ،ایــن فرضیــه وجــود دارد کــه قــدرت همــواره درمقابــل منافــع
دیگــران قــرار میگیــرد کــه میتوانــد برخــی از ابعــاد بدیــع قــدرت اجتماعــی را خــارج کنــد
و درعیــن حــال ،دربرگیرنــدۀ دستورالعملســازی ،چارچوبســازی و دیپلماســی عمومــی اســت.
قــدرت اجتماعــی اغلــب مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد تــا سیاس ـتهایی را کــه درمقابــل دیگــران
نیســت ،رواج دهــد؛ درحالــی کــه رئالیســتها عمومــاً بهدنبــال یافتــن قــدرت در موقعیتهــای
تنــازع هســتند .امــا قــدرت اجتماعــی اغلــب در جاهایــی یافــت میشــود 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 بـهزور 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 بهرســمیت میشناســم
و قــدرت اجتماعــی حکومــت را میپذیــرم (قاســمی.)1392 ،

عالوهبــر آنچــه گذشــت ،بایــد گفــت کــه قــدرت اجتماعــی بــه نقشآفرینیهــای مؤثــری
نیــز میپــردازد .مطالعــه و بررســی قــدرت اجتماعــی تــا حــد زیــادی منــوط بــه امــور ،شــرایط و
بسترهاســت .ایجــاد تمایــز بیــن قــدرت ســخت و قــدرت نــرم امــری پیچیــده و چالشبرانگیــز اســت.
قــدرت اجتماعــی مبتنــی بــر فرایندهــا و ســا ِزکارهای غیرمتمرکــز ســاختاری و اجبــاری اســت.
درحالــی کــه قــدرت نظامــی امــری قابــل رؤیــت اســت ،قــدرت اجتماعــی عمدت ـاً قابــل مشــاهده
نیســت و پیچیدگیهــای خــاص خــود را نیــز دارد .ژوزف اس .نــای )2004( 1در تعریــف معــروف
خــود میگویــد« :توانایــی آن اســت کــه در آن ،شــما آنچــه را کــه میخواهیــد ،نــه از طریــق زور و
قهــر ،بلکــه از طریــق جاذبــه بهدســت میآوریــد» .نــای مدعــی اســت کــه قــدرت نــرم مشتقشــده
از جاذبــۀ فرهنــگ ،ایدئالهــای سیاســی و سیاســتهای کشــور اســت .بهنظــر او ،قــدرت نــرم را
بایــد دارایــی مهمــی بــرای نفــوذ در دیگــران تلقــی کــرد کــه در آن ،قــدرت قهریــه وجــود نــدارد و
جاذبــه حــرف اصلــی را میزنــد کــه باالتــر از قانعســازی یــا نفــوذ اســت .بنابرایــن قــدرت اجتماعــی
را میتــوان بهمثابــۀ توانایــی ایجــاد اســتانداردها و خلــق نرمهــا و ارزشهــا دانســت کــه مشــروع
و مطلــوب بهنظــر میرســد و در آن نیــاز بــه پرداخــت پــول و زور و قهــر نیســت .از مؤلفههــای
اصلــی و مهــم قــدرت نــرم همانــا جاذبــه و اقناعســازی اســت .واضــح اســت کــه قــدرت اجتماعــی
بایــد ماننــد قــدرت ســخت مــورد بحــث و مناظــره قــرار گیــرد؛ زیــرا دفــاع از اســتانداردها ،ارزشهــا
و نرمهــای جدیــد ،امــری رقابتــی و حتــی ســتیزهآمیز اســت .ایــن امــر ارائهکننــدۀ برداشــتهای
1. Ghozef S. Nye

64

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

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

بدیــع از رفتارهــای عــادی و مطلــوب درمقابــل امــور جاافتــاده و مقبــول و معمــول اســت .قــدرت
اجتماعــی خیلــی بهنــدرت در محیــط عــادی واقــع میشــود .امــا بایــد در فضــای سیاســی و
هنجــاری بــه رقابــت بپــردازد .قــدرت اجتماعــی میتوانــد بهشــکل محافظهکارانــه اســتفاده
شــود ،آنهــم بهوســیلۀ حفــظ اســتانداردهای موجــود یــا اینکــه بهوســیلۀ ارائــۀ اســتانداردهای
جدیــد جنبــۀ انقالبــی داشــته باشــد .در قــدرت اجتماعــی ،مشــروعیت امــری محــوری اســت؛ عاملــی
کــه هژمونــی و ســلطه را بــه رهبــری تبدیــل میکنــد .ایــن نکتــه مهــم اســت کــه مشــروعیت
روشــی اســت کــه قــدرت را اجتماعــی میکنــد .همانگونــه کــه ایــان هــارد اســتدالل میکنــد،
مشــروعیت ،اعتقــادی اســت بهوســیلۀ یــک بازیگــر کــه یــک قانــون و یــا نهــاد بایــد بــه آن احتــرام
بگــذارد.هماننــد قــدرت نــرم ،قــدرت اجتماعــی بهدنبــال اســتفاده از قهــر و زور نیســت و بــه آن
یــک جاذبــۀ اخالقــی میدهــد و بــاز از لحــاظ اخالقــی ،جایــگاه واالتــری را نســبت قــدرت ســخت
بــه آن میبخشــد .قــدرت اجتماعــی مبانــی خــود را فراســوی قلمــرو ،ســرزمین ،منابــع اقتصــادی و
خشــونت مییابــد (نظــری و ســازمند.)1390 ،
4ـ .6محیط اجتماعی بلوچستان ایران

گــروه قومــی برگرفتــه از افــرادی اســت کــه از نظــر فرهنگــی ،تاریخــی و یــا در مــواردی جســمانی،
دارای وجــوه مشــترک هســتند ،نســبت بــه هــم احســاس تعلــق و همبســتگی میکننــد و خــود را
از افــراد و گروههــای دیگــر متمایــز میداننــد .گروههــای همنــژاد بــه افــراد و گروههایــی اطــاق
میشــود کــه برخــوردار از ویژگیهــای جســمانی بــوده و ایــن ویژگیهــا آنــان را از دیگــران جــدا
میکنــد؛ مثــ ً
ا سیاهپوســتان ،چینیهــا ،سفیدپوســتان و زردپوســتان بهلحــاظ وضعیــت ظاهــری
از یکدیگــر متمایزنــد .امــا مســئلۀ تعیینکننــده در قومیــت و گروههــای قومــی ،فرهنــگ اســت.
روایتهــای مختلــف گویــای ایــن اســت کــه قــوم بلــوچ ریشــۀ خاورمیان ـهای دارد و در حماس ـههای
بلــوچ ،خاســتگاه آنــان از منطقــۀ حلــب در ســوریه ذکــر شــده اســت .برخــی آنهــا را از قبایــل
گمشــدۀ دهگانــۀ بنیاســرائیل و برخــی هــم منشــأ آنهــا را بابــل میداننــد .شــواهد زبانــی نشــان
میدهــد کــه بلوچهــا از ناحیــۀ خــزر برخاســته و بــا گذشــت زمــان از ســرزمینهای داخلــی ایــران
عبــور کــرده و حــدود هــزار ســال پیــش بــه ســرزمین فعلــی بلوچســتان وارد شــدهاند .بلوچهــا
گویــش و زبــان ویــژهای دارنــد؛ بهگون ـهای کــه لهجــۀ هــر طایفــه بــا طایفــۀ دیگــر متفــاوت اســت.
هــر طایفــه از تعــدادی تیــره تشــکیل شــده کــه یکــی از تیرههــا دارای ســرداری (خانــی) اســت کــه
بهصــورت موروثــی و نسلبهنســل راهبــری طایفــه را برعهــده دارد .در رأس هــر تیــره ،چنــد نفــر
ریشســفید و یــک کدخــدا قــرار دارد کــه مجمــوع ریشســفیدان ،تیرههــا و ســرطایفه بــزرگان
طایفــه را تشــکیل میدهنــد .ایــن نظــام قشــربندی امــروزه ،باوجــود گذشــت بیــش از  33ســال از
پیــروزی انقــاب اســامی ،نیــز بــا اندکــی تغییــرات پابرجاســت و نقــش کلیــدی و مهمــی در روابــط
اجتماعــی و حتــی سیاســی ایــن منطقــه دارد (شــعبانی.)1386 ،
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گروههای قومی و طوایف در سیستان و بلوچستان
از ویژگیهــای مهــم اســتان ،ســاختار اجتماعــی متفــاوت آن اســت .بهطــور کلــی اســتان دارای
دو بافــت اجتماعــی متفــاوت شــامل سیســتانی و بلوچســتانی اســت کــه هریــک ویژگیهــای خــاص
خــود را دارد .ایــن بافــت اجتماعــی دارای ســاختار طایفـهای اســت کــه مناســبات درونــی آن براســاس
نظــام قبیل ـهای و طایف ـهای شــکلگرفتــه اســت .عالوهبــر اقــوام بلــوچ و سیســتانی ،عــدهای قاینــی،
نهبندانــی ،بیرجنــدی ،کرمانــی و غیــره نیــز بهتدریــج بــه ایــن منطقــه مهاجــرت و در آبادانــی ایــن
ســرزمین ایفــای نقــش کردهانــد (ابراهیــمزاده.)1389 ،
ساختار قدرت اجتماعی در قوم بلوچ
نظــام ایلیاتــی وجــه مشــترک زندگــی اجتماعــی بلــوچ از گذشــته تــا بــه حــال بــوده اســت.
در میــان بلــوچ« ،ذات» یــا همــان اصلونســب پایــگاه اجتماعــی افــراد و گروههــا را مشــخص
میکنــد .هویــت هــر فــرد وابســته بــه ذاتــی اســت کــه در آن متولــد شــده و زندگــی میکنــد .هــر
معیــن و مشــخص دارد و بــر همیــن اســاس
فــرد بلــوچ از هنــگام تولــد ،وابســتگی ذهنــی بــه ذاتــی ّ
اســت کــه بلــوچ هیــچگاه خــود را تنهــا و بیکــس احســاس نمیکنــد .مبنــای شــکلگیری ذات
آن خــون مشــترکی اســت کــه در رگهــای افــراد وابســته بــه آن جریــان دارد کــه نتیجــۀ ایــن
وابســتگی خونــی و ذاتــی همانــا تعصــب طایفــهای اســت .ایــن وابســتگی و تعصــب بــه طایفــه
آنچنــان در میــان بلوچهــا عمیــق اســت کــه پیــروزی و شکســت ،خوشنامــی و بدنامــی ،راســتی
و ناراســتی فــرد در امــورات مختلــف ،پیــش از آنکــه بــرای او ســبب ســربلندی و ســرافکندگی
باشــد ،در ســابقۀ خانوادگــی ذات ثبــت میشــود .افــراد فرودســت در جامعــۀ بلــوچ ،بــرای حفــظ
خــود در شــرایط دشــوار زندگــی ناگزیرنــد بــه یکــی از ذاتهــای بــاال وابســته باشــند تــا از چتــر
حمایــت آنــان برخــوردار گردنــد .ازدواج میــان ذاتهــا اغلــب درونگروهــی اســت .البتــه گاهــی
نیــز ذاتهــای برتــر بــا یکدیگــر ازدواج میکننــد .ذاتهــای پاییــن قــوم بلــوچ در زادههــا ،غالمــان
و اســتاها هســتند .ذاتهــای باالتــر بــا زنــان ذاتهــای پاییــن میتواننــد ازدواج کننــد ،امــا
برعکــس آن ناممکــن اســت .همبســتگی و انســجام کلــی ذات بــه پیوســتگی درون ذات وابســته
اســت (کاویان ـیراد.)1390 ،
نظام خویشاوندی و قشربندی در قوم بلوچ
پدرتبــاری میــان عشــایر بلــوچ نخســتین نمــاد ســازماندهی اجتماعــی اســت .معمــوالً قبــل از
هــر اصطــاح نمادیــن ،بــه نســب پــدری اشــاره میشــود و ایــن واژه تعیینکننــدۀ بزرگتریــن
گــروه اجتماعــی در ایــن جامعــه اســت و بــرای تعریــف پایدارتریــن گــروه اجتماعــی نیــز اســتفاده
میشــود .گروههــای مشــارکتی از ایــن طریــق و بــر ایــن مبنــا (پدرتبــاری) ســازماندهی
میشــوند و اصطــاح دیگــری دربــارۀ قومیــت و خویشــاوندی ،مذهــب و قلمــرو بهعنــوان مبنــای
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گــروه مشــارکتی بـهکار نمـیرود .روابــط پدرتبــاری از مهمتریــن عوامــل اســت و دو نیــاز عمــده را
برطــرف میکنــد :نظــارت اجتماعــی ،کمــک اجتماعــی و اقتصــادی کــه برپایــۀ تشــخیص منافــع
و مقابلهبهمثــل قــرار دارد و در محدودههــای دودمــان جهتدهــی میشــود« .رنــد» واژهای
اســت کــه درمــورد «تبــاری» و بــرای نشــان دادن یــک قبیلــۀ کامــل بـهکار مـیرود .امــا تشــخیص
روابــط خویشــاوندی منحصــر بــه آنهایــی نیســت کــه توســط نســب پــدری تعییــن میشــوند.
واژۀ «کــوم» (قــوم) کــه بــه عمومیتریــن شــکل خــود بــهکار رفتــه ،بهمعنــای انــواع گوناگــون
خویشــاوندان ،دور ،نزدیــک و از طریــق پیوندهــای مذکــر و مؤنــث اســت .آنچــه بهطــور ضمنــی
بــر آن داللــت میکنــد ،شــبکهای از روابــط خودمــدار اســت .حتــی اگــر در اینجــا نیــز مفهــوم
دودمــان وارد شــود ،شــخص کــوم را بــه «پسکــوم» (خویشــاوند از طریــق پــدر) و «ماسکــوم»
(خویشــاوند از طریــق مــادر) تقســیم میکنــد .در اینجــا منظــور از پسکــوم و ماسکــوم ،پــدر
و مــادر مشــخص هســتند .بنابرایــن پــس کــوم و ماسکــوم هــر دو بســیار مهــم اســت ،ولــی
پسکــوم مهمتــر اســت؛ امــا بهنظــر بلــوچ ،ماسکــوم نیــز بســیار بــا اهمیــت اســت؛ بهطــوری
کــه میتــوان گفــت بالفاصلــه پــس از کــوم قــرار دارد .پسکــوم همــان «پشــت» اســت و بــر
ایــن بــاور ،خــون و اســتخوان از پشــت میرســد .ماسکــوم الپ بهمعنــای «شــکم» اســت و نیــز
ایــن بــاور وجــود دارد کــه حفــظ پوســت از الپ میرســد .نظــام قشــربندی در نواحــی مختلــف
بلوچســتان و در بیــن طوایــف متفــاوت اســت .شــمال و جنــوب بلوچســتان هرکــدام سلســلهمراتب
خــاص خــود را دارنــد (افشارسیســتانی.)1390 ،
ساختار طایفهای و اجتماعي بلوچ
قــوم بلــوچ در قالــب دههــا طايفــۀ بــزرگ و كوچــك ســازماندهی شــدهاند؛ بهگونـهای كــه شــمار طوایــف
ایــن قــوم را بالــغ بــر  150طايفــۀ كوچــك و بــزرگ ذكــر کردهانــد (بهــاری .)1378 ،طوايــف مذکــور از
ی زیــادی برخــوردار بودهانــد.در برهههــای مختلــف
اواســط قــرن نوزدهــم میــادی از قــدرت و توانای ـ 
تاريخــي ،قــدرت حاکــم ســعي در كنتــرل ایــن طوایــف داشــت؛ امــا در دورۀ ضعــف حكومــت مركــزي،
ســرداران بلــوچ در رأس طوايــف بــرای گســترش حــوزۀ نفــوذ خــود اقــدام میکردنــد .وجــود ســاختار
شبهســرمایهداری در جنــوب بلوچســتان و ســرداري در شــمال آن ،در نــوع روابــط اجتماعــي و اقتصــادي
ک ســو و بــا ديگــر اقــوام همجــوار از دیگــر ســو تأثيرگــذار بــوده
بــا ديگــر طوايــف مســتقر در منطقــه از یـ 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه روحیــۀ جنگجويــي در طوايــف بخــش مــرزی و شــمالی بلوچســتان بيشــتر از
طوايــف جنــوب بــوده اســت؛ زیــرا طوايــف ســاكن شــمال بــه جابهجایــی ناشــي از شــباني و دامــداري و
طوایــف جنــوب بــه كشــاورزي وابســته بودهانــد .بــا ظهــور دولــت مــدرن ،ســاختار ســرداري و طایف ـهای
در بلــوچ دچــار تحــوالت بنیادیــن شــد .بــا بــه قــدرت رســیدن سلســلۀ پهلــوی ،این ســاختار بيشــتر درهم
كوبيــده شــد .بــا پيــروزي انقــاب اســامي ،ســاختار ســنتي ســرطایفهای تضعيــف شــد و در قالبــی جديد،
یعنــی قدرتگیــری روحانیــون مذهبــی ،آغــاز بــه فعاليــت كــرد (کرمــی.)1383 ،
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جدول  .2قبايل و عشاير عمدۀ بلوچ
رديف

نام قبيله

محلهای عمدۀ استقرار

1

طايفۀ اسماعيلزهی

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

2

ريگي

اطراف زاهدان و خاش ،الديز

3

يارمحمدزايي

خاش و زاهدان

4

ناروئي

نصرتآباد ،زاهدان

5

کلکلي

دامن ،ايرانشهر

6

دامني

دامن ،ايرانشهر

7

بامري

ايرانشهر ،بزمان

8

عبدالهي

بزمان ،ايرانشهر

9

سجادي

بزمان ،ايرانشهر

10

شيراني

نیکشهر ،قصرقند ،فنوج ،بنت

11

مبارکي

اسپکه ،الشار ،ايرانشهر

12

بارکزهی

سراوان ،ايرانشهر ،سرباز

13

سردارزئي

دشتياري ،باهوکالت ،چابهار

14

بليدهاي

راسک ،پيشين ،قصرقند ،باهوکالت

15

بزرگزاده

جالق ،کلهگان ،سراوان

16

ميرمرادزئي

سيبسوران ،سراوان

17

دهواري

سوران ،اسپيچ ،سراوان

18

درازهي

بم پشت ،سراوان

19

گمشادزهي

گشت ،ناوگ ،سراوان

20

دهاني

هيدوج ،سراوان

21

سپاهي

جالق ،سراوان ،زابلي

22

رئيسي

جالق ،سراوان

23

سياهاني

دامنهکوه سياهان ،سراوان

24

نوشيرواني

اسفندک ،کوهک ،کلهگان ،سراوان

(منبع :سیدسجادی)1374 ،
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ســاخت اجتماعــی ســنتی طوایــف بلــوچ از نــوع تشــکیالت ایلــی اســت .ســرداران بلــوچ کــه در
رأس هــرم قــرار دارنــد ،نفــوذ فــراوان داشــته و دارنــد .هــر طایفــه مســتقل و تحــت نفــوذ و اقتــدار
رئیــس خــود زندگــی میکنــد .ســازمان اجتماعــی بلوچســتان یکدســت نیســت و هــر طایفــه بــا
طایفــۀ دیگــر متفــاوت اســت .فرمانپذیــری مــردم از رئیــس طایفــه در قبــل از انقــاب بســیار قویتــر
بــوده و علــت آنهــم توجــه مســئوالن آن دوره بــه رؤســا و ســران طوایــف بــوده اســت .ایــن شــرایط
بعــد از انقــاب اســامی بهدلیــل ماهیــت ظلمســتیزی آن تغییــر کــرد و توجــه مســئوالن نظــام بــه
آحــاد جامعــه بیشــتر شــد .بــا ایــن حــال ،هنــوز وابســتگی مــردم بــه رؤســا و ســران طوایــف مشــاهده
میشــود (شــیخزاده.)1385 ،
عمدهتریــن گروههــای نخبــه در جامعــۀ بلــوچ و وضعیــت آنهــا در قبــل و بعــد از
انقــاب اســامی
دو گــروه عمــدۀ نخبــه در جامعــۀ بلــوچ حضــور جــدی داشــتهاند :گــروه ســران طوایــف یــا ســرداران
و مولویهــای مذهبــی.
بلوچســتان حــوزهاي کامــ ً
ا ملوکالطوایفــی اســت .همانگونــه کــه اشــاره شــد ،تــا
قبــل از انقــاب ،خانهــا يــا ســردارها در مقــام تنهــا مرجــع قــوم بلــوچ بــه رتقوفتــق امــور
میپرداختنــد .در رژیــم گذشــته ،ســران طوایــف یــا ســرداران محلــی کــه از حــس وطنپرســتی
فراوانــی برخــوردار بودنــد ،در رأس هــرم اجتماعــی جامعــۀ بلوچســتان قــرار داشــتند و حکومــت
مرکــزی هــم اقتــدار و قــدرت محلــی آنهــا را تضمیــن میکــرد و درعــوض امنیــت و مدیریــت
منطقــه را هــم بــه آنهــا ســپرده بــود .رژیــم تمــام برنامههــا و سیاس ـتهای فرهنگــی ،اجتماعــی
و امنیتــی خــود را از طریــق ایــن الیــت قــدرت ،تــا حــدود زیــادی بــا موفقیــت در منطقــه اجــرا
میکــرد (حســینی و کریــمزاده.)1389 ،
خوانین
+++
رژیم شاهنشاهی (قبل از انقالب)
---مولویها
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بــا شــکلگیری انقــاب اســامی ايــران ،وضعیتــی پیــش آمــد کــه میتــوان آن را بهصــورت زیــر
خالصــه کــرد:
ـ سردارها كه با مردم رابطۀ خوني داشتند ،توسط انقالب طرد شدند (زندانی یا فراری شدند).
ـ ايــن ســرداران طردشــده سردســتۀ باندهــاي اشــرار شــدند كــه علیــه نظــام دســت بــه شــرارت
ميزدنــد .تالشهایــی بــرای مصالحــه بــا آنــان صــورت گرفــت ،ولــی موفــق نبــود.
انقــاب اســامی 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،
شــد؛ از هیمــن رو خــأ قدرتــی در منطقــه بهوجــود آمــد و مــردم بــرای پــر کــردن ایــن خــأ بــه
مولویهــای اهلســنت روی آوردنــد (علیپــور.)1390 ،
مولویها
+++
جمهوری اسالمی
--خوانین
نقش مولویها در ساختار قدرت اجتماعی ـ فرهنگی بلوچ
امــروزه مولویهــای مذهبــی در مســائل مذهبــی ،فرهنگــی و سیاســی بلوچســتان نقــش
عمــدهای ایفــا میکننــد .ایــن افــراد قبــل از انقــاب اســامی در دوران برتــری ســرداران طوایــف
و خوانیــن در سلســلهمراتب اجتماعــی و طبقاتــی درجــۀ دوم یــا ســوم بودنــد .پــس از انقــاب
اســامی بهدلیــل ماهیــت ضداســتبدادی حکومــت ،ســرداران ،ســران طوایــف و خوانیــن از
سلســلهمراتب قــدرت اجتماعــی و سیاســی کنــار گذاشــته و مولویهــا جایگزیــن خانهــا و
ســران طوایــف شــدند کــه بــا ایدئولــوژی حکومــت جدیــد ســازگارتر بــود .از ایــن پــس بــود کــه
مولویهــا بــا برخــورداری از قــدرت و نفــوذ زیــاد ،حلقــۀ پیونــد مــردم و ســاکنان ایــن منطقــه
بــا حکومــت جدیــد شــدند .بــا گذشــت زمــان ،جایــگاه ایشــان نــزد مــردم و مســئوالن منطقــه
ارتقــا یافــت و همیــن امــر ســبب شــد کــه مــردم در مواقــع خــاص سیاســی ،بهویــژه انتخابــات ،از
مولویهــا تبعیــت کننــد .بدیــن ترتیــب ،قــدرت نفــوذ مولویهــا دربرابــر دیگــر نخبــگان بلــوچ،
همچــون ســردارها ،ســران طوایــف و دانشآموختــگان دانشــگاهی ،افزایــش چشــمگیری یافــت.
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بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ،بــا حــذف خوانیــن و ســرداران از صحنــۀ قــدرت اجتماعــی ،مطابــق
بــا ماهیــت انقــاب اســامی ،روحانیــون مذهبــی در ایــن منطقــه رشــد کردنــد و بهتدریــج
جایگزیــن خوانیــن و ســران طوایــف شــدند .افزایــش قــدرت سیاســی و اجتماعــی ایشــان کــه در
غیــاب ســران طوایــف و تحصیلکــردگان بلــوچ صــورت گرفــت ،ســبب شــد کــه بهتدریــج بــه
نماینــدگان مــردم نــزد حکومــت تبدیــل شــوند (همــان).

 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردي و از نظــر نحــوۀ گــردآوري دادههــا و اطالعــات و روش
تجزیــه و تحلیــل توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه در موضــوع تحقيــق بــا
کمبــود منابــع مکتــوب مواجهیــم ،مصاحبــه بــا خبــرگان شــيوۀ اصلــي گــردآوري دادههــا بــوده
اســت .لــذا محقــق بــا درنظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه چــه کســی میتوانــد بهتریــن اطالعــات
را دربــارۀ موضــوع بدهــد ،بــرآن شــد تــا از صاحبنظــران علمــی و دانشــگاهی (کســانی کــه در
حــوزۀ قومیــت و جنــوب شــرق صاحــب اثــر بــوده و یــا قلمفرســایی کردهانــد) ،کســانی کــه
ســابقۀ اجرایــی در حــوزۀ امنیــت منطقــۀ جنــوب شــرق داشــتند و همچنیــن افــراد صاحبنظــر
بلــوچ بهــره بگیــرد .از آنجایــی کــه تعــداد  27نفــر از صاحبنظــران مذکــور جهــت انجــام مصاحبــه
انتخــاب شــدند ،پــس از مصاحبــه بــا هفدهمیــن نفــر ،محقــق بــه اشــباع نظــری در حجــم نمونــه
دســت یافــت و بــا انجــام مصاحبــۀ هفدهــم ،بهنوعــی بــه کفایــت دادهای بــرای تولیــد نظریــه
2
رســید .در مرحلــۀ ورود دادههــا بــه نرمافــزار قدرتمنــد تحلیــل دادههــای کیفــی مکسکیــودا
(نســخۀ  ،)12تعــداد  424پرونــده در بخــش جســتارگر پروندههــای نرمافــزار وارد شــد .پــس از
آن بهکدگــذاری بــاز آن پروندههــا مبــادرت شــد .درنهایــت تعــداد  216پرونــده دارای حداقــل
«یــک کــد» شــد.

 .5یافتههای تحقیق

امــروزه در اغلــب تحقیقــات میدانــی کــه بــا هــدف بررســی موضــوع پژوهــش از طریــق جم ـعآوری
اطالعــات انجــام میشــود ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از اصلیتریــن بخشهاســت .اهمیــت
ایــن بخــش بهانــدازهای اســت کــه دیگــر بخشهــای پژوهــش جهــت تکمیــل و انجــام کاراتــر و
اثربخشتــر ایــن بخــش صــورت میگیــرد .در ایــن پژوهــش کــه بــا روش کیفــی انجــام شــده،
اطالعــات جمعآوریشــده پــس از ورود متــن مصاحبههــای منتخــب بــه نرمافــزار تحلیــل دادههــای
کیفــی مکسکیــودا (نســخۀ  )12بــه کدگــذاری بــاز آنهــا مبــادرت شــد .تعــداد  216پرونــده دارای
حداقــل یــک کــد شــد .در فراینــد بازخوانــی چندبــارۀ ســگمنتهای الحاقــی 3 ،پرونــده نیــز حــذف
شــد و تعــداد  213پرونــدۀ متنــی مبنــای تحلیــل قــرار گرفــت.
2. MaxQDA12
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کدگذاری باز پروندهها
در مرحلــۀ کدگــذاری ،محققــان تمــام پروندههــای متنــی حــاوی مباحــث مطرحشــده از ســوی
مصاحبهشــوندگان را بــدون تــاش بــرای کدگــذاری بازخوانــی کردنــد تــا بــه فضــای کلــی متــن آگاهــی
یابنــد .در گام دوم ،بخشهایــی از متــن کــه محققــان را بــا دیــدگاه صاحبنظــران مصاحبهشــونده
درخصــوص چگونگــی توزیــع قــدرت اجتماعــی در جامعــۀ بلــوچ آشــنا میکــرد ،مشــخص گردیــد
(تولیــد ســگمنتها) .در ایــن مرحلــه ،از اندیشــیدن و جهـتدار کــردن تفســیر مبتنــی بــر یــک نظریــۀ
مشــخص پرهیــز شــد .درنهایــت از توضیحــات ابتدایــی نامگــذاری کدهــای توصیفــی بهرهبــرداری
شــد؛ بهگونـهای کــه در مواقعــی بــه یــک ســگمنت مشــخص درون متــن ،بیــش از یــک کــد توصیفــی
نســبت داده میشــد .ایــن کدهــا برگرفتــه از تککلمــات یــا عبــارات کوتاهــی بودنــد کــه عینیــت
زیــادی در قیــاس بــا ســطوح انتزاعیتــر مفاهیــم و مقولههــا داشــتند و همانگونــه کــه در شــکل  1مشــاهده
میشــود ،در پایــان اولیــن مرحلــۀ بازخوانــی پروندههــا ،تعــداد  424ســگمنت از کل پروندههــا تولیــد
شــده بــود.

شکل  .1صفحۀ کلنگر سگمنتهای الحاقی به کدها در اولین مرحلۀ خوانش پروندهها در نرمافزار

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در ادامــۀ فراینــد بازخوانــی متــون مزبــور و بهویــژه در طــول فراینــد ســامارایز کــردن ســگمنتها،
ایــن تعــداد بــه  216ســگمنت تغییــر یافــت .بهمنظــور ارزیابــی فراینــد کدگذاریهــای بــاز ایــن
پژوهــش ،صرفــاً یــک نمونــه از پروندههــای کدگذاریشــده گــزارش میشــود.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

کل پروندههــای پژوهــش در قالــب چهــار زیرکــد ســازماندهی شــد کــه از ایــن میــزان ،وضــع
توزیــع قــدرت اجتماعــی در زمــان حاضــر بــا  43/6درصــد بیشــترین زیرکدهــا و کــد گروههــای
برخــوردار از قــدرت اجتماعــی در رژیــم گذشــته بــا  10/8درصــد کمتریــن زیرکــد از پروندههــای
پژوهــش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در شــکلهای  3و  4دو نمونــه از کدهــای سازماندهیشــده
بههمــراه زیرکدهــای مربوطــه در قالــب گــراف نمایــش داده شــده اســت.

شکل  .3علل قدرتگیری رهبران مذهبی (مولویها) بعد از انقالب

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .4شاخصهای ایجاد قدرت اجتماعی در قوم

بــا ادامــۀ فراینــد انتزاعیســازی کدهــا درنتیجــۀ بازآرایــی و چینــش زیرکدهــا ،چهــار کــد «نخبــگان
مذهبــی»« ،نخبــگان اقتصــادی»« ،نخبــگان قومــی» و «نخبــگان علمــی» بهعنــوان «کدهــای ســطح
یــک» بهمثابــۀ انتزاعیتریــن ســطوح کدهــا تولیــد شــد .درنهایــت براســاس خروجــی ایــن بخــش از
نرمافــزار ،ایــن کدهــا خــود دارای زیرکدهایــی شــد کــه آمــار آن در جــدول  3بهنمایــش درآمــده اســت.
جدول  .3فراوانی پروندههای حاوی کدهای سطح یک از کل پروندهها
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نام سرحد اصلی

فراوانی پروندههای
حاوی زیرکد

درصد از پروندههای حاوی
درصد از کل پروندهها
این کد

نخبگان مذهبی (مولویها)

145

61.97

61.97

نخبگان قومی (سران طوایف)

46

19.66

19.66

نخبگان علمی (روشنفکران)

29

12.39

12.39

نخبگان اقتصادی (سرمایهداران)

14

5.98

5.98

جمع کل

234

100.00

100.00

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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همانگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،از  145پرونــدۀ حــاوی کدهــای ســطح یــک،
ســرکد «نخبــگان مذهبــی» بــا اختصــاص  145پرونــده ،ســرکد «نخبــگان قومــی» بــا اختصــاص
 46پرونــده ،ســرکد «نخبــگان علمــی» بــا اختصــاص  29پرونــده و ســرکد «نخبــگان اقتصــادی» بــا
اختصــاص  14پرونــده از کل فراوانــی پروندههــا ( 234پرونــده) بهترتیــب بیشــترین تــا کمتریــن
فراوانــی را داشــتهاند.
بــا مجمــوع اقدامــات ذکرشــده ،نرمافــزار مکسکیــودا براســاس خروجــی کلنگــر کدهــای ســطح
یــک ،آمــادۀ اخــذ خروجــی اصلــی ـ گــراف الگــوی روابــط بیــن کدهــا و زیرکدهــا (گــراف گروههــای
برخــوردار از قــدرت اجتماعــی در جامعــۀ بلــوچ) شــد .در شــکل  ،5خروجــی اصلــی از دادههــای
تحقیــق ،در قالــب گــراف قابــلمشــاهده اســت.

شکل  .5وضعیت توزیع قدرت اجتماعی در بلوچستان

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

همانگونــه کــه در شــکل  5دیــده میشــود ،گروههــای ذینفــوذ در جامعــۀ بلــوچ بــه چهــار
گــروه تقســیم میگــردد .1 .گــروه نخبــگان مذهبــی شــامل زیرگروههایــی همچــون مولویهــا
و مراجــع مذهبــی اهلســنت ،ائمــۀ جماعــات اهلســنت ،اســتادان حوزههــای اهلســنت،
طلبههــای فارغالتحصیــل در حوزههــای عربســتان و پاکســتان و طلبههــای آموزشدیــده در
حوزههــای اهلســنت بلوچســتان ،بــا اختصــاص  61/97درصــد از کل پروندههــا در رتبــۀ نخســت؛
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 .2گــروه نخبــگان قومــی شــامل زیرگروههایــی همچــون ســرداران و خوانیــن قدیمــی و ســران
طوایــف امــروزی ،بــا اختصــاص  19/66درصــد از کل پروندههــا در رتبــۀ دوم؛  .3گــروه نخبــگان
علمــی شــامل زیرگروههایــی همچــون صاحبــان مناصــب سیاســی بلــوچ و تحصیلگــردگان
دانشــگاههای داخلــی و خارجــی ،بــا اختصــاص  12/39درصــد از کل پروندههــا در رتبــۀ ســوم؛
 .4نخبــگان اقتصــادی کــه یــک گــروه نوظهــور در دهههــای اخیــر در منطقــه بــوده و شــامل
بهرهمنــدان و برخــورداران اقتصــادی بلــوچ اســت .ایــن گــروه بــا اختصــاص  5/98درصــد از کل
پروندههــای پژوهــش در رتبــۀ چهــارم قــرار دارنــد.

 .6نتیجهگیری

پراکنــش گروههــای قومــی متعــدد ،شــامل ترکهــا ،كردهــا ،بلوچهــا ،تركمنهــا و عربهــا،
و همچنيــن گروههــای زبانــي و ايلــي در سراســر نقشــۀ جغرافيايــي ايــران بهگونــهای اســت كــه
بهطــور يكنواخــت سرتاســر خــاك ايــران بهشــكل موزاییکــی از ايــن گروههــای قومــي متفــاوت
اســت .تفــاوت در هنجارهــای قومــی و زبانــی ،ايــن اقــوام و گروههــا را بهصــورت واحدهــاي مجزايــي
درآورده اســت كــه اغلــب آنهــا از احســاس تعلقخاطــر بــا دنبالههــای فرامــرزي خــود در نواحــي
مختلــف جغرافيايــي برخوردارنــد (مقصــودی .)1380 ،محــل ســکونت قــوم بلــوچ ایــران منطق ـهای
دورافتــاده از کشــور اســت کــه از پیونــد فضایــی و جغرافیایــی بــا ایالــت بلوچســتان پاکســتان و
ناحیــۀ بلوچنشــین افغانســتان برخــوردار اســت .از بُعــد مذهبــی ،اقلیــت بلــوچ ایــران اهلســنت
بــوده و بــا بلوچهــا و قلمــروی شــبهقاره و اهلســنت پاکســتان مجانســت دارنــد و بــا بخــش
مرکــزی ایــران متفاوتانــد .از بُعــد زبــان و لهجــه ،بلوچــی را هماننــد پشــتو ،کــردی و تاجیکــی
از دســتۀ زبانهــای ایرانــی میداننــد؛ ولــی لهجههــای بلوچــی در مناطــق بلوچنشــین ایــران و
پاکســتان بهمراتــب بــه هــم نزدیکترنــد تــا بــه زبــان فارســی .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت
قــوم بلــوچ ســاکن در ایــران بــا بلــوچ پاکســتان در ســه متغیــر مذهــب ،زبــان و قومیــت متجانسانــد.
همیــن ترکیــب (ســه متغیــر مذهــب ،زبــان و قومیــت) بــر همگرایــی دو قــوم بلــوچ پاکســتان و ایــران
مؤثــر بــوده و پیریــزی تــاش برخــی نخبــگان بلــوچ بــرای کســب هویــت مســتقل سیاســی در قالــب
«بلوچســتان آزاد» را فراهــم کــرده اســت (حافظنیــا .)1386 ،ایــن عــدم تجانــس نســبت بــه دیگــر
مناطــق باعــث شــده کــه بلوچســتان ایــران همــواره بــا دو چالــش اساســی اقلیتگرایــی متکــی بــر
هویــت قومــی و اقلیتگرایــی متکــی بــر هویــت مذهبــی روب ـهرو باشــد .ســاخت اجتماعــی ســنتی
طوایــف بلــوچ بــا عنایــت بــه ســاختار ایلــی خــود ســبب شــده کــه ســران طوایــف بــا برخــورداری
از قــدرت و نفــوذ زیــاد همــواره در رأس قــدرت مردمــی در میــان طایفــۀ خــود قــرار گیرنــد .رئیــس
طایفــه در نقــش مفســر آدابو رســوم و ســنتها ،بــا برخــورداری از تــوان مالــی زیــاد در میــان
طایفــه ،درحقیقــت نقــش برتریــن فــرد و فعــال مایشــاء را عهــدهدار بــود .البتــه اغلــب بــزرگان و
ســران طوایــف از مقبولیــت و مشــروعیت عمومــی برخــوردار بودنــد؛ بهگونــهای کــه علیرغــم
موروثــی بــودن ســرطایفگی ،تنهــا فــردی از میــان فرزنــدان ذکــور خــان یــا همــان ســردار طایفــه
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میتوانســت جانشــین پــدر در برعهــده گرفتــن مســئولیت راهبــری طایفــه گــردد کــه از ایــن
ویژگیهــا برخــوردار باشــد .رژیــم گذشــته تــاش کــرد تــا ایــن ســاختار را بههــم بریــزد و اقداماتــی
را نیــز بــرای ســرکوب خوانیــن بلــوچ انجــام داد؛ امــا درنهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــا نفــوذ
در میــان ســران طوایــف و وابســته کــردن آنهــا بــه خــود بهتــر میتوانــد بــه اهــداف حکومتــی
دســت یابــد .درنتیجــه توانســت تعــداد زیــادی از ســرداران بلــوچ منطقــه (نظیــر حــاج محمدخــان
میالشــاری ،خلیلخــان گمشــادزهی و خــان محمــد شــهنوازی) را بــا خــود همســو کنــد و ســرانی
را کــه حاضــر بــه همــکاری نبودنــد ،ســرکوب نمایــد .پــس از پيــروزي انقــاب اســامي ،ســاختار
ســنتي طایف ـهای و ســرداری بهشــدت تضعيــف شــد و خوانیــن وابســته بــه رژیــم گذشــته ســرکوب
یــا متــواری شــدند .ایــن امــر باعــث ایجــاد یــک خــأ قــدرت (ناشــی از فــرار ســران طوایــف) در
منطقــه گردیــد .در شــرایط ایجادشــده ،روحانیــون مذهبــی اهلســنت بــا کمــک نظــام حاکــم وارد
میــدان شــدند تــا خــأ موجــود را پــر کننــد .تقویــت ایــن رهبــران توســط نظــام حاکــم روزبـهروز بــر
میــزان قــدرت و نفــوذ ایشــان افــزود؛ بهگون ـهای 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
و غیررســمی) تقســیم میشــود .گونــۀ حکومتــی (رســمی) از سلســلهمراتب تقســیمات کشــوری
پیــروی میکنــد و گونــۀ مردمــی (غیررســمی) کــه منبعــث از ســاختار ایلیاتــی اســت ،برمبنــای
قومیــت و مذهــب شــکلگرفتــه اســت (صالحیامیــری.)1388 ،
در ایــن تحقیــق ،بــا تبییــن جایــگاه و نقــش ســه عامــل مذهــب ،نخبــگان دانشــگاهی و
روشــنفکران بلــوچ و قومیــت ،چگونگــی توزیــع قــدرت غیررســمی میــان گروههــای برخــوردار از
قــدرت اجتماعــی در منطقــۀ مــورد مطالعــه بررســی شــد .بــا عنایــت بــه نتایــج پژوهــش ،جریــان
اقلیتگــرای مذهبــی (اهلســنت) بانفوذتریــن گــروه برخــوردار از قــدرت اجتماعــی در منطقــه
هســتند (شــعبانی .)1386 ،درحــال حاضــر در ایــن منطقــه ،تغییــر مطالبــات قومــی بــه مذهبــی
پیامدهایــی داشــته اســت .مطالبــات قومــی بیشــتر معیشــتی ،رفاهــی و خدمــات اجتماعــی اســت؛
درحالــیکــه مطالبــات مذهبــی بیشــتر مذهبــی و ایدئولوژیکــی اســت .بهعبارتــی میتــوان گفــت
مطالبــات بخــش مذهبــی مســائل سیاســی و حاکمیتــی و حتــی آرمــان سیاســی نظــام (مذهــب
تشــیع) را بهچالــش کشــیده اســت؛ درحالــیکــه مطالبــات قومــی گرچــه صبغــۀ اســتقاللطلبانه
داشــته باشــد (کــه در ایــن منطقــه بســیار ضعیــف اســت) بیشــتر در قالبهــای اجتماعــی و
معیشــتی شــکل میگیــرد .نکتــۀ مهــم در نظــام قــدرت در ایــن منطقــه ،قدرتگیــری بیشــتر
قطــب جدیــد قــدرت (روشــنفکران) نســبت بــه گذشــته اســت .امــروزه تحصیلگــردگان بلــوچ،
بهعنــوان ضلــع دیگــر ایــن نظــام قــدرت در منطقــه ،هــم در بُعــد میــزان افــراد و هــم در بُعــد
مطالبــات از نظــام حاکــم ،درحــال فزونــی اســت .البتــه ضلــع چهــارم کــه بیشــتر ماهیــت اقتصــادی
دارد ،نیــز درصــورت بیتوجهــی بــه مســائل و موضوعــات منطقــه ،ممکــن اســت موجــب ســرعت
بخشــیدن بــه بحرانهــای بالقــوۀ موجــود در منطقــه شــود.
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