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Aims & Backgrounds Power has various dimensions and in the current research it refers to the people 
and social governance which is called social power The distribution of power in Baluchestan region as 
one of the most influential ethnic minorities in the relations of Iranian society is divided into formal 
and informal spectrum This situation has caused many security problems in the region in recent years 
so that the ethnic demands in the region have become ethnic – religious demands. The purpose of this 
study was to develop an optimal pattern of social power distribution in ethnic Baluch in the south – east 
of Iran.
Methodology This research is a qualitative which was conducted using grounded theory approach. The 
statistical population includes seventeen professionals and experts in the field of ethnic and religious 
issues and are selected using purposive sampling. Data were collected through semi –structured 
interviews and analyzed by content analysis method using MAXQDA software.
Findings Four identified groups that have power and influence among Baluch society residents in the 
south east of Iran include religious elites (62%), ethnic elites (19.7%), scientific elites (12.4%) and 
economic elites 6%) which shape social power in the region. 
Conclusion The main issue of the study is the distribution of informal power among ethnic Baluch 
people living in iran which identified four power spectrum: religious elites, ethnic elites, scientific elites 
and economic elites, and proposed optimal model (power balance pattern) based on that.
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 چکیده
عد ب   پژوهش در این که : قدرت دارای ابعاد گوناگونی استهاو زمینهاهداف 

است که از آن به قدرت اجتماعی یاد مورد نظر حکمروایی مردمی و اجتماعی آن 
های قومی تأثیرگذار جمله اقلیت ازکه  ستانبلوچ در منطقه شود. توزیع قدرتمی

به دو طیف رسمی و غیررسمی  ،شونددر مناسبات جامعه ایران محسوب می
های اخیر سبب ایجاد مشکالت امنیتی این وضعیت در سال .شودتقسیم می

ای که همگام با این تحوالت مطالبات قومی در گونهبه ،متعددی در منطقه شده
شده است. هدف ما در این پژوهش تبدیل  مذهبی-منطقه به مطالبات قومی

تدوین الگوی بهینه توزیع قدرت اجتماعی در قوم بلوچ ساکن در جنوب شرق 
 .بودکشور 
بنیاد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد نظریه داده شناسی:روش

زمینه مسایل اجتماعی و اقوام  نظر درمتخصص و صاحب 17 کنندگانمشارکت
مصاحبه  اب هادادهگیری هدفمند انتخاب شدند. نمونهروش که با استفاده از  ندبود
و در نهایت با  شد ساختاریافته گردآوریکلیات و نیمههدایت  صورت نگر بهژرف

 .بررسی قرار گرفت افزار مکس کیودا موردنرمبه کمک روش تحلیل محتوا 
فوذ و قدرت در میان جامعه بلوچ برخوردار از ن شده گروه شناسایی 4 ها:یافته

، %7/19، نخبگان قومی %62ساکن در منطقه جنوب شرق ایران، نخبگان مذهبی با 
نفوذ و برخوردار از های ذی، گروه%6و نخبگان اقتصادی با  %4/12نخبگان علمی 

 .دهندقدرت اجتماعی در این منطقه را تشکیل می
مقوله محوری مطالعه، چگونگی توزیع قدرت غیررسمی موجود در  گیری:نتیجه

میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که با شناسایی چهار طیف قدرت شامل 
نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی، مدل بهینه 

 .شده است یهپیشنهادی )الگوی توازن قدرت( براساس آن ارا
 قدرت اجتماعی، توزیع قدرت اجتماعی، قومیت، بلوچ، بلوچستان ایران: هاکلیدواژه

 
 17/11/1397 تاريخ دريافت:
 25/09/1398 تاريخ پذيرش:

 ezazeerak@yahoo.comr مسئول نويسنده *
 

 مقدمه 
قدرت مفهومی است كه در علوم طبیعی، كالمی، فلسفی و انسانی 

ای مورد توجه قرار گرفته است. هرکدام از علما و اندیشمندان از زاویه
ای از منظر طبقاتی قدرت را اند؛ عدهخاص به مفهوم قدرت نگریسته

اند. تحلیل كرده و برخی دیگر با توجه به آثار قدرت، آن را توضیح داده
قدرت است. ملت « تولید»تر از تر و اساسیقدرت مهم« توزیع»مقوله 

شدن صنعت نفت در تولید ایران در دو نهضت مشروطه و نهضت ملی
ای از خود العادهقدرت ملی و سرکوب استبداد و استعمار قدرت خارق

نشان داد اما در توزیع قدرت، رهبران و نخبگان جامعه مشکل داشته 
که قدرت دارای واگذار نمودند. از آنجایی و در مدت کمی قدرت را

ابعاد گوناگونی است منظور ما در اینجا بعد حکمروایی مردمی و 
شود. به عبارتی اجتماعی آن است که از آن به قدرت اجتماعی یاد می

کسانی که در زندگی توان تأثیرگذاری بیشتری برای اداره دیگران 
 .[Jahani, 2013] نددارند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار 

ای به علت تفاوت در مذهبی در هر جامعه -های قومیتعدد گروه
ای برای تضعیف وفاق تواند منشأ بالقوهنظام ارزشی و هنجاری، می

و تهدیدی برای انسجام اجتماعی محسوب شود. در مناطقی که هنوز 
 ها و باورهای گذشتگان نقش مؤثر در روابط اجتماعی و بهسنت
دیگر در پیوندهای اجدادی، قومی یا مذهبی دارند، نفوذ  تعبار 

های سیاسی نتوانسته پیوندهای سنتی را بگسلد. هرچند آنها گرایش
های مثبت یا منفی را همواره را تضعیف نموده است. این نقش

نخبگان جامعه به عهده داشته و دارند، یعنی کسانی که نقش هدایت 
استحکام پیوندهای قومی و مذهبی و ها را در مسیر و رهبری توده

گیرند یا برعکس مسیر گسل پیوندها تعامل بین اقوام به عهده می
 ,Ham] سازندو جدایی یا تقابل بین اقوام و مذاهب را هموار می

ساکنان مناطق مرزی کشورمان، در مجاورت کشورها یا  .[2016
اند و این وضعیت خاص شده زبان خود واقعهای همقومیت

جغرافیایی، اهمیت توجه به این موضوع را روشن ساخته و چنانچه 
توجهی قرار گیرد، عواقب ناخوشایندی را به دنبال مورد غفلت و بی

های قومی متعددی است خواهد داشت. ایران کشوری متکثر از گروه
ها علیرغم اند. این گروهکه در پهنه جغرافیایی آن گسترده شده

در مجموع هویت کالن فرهنگی ایران را های ملی، داشتن هویت
دهند. استان سیستان و بلوچستان، محل سکونت یکی از شکل می

ها و اقوام بزرگ و کهن ایرانی به نام قوم بلوچ، که هنوز سنت
باورهای گذشتگان نقشی مؤثر، در روابط اجتماعی میان مردم این 

 توجه قرار گیردتواند در این زمینه موردنماید میمرز و بوم ایفا می

[Seddeqee, 2004]های قومی تأثیرگذار ها ازجمله اقلیت. بلوچ
شوند، نگاهی به گذشته نشان در مناسبات جامعه ایران محسوب می

هایی از مرکزگرایی و مرکزگریزی را تجربه دهد که این قوم نمونهمی
 اباند. در جامعه بلوچ ساکن در ایران )با عنایت به ساختار و آدکرده

حال نقش مهمی در های قدرت از گذشته تا به و رسوم رایج(، اقلیت
صورت اند. توزیع قدرت در این منطقه بهروابط اجتماعی ایفا نموده

دوسطحی است به این معنی که قدرت به دو طیف رسمی و 
مراتب شود، سطح رسمی که از سلسلهغیررسمی تقسیم می

کند و سطح یروی میتقسیمات کشوری توسط حکومت مرکزی پ
گرفته است، این در  غیررسمی که بر مبنای قومیت و مذهب شکل

حالی است که قدرت سطح غیررسمی اگر بیشتر از سطح رسمی 
نماید. در رژیم گذشته خوانین و نباشد حداقل با آن برابری می

رؤسای قبایل )مبنای قومیت( رأس ساختار قدرت در منطقه بودند، 
ب اسالمی ساختار قبلی شکسته و ضمن یک با پیروزی انقال

دگرگونی عمیق، روحانیون مذهبی )مبنای مذهب( جایگزین در 
ریزی شده بود. این وضعیت در ساختاری شدند که از گذشته پایه

های اخیر سبب ایجاد مشکالت امنیتی متعددی در منطقه شده سال
ر منطقه ای که همگام با این تحوالت مطالبات قومی دگونهاست، به
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شده است. این پژوهش به دنبال مذهبی تبدیل -به مطالبات قومی
پاسخ به سئوال تحقیق مبنی بر چگونگی توزیع قدرت غیررسمی 
)قدرت اجتماعی( درجنوب شرق ایران )منطقه سکونت قوم بلوچ( 
بوده و فرضیات پژوهش نیز بر همین اساس تدوین گردید. در نهایت 

توزیع قدرت اجتماعی )الگوی توازن فضایی  -مدل بهینه سیاسی
گردد. در زمینه الگوی عمده سیاست قومی قدرت( در منطقه ارایه می
، سه الگوی عمده سیاست قومی مارتین راجردر جوامع چند قومیتی 

ها شامل: الگوی همانندسازی یا یکی فرهنگی، الگوی انواع دولت
بر را مورد بررسی تکثرگرایی مساوات طلبانه و الگوی تکثرگرایی نابرا

در کتاب "قوم شناسی  [Berton, 2019] برتونقرار داده است. 
های اکثریت به اقلیت از ها و واکنشسیاسی"، در ارتباط با سیاست

های متزلزل، متعصبان های مصمم، لیبرالچهار نوع نگرش )لیبرال
در کتاب  [Koen, 2019] کوئنبرد. ترسو، متعصبان فعال( نام می

های قومی در خصوص جامعه شناختی" در فصل سیاست "مبانی
های گروه اقلیت در برابر اکثریت به چهار حالت مختلف واکنش

ها( )فرهنگ پذیری، خودجداسازی، جدایی طلبی و ایجاد سازمان
  .[Ham, 2016] نمایداشاره می

مفهوم اجتماعی قدرت اجتماعی مشتق شده از فهم ارتباط است. 
نگاه صرف به منابع و اهداف مطرح در خصوص عنوان نمونه به

گیرند استفاده قرار می ها بدون بررسی اینکه آنها چگونه موردتوانایی
فایده است. شوند، امری بیو چگونه توسط دیگران نگریسته می

کنند گرایان عمومًا قدرت را از طریق زور و جبر و قهر نگاه میواقع
یابد. ش میو سپس افزایآید دست میه امری که در ابتدا ب

آید. اما در مطالعه محسوس است و به چشم می وگیری اندازهقابل
شود به قدرت از قدرت اجتماعی دیدگاه کامالً متفاوتی اتخاذ می

ها مانشود و همه روابط اجتماعی، نهادها، گفتپایین نگریسته می
وفاق معادل  [Janebollahi, 1996]هستند ها مدنظر و رسانه

نظر، ، سازش، همراهی، اتفاقمدلی، همفکری، سازگاری، سازواریه
 . [Eftekhary, 2006]بودن و وحدت داشتن استمتحد

بینی، توافق، در کنار نظم اجتماعی، وفاق، دگر اصطالح همبستگی
گرایی، انسجام ملی و نهایتاً گرایی، جمعیگانگی، اجماع، عام

یش باید تصریح کرد پشده است. اما پیشا همبستگی ملی استفاده
الذکر مرتبط ، ذاتاً و اساساً با همه مفاهیم فوقمفهوم همبستگی

های ای است که اعضاء آن دارای ارزشجامعه همبسته جامعه است.
عنوان یک هویت توانند خودشان را بهمشترک هستند که آنها می

مشترک )دارای اهداف و موضوعات و مجموعه مشترک اصول 
های رفتاری که از طریق روابط متقابل به وجود هاخالقی و نشان

 .[Hafeznia & Kaviani Rad, 2011] آید( شناسایی کنندمی
 ای گسستگی ارزشی درواگرایی از قانون و حکومت مرکزی، گونه

زمینه قواعد و الگوهای قانونی است که نظم بیرونی جامعه را برقرار 
ای بیگانگی نسبت ونهکند. به دیگر سخن، واگرایی از حکومت گمی

ویژه میان  به مشروعیت قوانین حقوقی در میان افراد جامعه و به
 های سنتی و عشایری خود پرورشکسانی است که در تشکل

ای ناشی از گونه اند. واگرایی از حکومت مرکزی گرچه بهیافته

ها نیز باشد. ساز این بحرانتواند زمینههای ارزشی است، میبحران
نبودن قوانین حقوقی و قضایی در ر پذیرفتن و دلسان که نپذیبدین

 و شود اختالفات، بیرون از چارچوب قانونی حلجامعه، باعث می
نتیجه، میان حکومت قانونی و اقتدار سنتی، ستیزی  فصل شود و در
 کندآید که واگرایی را دامن زده و بحران را تشدید میبه وجود می

[Kaviani Rad, 2013]. ساساً ساختار اجتماعی در بلوچستان به ا
ای و بافت اجتماعی، دلیل پایداری و مقاومت ساختار طایفه

ماندن جامعه بلوچی، در ماهیت و بسته است. بسته ساختاری سنتی
کننده تهاجمات، ساخت اقتصادی منطقه، قشربندی اجتماعی، ویران

ای و هساخت قدرت و باورهای مردم بلوچ ریشه دارد. ساخت طایف
های اصلی جمعیت بلوچستان بوده ذات محوری، یکی از ویژگی

های فرهنگی و اجتماعی، میزان پذیرش و است. در چنین زمینه
ها از حاکمیت دستورها و پیرابند رؤسای طوایف و مولویمقبولیت 

و دستورات حکومتی بیشتر است، چنین وضعیتی از نفوذ حکومت 
کاهد و مردم فقط در حوادث ردم میدر میان م و کارگزاران حکومتی

کنند. گاهی در ای به دادگاه مراجعه میهای قبیلهبزرگ و جنگ
ای که آید که حل آن به شیوهچنین ساختاری، اختالفاتی پدید می

طلبد. زیرا طرفین دعوا تمکین کنند، قدرتی فراتر از حکومت را می
ای قوی است هانداز  های موجود در آنجا بهبافت اجتماعی و سنت

های قانونی و حکومتی حل اختالف به درگیری و بسا روش که چه
سفیدان ورزی بیشتر بیانجامد. در چنین زمانی، سرداران و ریشکینه

گیرند و نقش رهبران محلی و قضاوت مردمی را بر عهده می محلی،
طلبد متأثر از نفوذ اصوالً حل اختالفات که زبدگی خاصی می

ای را سفیدان وزین است که بارها توانسته طایفهریش چشمگیر این
سفید عمدتًا موروثی و از شرایط بحرانی به درآورد. انتخاب ریش

ایمان و شناخت قوانین شرع و نفوذ  تابعی از شایستگی، کاردانی،
وی در طایفه بوده است. به قول یکی از نمایندگان مجلس نهم که 

ها، هرگز نیروی انتظامی مطلع قتلاز بسیاری از این »معترف است: 
 و سفیدی حلای و ریششود و مسئله در قالب نظام طایفهنمی

ساالری دولتی را دور واقع طوایف بلوچ، دیوان در .«شودفصل می
در  -زنند و با رجوع، اعتماد و پذیرش مطلق ساختارهای سنتیمی
تیجه قضایی رسمی و حکومتی که ن -ای مدرن حقوقینهاده برابر
های سنت ران و منطقه هستندگیری و حضور دولت مدرن در ایشکل

 .[Shabani & Dehghan, 2015] کننددیرین خود را حفظ می

 ای استبلوچستان ایران دارای ساختار قومی و مذهبی ویژه
[Ebrahimbai Salami, 2005]  رژیم گذشته ساختار خاص

گونه تغییر  سیاسی اجتماعی برای این منطقه در نظر گرفته بود و هر
کرد و تحولی در منطقه را از طریق همین ساختار پیگیری می

[Papoli Yazdi, 1988]  ،در این ساختار سیاسی و اجتماعی
در رأس ساختار قدرت اجتماعی در منطقه  یلروسای قباخوانین و 
گرایانه و مرکزگرا سرداران و خوانین که دارای روحیه ملی تند.قرار داش
مرکزی را با حمایت نظام در منطقه  نظرات و منویات دولتبودند، 

با برقراری امنیت  .[Maghsoody, 2003] کردندپیگیری و اجرا می
های امنیتی برای مرکز داشتند و از طرف عمومی در آنجا کار ویژه
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ای به تحکیم قدرت آنها در منطقه، رابطه دیگر مرکز هم با کمک
ا ههای خود را از کانال آنم خواستهدوسویه ایجاد کرده بود و تما

المی و . با پیروزی انقالب اسالمی و به خاطر اسکردپیگیری می
بودن انقالب اسالمی و روحیات ضد خانی و فئودالی مردمی

نظام  سته بهبانقالبیون و سابقه ظلم و ستمی که بزرگان قومی وا
قبلی به مردم روا داشته بودند، ساختار قبلی شکسته شد و یک 
 دگرگونی عمیق سیاسی و اجتماعی در این منطقه رخ داد

[Ebrahimzadeh, 2012].  

در چنین وضعیتی بود که در شرایط جدید روحانیون مذهبی قدرت 
، گرفته و نفوذ خود را در درون منطقه تعمیق داده و تثبیت کردند

های بعد برای کشور و وضعیتی که پیامدهای مهمی را در سال
نطقه به وجود منطقه رقم زد و وضعیت و مشکالت فعلی را در م

شدن قومیت و مذهب و همچنین تبدیل آورده است.که سیاسی
ترین تحول در این منطقه مطالبات قومی به مطالبات مذهبی عمده

ات جایگزین در جهت کنترل رسد یکی از اقدامبه نظر می بوده است.
این پدیده در منطقه رجوع به گذشته است. بدین معنی که دوباره 
جایگاه خوانین تقویت و جایگاه روحانیون مذهبی تضعیف گردد. 

شدید روحانیون و گسترش بنابراین این تغییر دوباره با مقاومت 
ها در میان مردم منطقه روبرو خواهد شد و تمام تالش تفکرات آن

کار خواهند بست که مانع از همگرایی دولت مرکزی با ه د را بخو
 ,Zarqamei & Roumina]ها شوند بزرگان و روسای قومیت

2018]. 

قدرت کی از تحلیلگران سیاسی در کتاب "عنوان یبه استیون لوکس
 گرایی"نگرشی رادیکال" سه نگرش کلی به قدرت را در چارچوب "کثرت

وبعدی( و آنچه خود )دیدگاه د طلبانه""اصالحبعدی(، )دیدگاه تک
خواند از قدرت می بعدی(نگرش رادیکال" یا )دیدگاه سهایشان آن را "

های پیش روی لوکس چنین است: دهد. پرسشموردبررسی قرار می
انی قدرت را در توان قدرت را موردمطالعه قرارداد؟ چه کسچگونه می

معه چگونه است؟ لوکس در توزیع قدرت در جا دست دارند؟ نحوه
ها به طرح سه دیدگاه متفاوت از قدرت پاسخ به این پرسش

های روند تکاملی، هر یک از دیدگاه گردد که درپردازد و مدعی میمی
 تر است. دیدگاه اول دربردارندهمتأخر به دیدگاه پیشین جامع

 گرا" از قدرت است که از سوی متفکرین کثرتلبرداشتی "لیبرا
بعدی شده است، این دیدگاه که "بینش تک مطرح ورالیست"پل"

شود بر این اعتقاد است که در هر نظام قدرت" نیز نامیده می
پراکندگی  گرا مراکز متعدد قدرت وجود دارد. بر این اساس،کثرت

رقابت و  های اجتماعی موجبات منازعه،قدرت در بین مردم و گروه
واقع  در .[Charlse, 2012] آوردمیها فراهم زنی را در بین آنچانه

های رقیب فرض اصلی در این مدل، پراکندگی قدرت در میان گروه
بنا بر تکثر و تنوع منابع قدرت است که این امر موجب منازعه میان 

 شودشدن قدرت میدست به های رقیب و احتمال دستگروه
[Maghsoody, 2003] پیتر پردازانی نظیر " دیدگاه دوم: نظریه

گرا و مبتنی بر بکراچ" و "مورتون باراتز" با نقد نگرشی تقلیل
 از معتقدند که در دیدگاه اول بیش در دیدگاه اول() یگیر تصمیم

شود و درنتیجه به گیری تأکید میحد بر اهمیت ابتکار و تصمیم
این امر اشاره دارد که در برخی موارد اعمال قدرت به توانایی 

دارندگان  رو، این نش دیگر افراد اشاره دارد. ازمحدودسازی حوزه ک
قدرت هرچند با اتخاذ تصمیمات عینی بر دیگران اعمال قدرت 

گیری بازیگران قدرت خود را به کنند اما با تهدید حوزه تصمیمنمی
بدین  [Lashgari Tafreshi, 2018] کنندنحوی مؤثر اعمال می

هایی که مانع تصمیم در مورد بکراچ" و "باراتز" با بررسی راهترتیب "
د، بعد ای که ستیز مشهود منافع درباره آنها وجود دار ل بالقوهیمسا

در دیدگاه سوم  [Steven, 2015] کننددوم قدرت را عرضه می
شود جهت رفع نقایص در دو دیدگاه پیشین، این مسئله مطرح می

این انیان آن حتی موفق به درک که در مواردی از اعمال قدرت قرب
خطر است و از طریق نفوذ  شان درشوند که منافع واقعیله نمییمس

ها در جهت نیات و اهداف قدرتمندان اراده آن و ر و امیالدر افکا
سو یافته است و به عبارتی صاحبان قدرت با القای این نظر  و سمت

رند یا ناتوان از درک آن شان داکه تابعان فهم غلطی از منافع واقعی
 لوکس نمایند.سلطه خود را بر افکار و رفتار آنها اعمال می، هستند

نگرش رادیکال" بعدی" یا "عنوان "دیدگاه سها ل از قدرت باز این شک
تر دارد و در آن تر و زیرکانهیاد نموده و معتقد است که وجهی عمیق
 . [Maklana, 2007] شودقدرت به باالترین نحو بر افراد تحمیل می

 

 شناسیروش
های کیفی بوده که در آن با اسـتفاده پژوهش حاضر از نوع پژوهش

از رویکـرد نظریـه داده بنیـاد، چگونگی توزیع قدرت اجتماعی در 
میان قوم بلوچ ساکن در جنوب شرق ایران، بررسی و الگوي مفهومی 
ارائه شد. رویکرد نظریه داده بنیاد یک نـوع روش پـژوهش کیفی 

های سامانمند را در نمونه، یی یک سلسله رویهطور استقرااست که به
در  .ای درباره پدیده موردمطالعه ایجاد کندگیرد تـا نظریهبه کار می

گیری هدفمند یا گیری پژوهش کیفی که آن را نمونهنمونه
 ینامند، هدف پژوهشگر انتخـاب مـواردگیری تئوریکی مینمونه

اسـت کـه بـا توجـه بـه هـدف تحقیـق سرشـار از اطالعات باشد و 
دهـد و ایـن کـار  یخود یـار  یدادن مدل نظر پژوهشگر را در شکل
ها و اطالعات بندی مربوط به دادهیابد که طبقهتـا جـایی ادامـه می

اشباع و نظریه موردنظر با تمام جزئیـات و با دقت تشریح شود. 
گیری کیفـی آن آل نمونهایده عتقد است که شیوهم مایکل پاتون

آن اطالعـات  ازاست که تا رسیدن به موارد زائد )مواردی که پس
آید ادامـه یابد. در این پژوهش اطالعات به بـه دسـت نمی یجدیـد

صورت هـدایت کلیات و نیمه ساختاریافته، نگر بهروش مصاحبه ژرف
ان در آن تعداد هفده نفر از کنندگشده است و مشارکتگردآوری

مورد مصاحبه قرار  متخصصین و صاحبنظران حوزه تحقیق حاضر،
پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت  یگرفتند. مالحظات اخالقی در اجرا

دهنده میزان و چگـونگی احترام پژوهشگر به که درواقع، نشان
کنندگان است در همین خصوص، به همراه سؤاالت مشارکت

پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در  یای با امضامصاحبه، نامه
کنندگان و انتشار مفـاد مصـاحبه و مشخصات مشارکت ینگهـدار 
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کنندگان تمـام اطالع مشارکت نکردن آن ارسال شد. همچنین، با
 بررسی شد یاستخراج نکات کلید یها ضبط و برامصاحبه

[Khodaverdee, 2008]. 
می شامل مردمی است که دارای توان گفت یک گروه قواصوالً می

که  هستندی و یا در مواردی جسمانی تاریخ وجوه مشترک فرهنگی،
کنند و خود را از نسبت به یکدیگر احساس تعلق و همبستگی می

شود دانند. واژه نژاد به مردمی اطالق میهای دیگر متمایز میگروه
ها آنان را از و این ویژگی هستندهای جسمانی دارای ویژگی که

 پوستان، سفیدپوستان وا، سیاههکند. مثالً چینیدیگران متمایز می
. اما آنچه هستندظاهری از یکدیگر متفاوت  به لحاظ وضعیت غیره

کند، فرهنگ است. های قومی را تعیین میقومیت و گروه
 ای دارند وریشه خاورمیانه های مختلفی است که قوم بلوچوایتر

دانند، های بلوچ خاستگاه آنان را از منطقه حلب در سوریه میحماسه
اند یا اینکه ئیل شناختهاسرابرخی آنها را از قبایل گمشده دهگانه بنی

دانند زیرا بلوچ مشابه بعل خدای بابل یا ها را از قوم بابل میمنشأ آن
این دهنده گردد. شواهد زبانی نشانبلوص فرمانروای بابلی تلفظ می

تدریج از  اند و بهها از ناحیه دریای خزر برخاستهاست که بلوچ
سال پیش به  1000های داخلی ایران گذشته و حدود سرزمین

ها دارای گویش و زبان اند. بلوچشده سرزمین کنونی بلوچستان وارد
ای هستند که لهجه هر طایفه با طایفه دیگر متفاوت است. ویژه

گ در بین این اقوام وجود دارد که از طبقات طایفه بزر  112بیش از 
اجتماعی بوده و هر طایفه آن از تعدادی تیره تشکیل یافته است که 

صورت موروثی و )خانی( است که به ها دارای سردارییکی از تیره
یک از  نسل به نسل، سرداری طایفه را بر عهده دارد. در رأس هر

ا قرار دارد که مجموع تن کدخد سفید و یکها چند تن ریشتیره
ها و سردار طایفه بزرگان طایفه را تشکیل سفیدان، تیرهریش
دهند. این نظام قشربندی که متأثر از فرهنگ سانسکریت می

های متمادی وجود گذشت بیش از سال هندوستان است، امروزه با
کمی تغییرات وجود دارد و نقش  از پیروزی انقالب اسالمی نیز با

ای را در روابط اجتماعی و حتی سیاسی این منطقه بر کنندهتعیین
 .[Shabani & Dehghan, 2015] عهده دارد

ها، نظام ایلیاتی بوده است. در وجه مشترک زندگی اجتماعی بلوچ
کننده پایگاه یا همان اصل و نسب تعیین« ذات»بلوچستان 

هاست. هویت یک فرد وابسته به ذاتی است اجتماعی افراد و گروه
کلی هر فرد بلوچ  طورکند. بهزندگی می شده است و ه در آن متولدک

نتیجه  از هنگام تولد، یک وابستگی ذهنی به ذاتی مشخص دارد و در
کند. اساس کس احساس نمیگاه خود را تنها و بیآن هیچ

های افراد وابسته به گیری ذات خون مشترکی است که در رگشکل
بستگی و ای است. دلعصب طایفهآن جریان دارد که نتیجه آن ت

نامی ها عمیق است که خوشای چنان در میان بلوچتعصب طایفه
ی فرد در امور گوناگون و بدنامی، پیروزی و شکست، راستی و ناراست

که برای او سبب سربلندی و سرافکندگی باشد، در کارنامه پیش از آن
خود در شود. فرودستان جامعه برای حفظ خانوادگی ذات ثبت می

های باال وابسته باشند شرایط دشوار زندگی ناگزیرند به یکی از ذات

ها تا زیر چتر حمایت آنان قرار گیرند. ازدواج در میان ذات
ی برتر با یکدیگر ازدواج هاگروهی است. گاهی نیز ذاتدرون
اند. های پایین جامعهها ذاتها و استاکنند. غالمان، در زادهمی
های پایین ازدواج کنند، اما توانند با زنان ذاتر میهای باالتذات

بالعکس آن ناممکن است. همبستگی و انسجام کلی ذات نتیجه 
 در هابلوچ. [Kaviani Rad, 2013] پیوستگی درون ذات است

 كه ایگونه به اندشده دهیسازمان كوچك و بزرگ طایفه هاده قالب
 اندکرده ذكر بزرگ و كوچكطایفه  150 را بلوچ هایطایفه شمار

[Jahani, 2013]  محدوده مطالعه، منطقه بلوچ نشین استان
 ایرانشهر، سراوان، های: خاش،سیستان و بلوچستان شامل شهرستان

که محل زندگی طوایف  استچابهار، کنارک و نگور سرباز، نیکشهر، 
متعددی چون: طایفه اسماعیل زهی، ریگی، یارمحمدزایی، ناروئی، 

دامنی، بامری، عبدالهی، سجادی، شیرانی، مبارکی، بارک  کلکلی،
زاده، میرمرادزئی، دهواری، درازهی، ای، بزرگدهزهی، سردارزئی، بلی

ر را د نوشیروانی و گمشاد زهی، دهانی، سپاهی، رئیسی، سیاهانی
 گیرد.می بر
 

 هایافته
های وال محور است لذا یافتهئاز آنجایی که پژوهش حاضر س

وال ئس نماییم.واالت پژوهش دنبال میئبه س پژوهش را با پاسخ
ایران )سیستان  قدرت اجتماعی در منطقه بلوچستانتوزیع نخست: 

های ال دادهئوپاسخگویی به این س برای و بلوچستان( چگونه است؟
اساس روند نظریه داده بنیاد شده از طریق مصاحبه بر آوریمعج کیفی
های متنی که پرونده محقق سعی نمود همهتحلیل شدند.  و تجزیه

شوندگان بودند را بدون شده از جانب مصاحبه حاوی مباحث مطرح
تالش برای کدگذاری آنها خوانش نماید تا در جریان فضای کلی 

عدی، هر قسمت از متن مزبور که متن قرار گیرد. سپس در گام ب
نظران امکان کمک به محقق در راستای فهم دیدگاه صاحب

امعه شونده در خصوص چگونگی توزیع قدرت اجتماعی در جمصاحبه
افزار مکس این قسمت در ادبیات نرمبلوچ را داشتند مشخص نمود )

شود( بدیهی بود که نیاز به الصاق یک یا کیودا، سگمنت خوانده می
 بودمتن نبود. لیکن بعضًا نیاز  ای ازند کد توصیفی به هر قطعهچ

شده مهم تا یک توضیح کوتاه در مورد آنچه در سگمنت مشخص
 در این مرحله از اندیشیدن نمود در کنار آن نوشته شود. طبیعتاً می
کاوی نص عبارات متن و یا تفسیر احتمالی آنها مبتنی بر یک پسو 

نهایتًا در آخرین گام این مرحله، از آن  .مشخص پرهیز شد نظریه
 گذاری کدهای توصیفی استفاده گردید.برای نام توضیحات اولیه

بعضًا به یک سگمنت مشخص از متن، بیش از یک کد توصیفی 
از تک کلمات یا عبارات شد. این کدهای برگرفته نسبت داده می

مانده و از باقیها که کامالً نزدیک به داده تشریح بودند کوتاه خود
ها تر مفاهیم و مقولهعینیت زیادی در قیاس با سطوح انتزاعی

 424ها، تعداد برخوردار بودند و در اتمام اولین مرحله خوانش پرونده
های سپس در فرایند خوانششده بود.  ها تولیدسگمنت از کل پرونده

ها کردن سگمنتویژه در طول خالصهمکرر و مستمر متون مزبور و به
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  1398 زمستان، 1، شماره 35دوره                            نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

گوی گراف النگر کل خروجی اصلی یافت. کاهش 216این تعداد به 
 نمايش داده شده است.  1 شکلدر کدها روابط بین کدها و زیر 
آرائی چینش زیر کدها، نتیجه باز  سازی کدها دربا تداوم روند انتزاعی

نخبگان چهار کد نخبگان قومی، نخبگان علمی، نخبگان مذهبی و 

ترین سطوح مثابه انتزاعی های سطح یک بهعنوان کداقتصادی به
 کدها تولید گردیدند. 

 افزار، این کدها خود دارایاساس خروجی این بخش از نرمًا بر نهایت
 اند.آمده به نمایش در 1زیر کدهایی شدند که آمار آن در جدول 

 

 
 های تحقیقاز داده 12افزار مکس کیودا )گراف( نرم خروجی اصلی (1شکل 

 
 هافراوانی زیر کدهای سطح یک، در مقیاس پرونده (1جدول 

 های حاوی این کددرصد از پرونده هادرصد از کل پرونده های حاوی زیر کدپروندهفراوانی  نام سرکد اصلی
 61.97 61.97 145 نخبگان مذهبی
 19.66 19.66 46 نخبگان قومی
 12.39 12.39 29 نخبگان علمی

 5.98 5.98 14 نخبگان اقتصادی
 100.00 100.00 234 جمع کل

 
چهار گروه  ،افزار مکس کیوداآمده از نرمدستههای بخروجی اساسبر 

برخوردار از نفوذ و قدرت در میان جامعه بلوچ ساکن  شدهشناسایی
، نخبگان قومی %62ق ایران، نخبگان مذهبی با در منطقه جنوب شر 

های ، گروه%6و نخبگان اقتصادی با  %4/12، نخبگان علمی 7/19%
قدرت اجتماعی در این منطقه را تشکیل نفوذ و برخوردار از ذی
 .دهندمی

مطالعه چه  الگوی مطلوب و بهینه توزیع قدرت در منطقه مورد
 الگویی است؟

اساسًا ساختار اجتماعی در بلوچستان به دلیل پایداری و مقاومت 
ای و بافت اجتماعی، ساختاری سنتی و بسته است. ساختار طایفه

کننده تهاجمات، ساخت هیت ویرانبسته ماندن جامعه بلوچی، در ما
اقتصادی منطقه، قشربندی اجتماعی، ساخت قدرت و باورهای مردم 

های ای و ذات محوری، یکی از ویژگیبلوچ ریشه دارد. ساخت طایفه
اصلی جمعیت بلوچستان بوده است. تجربه نشان داده که با درهم 

 تمراتب و هرم قدر شکستن ساختارهای سیاسی و نظامی، سلسله

های جدی شده و کارکرد گذشته خود را از دست نیز دچار آسیب
شوند که تداوم دهد. به همین دلیل، مردم گرفتار آشفتگی میمی

ل و اختالفاتشان تشدید یآنها را در حل مسا این وضعیت ناتوانی
به همین منظور، الگوی مناسب نظام در آمایش قدرت در  کند.می

یک الگوی متوازنی باشد که در آن این منطقه بایستی مبتنی بر 
ها( و تا مولوی) قدرت، بین روشنفکران، خوانین و روحانیون مذهبی

مندان اقتصادی، تقسیم گردد، زیرا با ایجاد این سیستم حدودی بهره
خودکنترلی خودکار بین این چهار قطب و مدیریت آن توسط 

ضالع حکومت، مانع از اصطکاک شدید و یا افزایش وزن یکی از ا
که اقداماتی همچون حذف، آنجایی گردد. ازاین سه قطب می

جانبه و یا برخورد سخت با هر یک از اضالع چهارگانه دهی یکقدرت
المللی ای و بینتواند )با عنایت به شرایط منطقهقدرت منطقه، می

رو در  این فعلی نظام( نتایج نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از
عنوان مدلی کارآمد لگوی مناسب و کارآمد توازن قدرت، بهاین مقاله ا

 .(2)شکل  تواند موردتوجه قرار گیردمی
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 الگوی توازن قدرت(نهایی پژوهش ) الگوی (2شکل 

 
 بحث

بلوچستان ایران و پاکستان در سه متغیر مذهب، زبان و قومیت با 
ها و قلمرو اهل سنت جهت نیز با بلوچ این یکدیگر تجانس دارند. از

اند همین عدم و با بخش مرکزی ایران متفاوتپاکستان مجانس 
، همواره با کل کشور باعث شده بلوچستان ایران تجانس نسبت به

بر هویت مذهبی و  گرایی با تکیهدو چالش اساسی اقلیت
بر هویت قومی روبرو باشد. وضعیتی که  گرایی با تکیهاقلیت

های اخیر، برای کشور ایجاد و مشکالت یامدهای مهمی را در سالپ
شدن قومیت و که سیاسی ی را در منطقه به وجود آورده استفعل

مذهب و همچنین تبدیل مطالبات قومی به مطالبات مذهبی از 
ها یا همان نخبگان نتایج آن در منطقه بوده است. امروزه مولوی

اند، خود را تنها نماینده جامعه بلوچ توانستهمذهبی در این منطقه 
( )قومی و مذهبی به مردم معرفی کرده و با القاء محرومیت نسبی

نظام و بودن آنها از ناحیه  در جامعه بلوچ و تحت ظلم و ستم
ب را فراهم شدن قومیت و مذهحکومت شیعی، مقدمات سیاسی

نده عنوان نماین بهکردن این شکاف، خود را در رأس آنموده و با فعال
گری خود را از نظام آغاز نمایند. اهل سنت بلوچ معرفی و مطالبه
اند سران طوایف و حتی روشنفکران امروزه نخبگان مذهبی توانسته

کردگان بلوچ را به زیر اقتدار سیاسی و اجتماعی خود و یا تحصیل
ی بایستتنها وجود نهجمهوری اسالمی برای کنترل وضع م بکشانند.
توجه به جامعه اهل سنت جلوگیری نموده، )با شدن ایاز توده
های شدن و شروع جنبشایبودن این جامعه احتمال تودهسنتی
کراتیک بلکه باید به دنبال ایجاد جامعه دمو ای وجود دارد(توده

. جامعه دموکراتیک پیوسته جامعه دپیوسته در این منطقه باش
در آن افراد در بیش از یک گروه  گرایی است با این فرض کهکثرت
های مختلف جامعه مدنی نیز نفع، عضویت دارند. از طرفی گروهذی

در جامعه . کننداز بیش از یک قشر یا طبقه اجتماعی عضوگیری می
های مدنی وسیع دمکراتیک پیوسته، پوشش اجتماعی سازمان

اد و افر  ه خاستگاه اجتماعی متفاوتی دارنداست، و اعضای یک گرو

نتیجه این وضعیت به  های متقاطعی خواهند بود. دردارای عضویت
شود. یعنی یک گیری پیوندهای چندجانبه و متقاطع منجر میشکل
که هر  آنجایی های مختلف تعلق دارد. ازن واحد به گروهآ فرد در

داراست، لذا تحمل  گروه نیز برنامه و اهداف و عالئق خاص خود را
فراد باال رفته و از گرایشات افراطی و تند، دوری و تساهل و تسامح ا

های سیاسی مختلف حساسیت خاصی کنند و در برابر ایدئولوژیمی
ای های افراطی و تودهدهند. لذا در این نوع جوامع جنبشنشان نمی
 گیرند. شکل نمی

 

 گیرینتیجه
از تعدد اقوام ل اقوام در کشورهایی که یتوجه و پرداختن به مسا

آید. قوم ضروریات هر حکومت به حساب می ، ازهستندبرخوردار 
عنوان یکی از اقوام اصیل ساکن در ایران است که تا امروزه هبلوچ ب

رسوم و ساختارهای قومی و  توانسته است بسیاری از آداب و
در میان طوایف ای خود را حفظ نماید. برخورداری از نفوذ باال قبیله
له محوری های برخوردار از قدرت اجتماعی، مقوهم توسط گرواین قو

ریزی صحیح و مناسب از توان با برنامهدر این پژوهش است که می
برداری بهتر از پتانسیل موجود عنوان یک فرصت در جهت بهرههآن ب
 .برداری قرار گیردان اقوام ساکن در کشور مورد بهرهدر می

 
 وی نویسندگان گزارش نشده است.موردی از س تشکر و قدردانی:

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. ییدیه اخالقی:أت
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 

نگارنده /پژوهشگر اصلی )نویسنده اول(، محمدرضا زیرکی سهم نویسندگان:
پژوهشگر )نویسنده دوم(،  محمد اخباری ؛(%50)مقدمه و بحث 

 (%50) تحليلگر داده/شناسروشکمکی/
این مقاله مستخرج از رساله دکتری با همین عنوان است که  منابع مالی:

با راهنمایی دکتر محمد اخباری در دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز به 
 پایان رسیده است.

 

 منابع
Berton R (2019). Political anthropology. Fakoohi N, 
translator. Tehran: Ney. [Persian] 
Charlse T (2012). From mobilizing to revolution. 
Morshedizadeh A, translator. Tehran: Institute for 
Strategic Studies. [Persian] 
Eftekhary A (2006). National consensus. Tehran: Naja 
Publiction. [Persian] 
Ebrahimbai Salami G (2005). The perspective of 
sustainable development in eastern Iran. Geographical 
Researches. 20(2):46-65. [Persian] 
Ebrahimzadeh I (2012). Geographical area of southeast 
of Iran with emphasis on Sistan and Baluchestan. Tehran: 
Samt. [Persian] 
Hafeznia MR, Kaviani Rad M (2011). Ethnic identity role 
in national solidarity. Journal of Humanities Reserch of 
Esfahan. 20(1):15-46. [Persian] 
Janebollahi MS (1996). Political, social and economic 
systems in Baluch Sarhad Tribes, case study: Riggi Tribe. 
Geographical Researches. 41:59-82. [Persian] 
Jahani M (2014). The impact of religious minority on 
Iran's national security. Afaq Security Journal. 6(20):5-



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخباری محمدرضا زیرکی و محمد 18

  1398 زمستان، 1، شماره 35دوره                            نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

43. [Persian] 
Kaviani Rad M (2013). Regionalism of Iran from the 
perspective of political geography. Tehran: Institute for 
Strategic Studies. [Persian] 
Koen B (2019). Sosiological bases. Tavassoli A, Fazel R, 
translator. Tehran: Samt [Persian] 
Khodaverdee H (2008). Methodology of qualitative 
research. Journal of Islamic Azad University. 13:27-44. 
[Persian] 
Lashgari Tafreshi E (2018). An inquiry into the 
recognition of spatial contexts of centralization 
governance system acceptability in Iran’s political culture 
in recent century. Geographical Researches. 33(1):224-
237. [Persian] 
Maghsoody M (2003). Ethnic developments in Iran. 
Causes and fields. 1st ed. Tehran: Tamadoon Irani. 
[Persian] 
Maklana G (2007). Poloralism. Moeeni Alamdari J, 

translator.  Tehran: Ashyan. [Persian] 
Seddeqee B (2004). The Anthony giddens structural 
theory and its methodological foundations. Journal of 
Social Sciences. 3(9):141-167. [Persian] 
Shabani N, Dehghan Y (2015). Environmental security 
low enforcement of Sistan and Baluchestan. Tehran: Naji. 
[Persian] 
Papoli Yazdi M H (1988). Political-economic effects of 
Balochistan without palm trees. Geographical Researches. 
4(2):5-35. [Persian] 
Ham P (2016). Social power in international politics.  
Qorbany A, Symbor R, translator. Tehran: Emam Sadeq 
Publications. [Persian] 
Steven L (2015). Radical attitude power. Afrouq E, 
translator. Tehran: Elm.  [Persian] 
Zarqamei B, Roumina E (2018). Impact of local structures 
on political action case: Iranians Baluches. Geographical 
Researches. 33(3):24-37. [Persian] 


