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 و اجتمااعی نیروهای آرایش در تأملی (.7931) محمدعثمان بر، حسین و ابراهیم؛ فیاض، بهروز؛ روستاخیز، احمد؛ ،نادری
 .93-701 (،9)77 ،ایللرا  فرهمگلل  تحقیقلله  فصللامه   .ایااران بل چسااتان در قاا می ه یاا  هااای گفتمان تحاا  

 
  1004-7481شاپا: 

  آزاد اس . ن یسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس ق انین کریتی  کامانز ( ) 

ای ـه گفتمان ولـتح و یـاجتماع یاـش نیروهـآرایدر  یـتأمل
 نراـان ایـدر بلوچست یـقوم تـهوی

 

 4بر محمدعثمان حسین، 3ابراهیم فیاض، 2بهروز روستاخیز، 1احمد نادری
 12/10/0931پذیرش:       22/10/0931دریافت: 

 چکیده
انداز  ق می، چشم هگ ناگ ن که در هر جامع ای های اندیشه ر آرایش نیروهای اجتماعی و جریاند تأمل

ق می  ه ی  ط ر عام و مسئله ق می به اس  که امر این نکته تأییدگر ند،ده را ت سعه می ای ویژهه یتی 
. پژوهش باشداساسًا گفتمانی  های مناقشهساز  زمینه ت اند اجتماعی اس  که می ای ط ر خاص، پدیده به

مسئله ق می  و  در م ردهایی که  اندیشه  ضرورت فهم گ ناگ نیت جه به با  ن درکی وحاضر برمبنای چنی
وج د داشته و دارد، سازمان یافته اس . این  ،در دوران معاصر ویژه به ،ه ی  ق می در بل چستان ایران

مطالعات  تاریخی،ی شناس روش ویژه با تأکید بر به ،ها از تکنیک ای مجم عه از استفادهکیفی با  پژوهش
ساختار و سازمان  م رد نسبتًا مفصل در پس از طرح بحثی و نیز تأمالت میدانی، ،اسنادی ا ای کتابخانه

مطرح در  های اجتماعی از نیروها و گروه یبند دسته های ایران، نخس  به ارائه ن عی بل چ اجتماعی
. ارائه کرده اس  آندر  های رقیب مانگفت بارۀ، بحثی را درابر این مبن م ردمطالعه پرداخته و سپس،ۀ جامع
های اجتماعی مطرح در سپهر سیاسی و اجتماعی بل چستان  گروه دهد که تأثیرگذارترین می ها نشان یافته

( نخبگان ق می 1ین و اشرافی  سنتی؛ ن( سردارها، خ ا7اند از:  عبارت ب ده ا ویژه در یک سده اخیر به  ا
ن مدنی ( روشنفکران و فعاال8ن مذهبی؛ ها و فعاال ی ن، م ل ی( روحان9گرا؛  ناسی نالیس  و ملی

 فعالی  ای ای اندیشگانی ویژهادر چارچ ب و فض ها، هریک از این گروهکه رسد  نظر می به تجددگرا.
 های ( گفتمان7 : اسابررسی شده  گفتمانی،ۀ دست چهار هارائاین م ض ع با ر، احاض هکند؛ در مقال یام

 اجتماعی ا سیاسیهای  گفتمان (9 گرایانه؛ ملی و ناسی نالیستی های گفتمان (1 ایانه؛گر ق م و خ دمح ر
 بازاندیشانه. اجتماعی ا سیاسیهای  ( گفتمان8مح ر؛  مذهب

 ن یتی، ه ی  ق می، بل چ، بل چستاهای هگفتمان :ها کلیدواژه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

مسئ  (. ه)ن یسند ایران تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی عل م دانشکده شناسی، مردم گروه علمی هیئ  عض ء .1
    

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

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

   ایران. زاهدان، بل چستان، و سیستان دانشگاه ،تماعیاج عل م گروه دانشیار .4
  

http://jicr.ir/article_371.html
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 مقدمه
 ، بلکهدر خالء ممکن نیس  و ،س یه نفره، یک یک ماهیتاً  کنشگری فعاالنه، و زیس  اجتماعی

که در اقتضائات تاریخی  ییهای مختلف، با فرازوفرودها گروه ،آن اس  که در یمانند یک باز
آوردی   هام؛ در تالش هستند« خ د»تثبی   جه و « دیگری»پیشی گرفتن از  برای دارد،ریشه 

اس   نیروهایی ها و ای، ترکیبی از گروه هر جامعه (. درواقع،8-4 ،7938، 1)جنکینز عیار تمام
همیشه به یک  ها آن تأثیرگذاری نقش دارد و البته میزان اجتماعی در حیات ،ینح  که هریک به

بعضای  رو به اف   گذاشته و برجستگی ظها ر، قدرت حض ر برخی، زیرا نب ده و نیس  اندازه
معناایی اساساًا  اجتمااعی از ایان منظار، یکپاارچگی ت جاه باشاد. ت اند بسیار قابال دیگر می

اسا ؛  ها ها و نگرش باور به تعدد نگاه معنای بهوج د،  زیرا سرش  اجتماعی ،گرایانه ندارد هم
در کناار  ی گ ناگ ن را در برابر هم قرار ندهاد،ها نییب جهانن مندا عقیده   اگرینهادرکه  یامر

د و خا « چیساتی»هاا، در  متفااوتی از  یکدیگر نیز قارار نخ اهاد داد. هریاک از ایان گاروه
 تأییادگر؛ درکی که خا د دهد گسترش میکنند را  می شان در جهانی که در آن زیس  «کیستی»

 اس .  «2ه ی » سیا  ب دن
ه ی  » از ای یگانهت ان از در   تعمیم آن، همچنین نمی درپیچنین نگاهی و  براساس

، ساخن مختلف اسا  ها و نیروهای اجتماعی ای که اساسًا آوردگاه گروه در جامعه «3ق می
 ای یگاناه یاما ارزیاب ق میتی هستند، هپیشین یای دارا ن جامعهیها در چن  «من» گف . اگرچه

ندارناد. نیروهاا و  از جایگاه خ د و م ضع لزوماًا مشاابهی در برابار ساایر ساط ح ها یتی
خا د ت لیاد و  «وجا د قا میتی»گ نااگ نی را از  هاای ریفگ ناگ ن، تع های اجتماعی گروه

 ۀجامع  .شدهای نگرشی اس  که پیشتر اشاره  بازنماگر همان تفاوت ده و این امر،بازت لید کر
تح التی که تشریح  با ت جه به  اا  ویژه امروز نب ده و به اتی بل چستان نیز از این امر مستثنیق م

نساب   و لحاظ نگرشی که بهاس  نیروهای نسبتًا متقابلی را در خ د جای داده  اا  دشخ اهد 
 گااههای گ نااگ ن و  هایی که پ یش بحثی دارند؛ تفاوت های قابل ، تفاوت«ی  ق میه » به

 متضادی را شکل داده اس .
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این گفتار به بحث گذاشته خ اهد شاد، در ابتادا ارائاه نا عی  بنابر آنچه گفته شد، آنچه در
هایی  تمانبل چستان و در ادامه، گف ههای اجتماعی مطرح در جامع نیروها و گروه بندی از دسته

، ت جه به این م ردن یا درالبته  د.کرها، استنباط و استنتاج  ت ان از فعالی  این دسته اس  که می
 دسا  هاا و اما ری یاک دهیپدتنها  نه م رداشاره، یها ها و گفتمان اس  که گروهی ضرور نکته

هاا ت جاه  به آند بای که  هستند  هایی نیز دارای تشت  و چندگ نگی درونی لحاظ بلکه بهنیستند، 
س  و شناخ  واقعی محادود از  قالب ن شتاری ازیک های این  یمحدود ، لیکن برحسبش د

منظا ر  ده اس  باهشفضای اجتماعی و سیاسی بل چستان ایران از س ی دیگر، در اینجا سعی 
د کاه در شا کالن و مختصار ارائاه « ن عی شناسی تیپ»یک  در این زمینه، بیشتر آغازگر بحث

های تاریخی و فعلی حاکم بار  به واقعی  از جریان تر بر ترسیم تص یری نزدیک آن، عالوه پرت 
برای « ه ی  همسئل»به  هدهند فهم روندها و بسترهای شکل بل چستان، هسپهر اجتماعی جامع

شناسای  نا عی یاا گ ناه شناسی تیپ ش د. درواقع، ها نیز در کلی  آن، تاحدی ممکن می بل چ
ماا  تحلیلی روندشناختی دراختیاار هرا برای فهم بهتر واقعی  و ارائ ای یلیتحل ابزارهای کالن،

 (.18 ،7994، 1قرار خ اهد داد )فروند
 

 انداز تحلیلی پژوهش . ادبیات نظری و چشم1
نامیم، بحث  اجتماعی و آنچه کنش اجتماعی می همیان اندیش محکم یاز پی ند ت ان اساسًا می

آوریام،    مانند گفتاری که بر زباان مایامندی، درس نی  هر عمل در پس ای که گ نه به رد؛اک
حرکا  و  های، نقطا تار، مباانی اندیشاه یا به بیاان مشاخ  ،اندیشیدن اس . ای نهفته اندیشه
یاک جریاان اجتمااعی  ییااب تر، سازمان یک جریان گفتمانی و در سطحی عم می گیری شکل

 باه آنکاه ماا  یاباد، چیازی اسا  مای بسا  اندیشه و کنش ۀمیان، آنچه در فاصل اس . دراین
اساس، فهام  براین د.کن را تعریف و ترسیم می یکه خط ط مرز یا؛ مفه مگ ییم می« ه ی »

از دساته  باه شاناختی از آن یمستلزم دساتیاب اجتماعی، جریان آن، فهم هر از فراتر هر کنش و
آن، فرص  ظها ر و باروز  برمبنای یادشدهای و عقیدتی اس  که کنش یا جریان  مبانی اندیشه

آنچه عامالن یاا کنشاگران اجتمااعی، و عمیق  گستردهشناخ ، در   اس . از خال  این یافته
 .ش د تر می آسان یاراند، بس عن ان ه ی  خ د تعریف کرده به
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در پی ای اخیر و اه در سده ژهیو به ،گیری آن شکل ییا چگ نگیی و چرا یه ی  ق م ۀمسئل
های فرهنگای چنادق می،  پهنه ویژه به ،خ اهی در نقاط مختلف جهان  ه ی هگسترد های م ج
بسایاری از اندیشامندان اجتمااعی با ده  ورزی نظری در بین برای اندیشه یجهت  جالب همسئل

، 2، ابزارگرایی1گرایی دیرین :اس طرح  ده قابلای، سه دیدگاه عماط رکل و به میان دراین . ااس
دار و کهن تعریف  نخس ، ه ی  ق می یک امر اجتماعی ریشهرویکرد  . در3گرایی برساخ و 

شاان، خااطرات  جمعای هد؛ اعضای یک گروه قا می، ه یا  خا د را ناشای از حافظاش  می
عناصر فرهنگی مشتر  همچ ن دین و مذهب، از و برخی  ،های کهن مشتر ، اسط ره تاریخی

عما می  یبار نا عی از همبساتگنیز  ای ویژه أکیددانند. در اینجا ت و... می ،رس م، زبان و آداب
 :؛ باه نقال از7339، 4اسامی بر خا  و خ ن اس  )هاتکینسا ن و  ش د که مبتنی گذاشته می

ایان نکتاه  یادشده باهگرایی، رویکرد   ، از نظر منتقدان دیریناین (. باوج د98 ،7930کریمی، 
عنا ان  باا ی آنچاه سااز و برجسته گرایانه که ممکن اس  تحریک احساسات ق م کند نمیت جه 

م ج د یاا   امنظ ر حفظ وضعی ی کاماًل حسابگرانه و بهابه دالیل اس مطرح  «ه ی  ق می»
 ،7914احمدی،  :؛ به نقل از7337 ،5)گ پتا انجام ش دامتیازها  برخیبه  بیآن و دستیا راتغیی

 طرفادارانو  خ د برگرفته از تعریفی اس  کاه ابزارگرایاان از ه ی  ق می،ی فهم (. چنین789
ق میا  اساساًا ابازاری  از نگااه آناان، زیرا د؛نده از مفه م ق می  ارائه می «عقالنی انتخاب»

هاای  خ اساته تاأمین منظ ر باهو سیاسی اعضاای گروهای خااص  برای بسیج اجتماعی اس 
گارا  تقلیال رویکاردی نعنا ا این رویکرد نیز بهاز (. 17 ،7941مشخ  )سیدامامی،  سیاسی

کنناد و  صا رت ماادی تعریاف مای منافع را بیشتر به ش د که ابزارگرایان، گفته می وشده انتقاد 
جادی  ،هاا وجا د دارد احساس دوام و بقای اق ام را که در میان اعضای این ق می  ت انند نمی

عنا ان  گرا به رویکرد برساخ  هایتأکید (. در چنین شرایطی،71 ،7940زاد،  )مرشدی بگیرند
 قی را در برابریچارچ ب نسبتًا تلف یکه درنهای ، ن ع دانس  هاییاید تأکیدب رویکرد را  س مین
درنظار گرفتاه اماری عن ان  بهاجتماعی دیگری،  هق می  مانند هر پدید در اینجا، گشاید.  ما می
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ایان جریاان، افاراد را باه نا عی    ش د و در ط  برساخته می که در یک بستر گفتمانی، ش د می
گاهی تنهاا  ناه ،د. در ایان نگااهاکننا ها تعریاف «دیگری» را در برابر« خ د»تا  رساند می خ دآ

گیری از این  بر بهره اغلبش ند، بلکه  انکار نمی ها تاریخی گروه ۀفرهنگی و پیشینی ااه شناسه
 ،2؛ اریکس ن7393، 1د )بارثش  تأکید مینیز ش د  گفته می« برساخ  ه ی »آنچه  در م ارد

 هاخیار، مسائل رویکارد در (.7930 ،4مالشا ی  ؛7911 اسمی ، ؛1009 ،3اندرس ن ؛7339
رساد کاه امکاان  نظر مای به رو، و ازاینش د  میاجتماعی درنظر گرفته  ۀیک ساز همثاب به ه ی 

 د.کنا اجتماعی فراهم می های متعدد در یک میدان ُپرتنش ورزی کنش شاهدهمرای بیشتری را ب
، مناابع هساتند پایبند یمتفاوت ای  به مبانی اندیشه تی،لحاظ عقید که به ، کنشگرانیاساس براین

. از سا ی کنناد میمتفااوتی را پیگیاری  یهاا نداده و اساسًا اول یا  یکسانی را ت سعه معنایی
ی بار متفاوت و باا اهاداگ گ نااگ ن های به شی ه ممکن اس مختلف  های افراد یا گروه دیگر،

منابعی مانناد جغرافیاا، تااری ،  ؛کنندسیر و بازتفسیر تفها را  آنتأکید یا  ،منابع معنایی یکسان
، در یادشده سیرهایو تفها مطرح اس . تأکید «حافظه جمعی» با عن انمذهب یا آنچه  زبان،

ساعی دارناد  ، یااهساتند د نظام پیشاینیایو بازت ل یامتدادبخش در پیحال ، یا  ترین معم  
جامعاه  دهای   و بازسازماناساختن ه ی ایند. ا د را از ن  تنظیم کننام ج یان اجتماعاسازم

ای متن ع و متقاابلی را اه منظر، جریان د؛ از اینش  یادر بستر رواب  قدرت انجام م نیز هم اره
بارای  کند؛ تالش میخ د  ه  گفتمان ویژایت سعه و تثب براید که هریک کرشناسایی  ت ان یام

سیر خ د با ده و برخای باه برسااخ  ه ی  م رد تف بخشی به مشروعی  در پیای  عده مثا ،
ای از  میاان، مجم عاه دراین ،همچنین پردازند؛ اس ، میمعروگ  «5ه ی  مقاوم » بهآنچه 

، با اساتفاده از مصاالح فرهنگای «دار برنامه»ای  گ نه بهت ان یاف  که  اجتماعی را می کنشگران
ا از ن  تعریف کرده و رسازند که م قعی  وج دی آنان  دسترس خ د، ه ی  جدیدی را برمیدر

 (.7948، 6هستند )کاستلز خ د  دنبا  تغییر شکل کلی  ساخ  اجتماعی ، بهاساس براین
م کاه ایافهم این نکتاه هست در پی، در این پژوهش باال یلیانداز تحل از چشم  اما با حرک

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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را متقاابلی  ه یتيهای  ق می بل چستان، چه جریان ۀاجتماعی مطرح در جامع نیروهای شیآرا
ای  های عقیادتی و اندیشاه بر کدام پایه ، مبتنییادشدههای   ؟ هریک از جریاناشکل داده اس

گفتمانی خاصی که نماینادگان هار جریاان   بندی  ص رت ط ر مشخ ، و به درنهای   ؟ااس
  ؟ااس ای های مح ری بر چه مفاهیم کان نی یا چه دا  دهند، چگ نه ب ده و مبتنی یام ارائه
 

 پژوهش هتجربی و پیشین . ادبیات2
در بین پژوهشگران داخلی ت جهی را  قابل آثارت ان  می ق می  و ه ی  ق می هدر بحث از مسئل

های ه یتی  تح   گفتمان م ردرا در  ییاتکا هن ز اثر قابل ،این؛ باوج دشناسایی کرد و خارجی
 . ایان درحاالی ت ان برجسته سااخ بل چستان، نمی ،ط ر مشخ  ایران و به در مناطق ق می

پژوهشاگران با ده،  هه یا  ملای، دغدغا هو آنجاا کاه مسائل تار کاالن که در ساطحی اس 
اساتناد  میان و برای مثا ، باید از پژوهش قابال تری انجام شده اس . دراین جدی های  پژوهش
پژوهشی کاه کچ یاان  نام برد؛« ایران ه یتی های تط رات گفتمان»عن ان  با( 7941) کچ یان

در باین « ه یا  همعضال» ،مسئله یا به بیاان خا د وی گیری لکش فهم چگ نگیدر پی در آن 
یا تعریف ه ی  خ د  های این مردم برای بازیابی از ک شش روایتی ۀارائ ب ده و سعی بر ایرانیان

  .اکشاکش با جریان تجدد داشته اس در
هاای  ر گفتماانتبارشناسای مفها م ه یا  د»( با عن ان 7931آبادی ) پژوهش افرا و فیض

مسال  در ایاران، ی هاا گفتماانی آن، هدگ نهای اس  که در از آثار دیگری ،«سیاسی معاصر
و  ،یکساان جملگی در برساخ  ها یتی ثابا ، زعم پژوهشگران، اس ؛ آنچه به شدهواکاوی 

هاای گ نااگ ن،  اجتمااعی در الیاه دلیل عاملی  کنشگران دنبا  شده و البته درعمل، به فراگیر
کیاد بار دوره هایی را نیز می ، پژوهشزمینه این در نیافته اس .تحقق  هاای  ت ان یاف  کاه باا تأ

اناد.  داشاتهرا   مشخی یها این مسئله در محدوده تر بر اندیشانه ژرگ یمدعای تدقیق ی،خاص
 در پایکاه  کارد( اشاره 7943ت ان به پژوهش ثقفی و میرمحمدی ) می ها این پژوهش ازجمله

 ب ده اس .« های ه ی  ملی در عصر پهل ی گفتمان رفتیمبانی مع»فهم 
ای کاه از آن  جنباه تارین ، مهاماس برجسته  یق م و ه ی  ق می  عن ان به آنچهدر م رد 

شادن  ، سیاسایاسا  پژوهشی و تحلیلی شدههای  بررسیاز  ای مجم عهانجام سعی بر  منظر
ن یبا دربارای نم ناه د. کنا مای مناد هایی اس  که ه یا  قا می را مسائله و زمینه این مفاهیم
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گرایای در ایاران؛  ق می  و قا م»عن ان  با( در اثری 7914پژوهشگران ایرانی، حمید احمدی )
در و آذری،  ،ایرانی کرد، بل چ تأکید بر سه ق م ضمن یک بررسی تاریخی با ،«و واقعی  افسانه

سیاسای  ،در ایاران اساسی اس  کاه چارا اقا ام م رداشااره پرسشپاسخی برای این یافتن  پی
وضعی  جامعه و سیاسا  در کردساتان،  در م ردفی یت ص یک طرحارائه با  احمدی ند؟ا هشد

ناشی از سه عامل اساسی  ط ر خاص شدن این اق ام را به ایران، سیاسی و آذربایجان، بل چستان
هاا باا  نآ رویارویی های سک الر مدرن در ایران و ظه ر دول  نخس ، :که عبارتند از داند یم
رگذار نخبگاان سیاسای و روشانفکران یسنتی؛ دوم، نقش تأث ای خ دمختار لهیو قب سای ایلیؤر

نهایاا ، ع اماال خااارجی، سیاساا  در  قاا می و یااه  بااه دهی در شااکل یو غیرقاا م قاا می
 سک الر. های ناسی نالیستی  گرایشاز غربی  خاورشناسانو حمای   ،الملل بین

و ه ی  ق می، در بستر جامعاه  ق می  های مرب ط به مسئله پژوهشمیان  در براین، عالوه
نسب  میان ه ی  ملی و  ،مشخ  ط ر ت ان یاف  که به مینیز های بسیاری را  پژوهش ،یایران

( اشاره 7940علی ی سفی ) پژوهشت ان به  میها  آنازجمله  که اند بررسی کردهه ی  ق می را 
احساس ه یا  قا می ۀ ملی، فروکاهند تعهد یاحساس باال نتایج آن، اساسکرد که اگرچه بر

بلکاه  ندارد، یمنافات یتنها با احساس ه ی  ق م احساس ه ی  ملی نه ط رکلی، اما به ،اس 
 هس . آن نیزبخش  ق ام

کید بر ق می « ه ی  ق می» همسئل ، یطا رکل بل چ و مسائل مارتب  باا آن نیاز باه با تأ
اجتماعی و سیاسی داخلی نیسا  )عباداللهی و های  در پژوهششده  انگاشته نادیدهم ردی 
نیاا و همکااران،  ؛ حاافظ7949بار،  شاهلی و ؛ معیادفر7949 ؛ گا درزی،7947بر،  حسین
آرایاش نیروهاای »مطالعات مرب ط به  ۀط ر خاص در بررسی پیشین به ،اینباوج د .(7931

رس، پژوهش دستدرج  در بین آثار و و با جس « های ه ی  ق می گفتمان اجتماعی و تح  
خ د انتخاب کارده  یمح ر ۀعن ان مسئل  که این مسئله را به یمنیافت را به زبان فارسی یجامع

گرایی بل چی شاهد هستیم  ملی ۀرا بر مسئل تمرکز خاصی ،نیزغیرفارسی  آثار م ردباشد. در 
 یاجتمااع ا هدگ، بررسی تح الت سیاسی ( و آنجا که7348بر،   ؛ حسین7347، 1)هریس ن

 یمارور یشتر باا تاأملیب نیز (1078؛ طاهری، 1070اس  )طاهری،  ایران ب ده  چستانبل
 .ش یم رو می روبه
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 پژوهش یشناس روش .3
کاه  اس « ه ی  در بل چستان ایران همسئل» دربارۀ تری بخشی از طرح بزرگ ،حاضر پژوهش

در قالاب گیارد و  یم قرار تبارشناسانه ا تاریخی شناسی در چارچ ب ن عی روش ،نبنیادی ط ر به
شناسای  باا حرکا  از روش ،ایان طارح . دراسا درحا  پژوهش و نگارش  ادکتر ۀرسال یک

 ییها و فهم گفتمان ییشناسا در پیم رداشاره،  همردم ناحی یدر تاری  زندگان کنکاش یادشده و
، پی ساتهو همچ ن یک فرایند  شده برساخته ،ها، ه ی  بل چی آن کشاکش میان م که دریهست

بار تحلیال و ت صایف شاکلی،  عاالوه شناسای، همچنان درحا  ساخ  اس . در ایان روش
عملی کاربرد  هها و ح ز آن ی  وج د یا ابتنایها، در پی شرح شرا گفتمان ییو محت ا ،ساختاری

 ناه ،صارگ، هادگ کرد تاریخییرو تبارشناسانه و برخالگ کردیرو م. دریها هست انتشار آن یا
هااا،  بلکااه فهاام تشاات  ،تاااریخی هاز تحاا الت پی ساات ای خاا  یگانااه ترساایم و دنبااا  کااردن 

هاا و باینگاانی،  سا  )جمشایدیا هاا خالءها و تفاوت ها، شکاگ ها، گسس  ها، چندگ نگی
 فرایناده ی  در بل چساتان ایاران را در  همسئل که(. این رویکرد به ما اجازه خ اهد داد 7930

ر جریاان باهاای مارثر  و گفتماان ،ها نیروها، گروه تاریخی آن بررسی کرده و با شناسایی تط ر
هاا و فهام وضاعی  یاا شارای   انتقادی آن یارزیاب برایمسئله، امکان مناسبی  گیری این شکل
 (.7944داشته باشیام )کچ یان و زائری،  هم رد مطالع ۀپدید کن نی
اصاطالح  باهی و روایتی تااریخ هتالش برای ارائ د،ش  ، آنچه در این مقاله ارائه میهرحا  به

ای و با رج ع به اسناد و آثار م ج د و مارتب ،  اس  که به روش کتابخانه یلیو تحل« یدرزمان»
ظاه نهفتاه در ذهان و حاف تاری  شافاهي ت ان نقش از س ی دیگر، نمی اس . شده آوری جمع

گاهان  در  را مطالعاهم رد همادت در ناحیا یط الن زیسته و تأمالت میدانی ۀتجرب محلی و نیزآ
آنچه در ادامه  یبند آوری و جمع گرد ، دریرو هر به دانس . تأثیر یکار انکار کرده و ب این انجام

م رداشااره و باا وجا د  یساشنا روشی اصال هاای باه گاامی پایبناد باا ایم کردهسعی  آید، می
را بارای  یدرآمادی مقادمات قلی،احاد در یاک صا رت قالاب ن شاتاری، های این محدودی 

 .کنیمشده، فراهم  ییشناسا یها از گفتمان کو مستقل از هری حلیلیت های بررسی
شناساایی »، نخسا  ساعی بار باالشناسی  ری از روشیگ بهره فرایند در مختصر و بیانی به
ایام. در ایان  تااریخی داشاته ۀزمین از خال  طرح یک پیش« م ض ع پیشینۀ» یو واکاو «مسئله
 ینیروهاا حااکم بار بل چساتان، های اجتمااعیبر تاأملی در ساازمان و سااختار عالوه بخش
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؛ اند بررسای شادهبل چساتان از دیربااز تااکن ن  قا می ههای مطرح در جامع و گروه اجتماعی
باه ه یا  انساان  یبخشا و جها  یدها شکل خ د در ۀبه انداز که هریک یهای و گروه روهاین

صافر  ۀفهام نقطا» منظا ر باه تا حد زیادی یتاریخی کاو نهیاین زم اند. سهم داشته بل چستانی
هاای  برحساب یافتاه اماری کاه اسا ؛ دهشاانجاام  «هاا برای بل چستانی ه ی  یمند مسئله

پیشامدرن آن و لزوم شاروع تأمال شکل  بهها  بل چ یفرهنگ تمرکز بر زیس  ضرورت پژوهش،
 اداماه و از خاال  ایان سافر، درعمال باه د. درکن از آن زمان را برای ما آشکار می تبارشناسانه

مختصار تطا ر  یها و پیگیار گیری گفتمان اشاره به سیر شکل ؛ایم رسیده «ها اکتشاگ گفتمان»
هار « هاای محا ری دا » ینیگزیجا یچگ نگ یساز ق برجستهیاز طر م ارد یها که در برخ آن

. اگرچاه ایان اسا در ایان بخاش  م ردت جه های تهترین نک مهم ، ازانجام شده اس  گفتمان
بار م ضا ع  یک درآمد مقادماتی ،د، یک ن شتار ک تاه و درواقعشکه اشاره  گ نه همان، ن شتار

ایام  دهکارساعی  ،گفتماان هار ۀح خالصایدر خاال  طارح و تشار ولای ،اسا  م ردمطالعاه
ق، و از ایان طریا بررسای کاردهگفتماانی را نیاز  و میاان یدرونا «های تصادم»و  «ها گسس »
ها   . کمااینکه یافتهارائه دهیم« مقاوم »و « قدرت» یها انیجر شاکشکاز  یلیتحل اختصار، به

ده و اگرچاه در شاگفتمان پیشین طرح  در برابرمقاوم   بان عی  دهد که هر گفتمان به می نشان
قادرت و  کسابآن نیاز باه  تمایال خا د   یزود اما به کشد، چالش مای ابتدا قدرت مسل  را به

 د.ش  مای آشکاردستیابی به هژم نی 
 

 تاریخی هزمین طالعه؛ یک پیش. میدان موردم4
 آنماردم  بیشتراکن ن  و اس زمین  ایرانیی جغرافیا ن احی نیتر از بزرگ ییک بل چستان، هناحی

 ،7981 )ناصاح، یتااریخ بنابر ارجاعات ها بل چ .اند گرفتهجای  ایران و پاکستان کش ر در دو
 ،2کریساتین سان ؛791 ،7919 اصطخری، ؛904 ،7914 ،1ن لدکه ؛99 ،7911 ،یغمایی ؛9

هاای  یاز تباار آریاای یمردمان (89 ،7944نیا،  ؛ ناصری771 ،7914؛ احمدی، 831 ،7911
، یاجباار ط ر احتمااًل به و دالیل مختلف اند که به سرزمین ایران ب ده ین احی شمال در ساکن

، شاد نامیاده« بل چساتان»ای که بعادها  شده و در ناحیه ک چانده یکن ن شرق ایران به جن ب
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بنادی کلای، باه دو قسام   م ردمطالعه در کش رمان و در یک تقسایم ۀند. ناحیا هاستقرار یافت
تنهاا کاه  ی؛ تفکیکااس یک کتف شمالی )م س م به سرحد( و جن بی )م س م به مکران( قابل

 در ای یاساس های حا ، نشانگر تن ع نیو درع نکرده ییمتفاوت را بازنما یجغرافیای های ع یطب
 ساکن در هریک از این مناطق اس . جمعی اجتماعی  سازمان ساختار و

ای مختلاف  های ایلای و طایفاه مردمانی دانس  که در گروه ها را باید بل چ لحاظ تاریخی، به
ن محلی یاا یسنتی با مح ری  خ ان اقتدار ن عیسلطۀ  زیرها  و سازمان اجتماعی آن  یافته سازمان

 ،«فئا دالی شبه»ن عی ساختار  داشتنمکران ضمن  هان، ناحیمی سرداران ط ایف ب ده اس . دراین
نا عی  مراتبای ساخ ، یک نظام سلساله شد که با برقراری می اداره ینییا خ ان ت س  حکمروایان

مت س  و  داران بر اقشار دیگری همچ ن کارگزاران، زمین اعتبار ذاتی برای خ د قائل ب ده و هم اره
 قا ،ی(. درحق7-90 ،7919بخاش،  اناد )شاه . تسل  داشتهو.. ،ن کرها ها، ک چک، پیشخدم 

خ یشااوند،  یها را واحدهای ساازمان آن قبایل، هدربار شناسانه انسان های رهیاف  یبرخ»اگرچه 
؛ 7319، 1)ساالزمن« دنادان تر می بزرگ ۀر در یک جامعیناپذ دول  و، طلب مساوات غیرمتمرکز،

کناد.  چیزی را تأییاد نمای نیتاریخی در مکران چن (، اما واقعی 11 ،7914احمدی،  :نقل از به
بار خ یشااوندی و متکای بار اصا    ها در مکران، لزومًا مبتنی بل چ یساختار و سازمان اجتماع

سااختار بایاد دانسا  کاه  های ناشی از ازدواج نب ده اس  و برای فهام ایان اجدادی و وابستگی
بر وجا د و رسامی  داشاتن نا عی  که مبتنی هناشی از وج د روابطی غالبًا سیاسی ب د ،حیات آن

  یم که ماهیدان دیگر، می یاز س  اس ؛ ا نه لزومًا خ یشاوند ا مراتبی در میان افراد  قدرت سلسله
 .بیانجامدگرایی در جامعه  مساوات بهت اند  اساسًا نمی ای چنین نظم مرکزمح رانه

بخاش  ما ردسب  باه آنچاه در ن ،سرحد بل چستان ۀحاکم بر ناحی یتماعجا سازمانالبته 
سازمانی متکای  زیرایابد؛  شتری مییمناسب  ب باالدیم، با رویکرد کراین پهنه مشاهده  یجن ب

اللهای،  ایلای هساتیم )جاناب مراتاب اس  که در آن شاهد ن عی سلسله ینظام خ یشاوند رب
تاب ایلای ، در این ناحیه کسی کاه بار صادر مراوج د دارد( و برخالگ آنچه در مکران 7911

(. اقتدار حاکم 731 ،7949بر،  اس ، در ابتدای امر دارای اعتبار ذاتی نیس  )معیدفر و شهلی
حاا   اما درعاین ،ای، اگرچه اقتداری سنتی اس  های عشیره نظامبر رواب  اجتماعی جاری در 

سارحد،  ۀدر ناحیا یناام دارد. سردارسااالر« ساردار»که  اس  از کاریزمای شخصیتی ناشی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تا ان آن را  یحاد زیاادی ما کاه تاااسا  ای از زیس  پدرمآبانه در بستری با ده  ای شی هبازنم
این بستر دانس . وج د شخصای باا ها ش و ذکااوت بااال، دارای فان بیاان قا ی و  یاقتضا

هاای درون  فصل اختالفات و نزاع و به ام ر ایل و نیز حل یبخش ویژه برای انتظام به ، یشیخ خ
معیشاتی  های از تااری  زنادگی ماردم سارحد کاه شای  در برهاه ط ر خاص به ای،  طایفه یا بین
. ساعی بارای یدرسا ینظر ضروری م داری در بین آنان رواج بیشتری داش ، به و گله یگر ک چ

های   اجرای سیاس  با وج دبه نظام اجتماعی،  ساختاربخشی ۀسردار و این شی  هژم نی حفظ
فزایناده باه ساایر نیروهاای  یو اعتباربخش ،انقالب پیش از ،مدرن مانند اسکان عشایر دول 

باا وجا د جریاان  ،اکنا ن پس از انقالب اسالمی ایران و حتی هام ،مانند روحانی ن اجتماعی
 در بین روشنفکران محلی، ادامه دارد. انتقادی

ط رکلی  در سرحد و مکران به اجتماعی مسل  سازمان یها  و شی ه بل چستانی ق م ۀجامع
دولا   یها اس یاجرای س قاجاریه و پهل ی، نظامی و دولتی از دوران نیروهای روددر پی و و

دیگار  یاجتمااع اقشاار و نیروهاایی ابیاته و اعتباریمدرن و ورود عناصر ، نیزاسیمدرن مدرن،
دچاار  و...، غیردانشاگاهی نفعااال ،روشانفکران دانشاگاهی هاا،  با روکرات  ن،یروحان مانند

متنا ع  یهاا  جریاان ده اسا  و فهامی شازیآم مناقشه یها کشمکشر یو درگ تح الت اساسی
ها یتی در ایان جامعاه، مساتلزم درنظار داشاتن تحا الت و  هاای خ اه و نیاز گفتماان ه ی 

در جای دیگر  باید این تح الت یچرایی و چگ نگ . اگرچه بررسیاس  یادشدههای   کشمکش
روی ماا  که این پژوهش پایش یضرورت اسبراسو  این ، باوج دانجام ش د تر مفصل ای گ نه به و

بل چساتان،  ههاا و نیروهاای اجتمااعی فعاا  در جامعا ، از خال  پرداختن به گروهاس  نهاده
 د.شخ اهند مرور  اختصار بهتح الت م رداشاره نیز 

 
 بلوچستان یقوم ۀمطرح در جامع یاجتماع یروهایها و ن  . گروه5

هاا و  ت ان نشاانگر شاکاگ تقابل را در یک جامعه میم گاهها و نیروهای اجتماعی  حض ر گروه
 و کیساتی فهم اساس، . براین(701 ،7918دانس  که در آن وج د دارد )بشیریه،  هایی تعارض

و نیز فهم  اند شده پدیدار ها تعارض و ها این شکاگ ۀکه برپای یادشده و نیروهای ها چیستی گروه
وجا د  هاایی باه گفتمان ای را برای شناسایی ینهزم ت اند ها می آن بندی صف ییو چرای چگ نگ

ی اد. به این منظا ر، در اداماه ن عانزن یاه یتی متن ع را دامن م ایاه پ یش ،نهای درآورد که 
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 که دهیم بل چستان ارائه میه و نیروهای اجتماعی مطرح و فعا  در جامع ها بندی از گروه میتقس
 براساسندارد.  معه ب ده و هس ،آنچه در این جا رددر م روی ادعای شم لی  تام   هی  البته به
رساد   مای نظار به شده تا این برهه، آوری جمع های ت س  نگارندگان و یافته شده انجام ایمروره

و  ،( ساردارها، خا انین7از شش گروه اجتماعی عمده در بل چساتان ایاران ناام بارد:  ت ان می
ن و فعااال ،ها روحانی ن، م ل ی( 9گرا؛  ملی ( نخبگان ق می ناسی نالیس  و1اشرافی  سنتی؛ 

( 9و ثروتمنادان جدیاد؛  ،( تجاار، اغنیاا1رو؛  مت س  دنباله هها و طبق ( ب روکرات8ی؛ مذهب
 ن مدنی تجددگرا. روشنفکران و فعاال

 و اشرافیت سنتی ،سردارها، خوانین .1-5
متفااوت  أ،لحاظ منشا بهساالری در مکران و سرحد بل چستان   اشراگ ن،یبنابر ت ضیحات پیش

خا انین  درنظار گرفتاه شا د. اشارافی  یگ ناگ ن ان اعدر قالب باید  شکلی نیز  لحاظ ب ده و به
های واال و پسا ، باه  «ذات»بر تبار ب ده و با ایجاد تفکیک میان  اشرافی  مبتنی ن عی مکران،

؛ 7999)برقعی،  د که مختصات خاص خ د را داردش منجر می« کاستی شبه»نظام  ایجاد ن عی
اشرافی  سرداری در سارحد اگرچاه ناشای از ، اما (7938؛ آذرشب، 7938ت سلی و بامری، 

کاه اعضاای آن در  شاده اسا ای منجار  طبقاه درنهای  به ایجاد ولی نیس ، یکین تفکیچن
، یهررو (. به7911الهی،  ؛ جانب1000، برتری نسب  به دیگران قرار دارند )سالزمن م قعی 

سردارها و خا انین   ا بل چستان هویژه در ساختار سنتی جامع به ا  کهاس   این داردی  اهم آنچه
ها هم اره نسب  به  اند. آن جایگاه بسیار مهم و تأثیرگذاری داشته ممتاز و حاکمه، هطبق عن ان به

ن خا انی ویژه باهمیاان،  ایانو در  برخا ردار با ده ای ویژه هایاز امتیازدیگر های اجتماعی  گروه
ن عی اشرافی   دادند؛ بیش بسته را تشکیل می و ای کم طبقه بخش،  سازمان تالشن عی  مکران با
(. گاروه 7919بخش،   گروه دیگری را به آن راه نب د )شه هی  ،عملدرشده که  و نهادینه م روثی
درت کنتار  قا بارایدول  پهل ی و اقدامات این دول   یگیر ویژه تا پیش از شکل به  ا ا  یادشده

، فراوانیت جهی در منطقه برخ ردار ب ده و در م ارد  نف ذ قابل از ا ا محلی اکمانح حدوحصر بی
 یو بخشی از نیروها  ن ظاهر شدهیزم ایران های حاکم بر گستراه نظامی سلسله متحدان عن ان به

 می،دفااعی یاا تهااج های هبرای حمل  گرفته رهای شکلکبا لش یهمراه برایخ د را  فرمان زیر
حتی فردوسی نیز به نقش مرثر جنگج یان بل چ در سپاه ایاران و  ای که گ نه بهکردند؛   اعزام می
 (.771 ،7914کند )احمدی،  های مختلف اشاره می در جنگ
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روز  روزبااه ،از تاااری  معاصاار بل چسااتان یمختلفاا هااای دورهمکااران در  نیدرت خاا انقاا
که تا یکصد سا  پیش و حتی نایم  ای بسته و ف نظام س  ت ان از آن ده و امروز نمیش ترمحدود

بعدی منتسب باه  یها بازماندگان و نسل ،این گذشته وج د داشته اس ، اثری دید. باوج د قرن
افراد جامعاه در  یو یکسان یرش اص لی مانند برابریهن ز از پذ ،برتر یها خ انین مکران و ذات

ای در سرحد نیز اگرچاه در  و بزرگان طایفه ،ها سفید ریش . قدرت سرداران،دارنداکراه  ،«ذات»
د، اما ازآنجاکه ضرورت وج دشاان بارای شف یاز انقالب اسالمی تضع پسهای پیش و  سا 
ب ده اس ، از باین  یک ضرورت کارکردی ا یویژه در مقاطع خاص به ا اجتماعی این ناحیه  نظام

هاا  ر این قشر، آنیقدرت فراگ از   روشنفکران بل چ هایانتقاد با وج دنرف . در حا  حاضر نیز 
هاایی را  نفا ذ و بارای بازت لیاد جایگااه خا د در جامعاه، تاالش ،سیاسای نظاماند در  ت انسته
 دهی کنند. سازمان

 ونالیستی. نخبگان قومی ناس2-5
کاه  یانساجام ؛اسا منساجم  و م فقی  آن نیازمند تالشی ای مدرن ب ده پدیده ،سمیناسی نال

و ایان شااید یکای از دالیال اساسای عادم  وجا د نداشاتهایاران  هاای بلا چگاه در میان  هی 
سا  )هریسا ن، ا هاا گرایاناه در میاان آن ملای یک تشکل واحد سیاسی یا نظامی یگیر شکل

بل چستان کاه  یها عمدتًا در بخش شرق بل چ ۀگرایان ملی های شها و خیز (. حرک 71 ،7347
در  ییهاا گرایشچنین  نب دنمعنی  ده و البته این بهمتمرکز ب  شده اس ،پاکستان واقع خا   در

 بل چستان ایران نیس .
خ اهاانی باا  حض ر نخبگان قا می بلا چ در مقاام نیروهاایی فعاا  و ه یا  بت ان شاید

 هاخیار، در قالاب چناد دور هدو سد در ط  ویژه  گرایانه را به و محلی یستیهای ناسی نال گرایش
س  که تا پیش از این ا رو اخیر ازاین هد. تأکید بر دو سدکرح تر مطر روشن ای گ نه مشخ ، به

اناد و  نداشاته بل چساتان ۀناحیا بر ای پی سته تسل  کامل وی، کزرم یااه  م کح و درعمل،
هاای شخصای و  در آن زمان، بیشتر ناشی از دغدغه های جاری رویاروییم ج د یا  یها تقابل

هاای سااکن در  ه ی  بلا چ همسئل ، می که درواقعای عم اس  و نه مسئلهب ده  طلبانه منفع 
 ای بیشتر منابع ماادیاس ، تهدید ب ده  در معرضعبارت دیگر، آنچه  بل چستان ایران باشد. به

در بایاد وج د داشاته و  ییااه رییدرگبر سر آن ها نیز هم اره  ان خ د بل چیکه حتی در م اس 
 زودی باه خی،یتاار تأمال یاک رتا پ در و ظرمن این از .بررسی ش د مفصل ط ر به ،یدیگر یجا
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ن یما رد بحاث، نخسات هدر بااز قاجارها یطلب و سلطه ییج  با غارت رویاروییم که یابی یدرم
کلماه،  یی واقعاامعنا باه را« هراس وج د دیگاری» ،بل چستان های اس  که کلی  جامع دوره

 آن ت سا  بع و مناافع ماادیمناا از دس  رفتن در م رد ینگران بر ؛ ادراکی که عالوهکرد ادرا 
هاای  آن»و « ماای بلا چ»دارد کاه میاان ریشه  ای های فرهنگی در فهم تفاوت زورمند، یدیگر

تارین  جادی نیز پژوهشگران محلیو  نظران صاحب از یاریبس نظربنابر  وج د دارد.« غیربل چ
قاجارهاا  حکا متی هدر بااز« منادقدرتغیریا  »یا « دیگری متقابل»ها با یک  بل چ رویارویی

 هدور بایاددوم را  هدور (.7941بر،  ؛ شهلی7941؛ سپاهی، 7911)ساالربهزادی،  گرف شکل 
ویاژه در برابار حضا ر نیروهاای اساتعمارگر  ایستادگی نخبگان ق می و بخشی از مردم بل چ به

مقطع (. 7937؛ صفرزایی، 7914؛ دایر، 7910م ردمطالعه دانس  )هم ،  هدر ناحی خارجی
کتاات ری رضااخانی اسا ؛ ید در برابر دولا  مادرن ایاران و درواقاع، یایستادگ مقطع ،س م

یعنای خا انین بلا چ بارای  ،ای مشاخ  خااص مجم عاه تاالششاهد  ،که درواقع مقطعی
؛ رخشاانی، 7948؛ سیاسار، 7901های محلی ب د )جهانباانی،  رسمی  شناختن حک م  به

ر زمااان ساالطن  د ویژه بااه ،هااایی هتشااکیل گاارو هچهااارم، دور هدور (.7937؛ سیاساار، 7937
اهاداگ  ،مشخ ط ر  به، یستیناسی نال یها ری فعالی یکه با پیگ اس محمدرضاشاه پهل ی 

بخاش بل چساتان، حازب  آزادی ههاایی مانناد جبها گاروه دناد؛کر یای را دنبا  ما گرایانه ملی
در  7980 همثا ، حازب دم کراتیاک بل چساتان کاه در دها برای ؛و... ،بل چستان دم کراتیک

در « دولا  دم کراتیاک محلای»ط ر مشخ  خ استار ایجاد یاک  تشکیل شده ب د، به بغداد
؛ 7348بار،  باشاد )حساین« فدرا  و س سیالیس »های ایران  از استان بل چستان ب د که یکی

انقالب اسالمی ایران و پس  وق ع زمان با پنجم، هم ه(. دور7914؛ احمدی، 7919بخش،  شه
ایی، اای مختلاف و باا اهاداگ متنا ع، ضامن فرازوفرودهااها جریاان در پای کاه اس از آن 

بیشتر  ،انه در این دورانیج  مطالبه های انیجر از استمرار یافته اس . برخی هایی از آن ص رت
حق قی مساوی  که شکل گرفته اس  هدگو با این ب ده نیروهای مذهبی بل چ  فعالی  حاصل

هایی که ابتدا  تالش ؛دکنهای اهل سن  ایران در حک م  فراهم  و جایگاهی برابر را برای بل چ
 تاالش باا اکن نداش  و  یرسمشکلی  «حزب اتحاد مسلمین»مانند  یهای در چارچ ب گروه

زاده و  )بازرگ شا د پیگیاری می ،های کشا ری بر مقام یی بل چ برای تأثیرگذارمذهب پیش ایان
بل چ پاس از انقاالب  هسیاسی، جامع مهیهبی و نهای مذ بر این جریان (. عالوه7941مالزاده، 
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اغلب در خارج از  کهاس   ب ده دیگری نفعاال و یسیاس های گروه حض ر شاهد ایران اسالمی
زعام  گرایانه و با رویکرد انتقادی یا حتی رادیکاا ، باه چپ های گرایش با و یافتهکش ر استقرار 

 اناد ه و تحقاق بل چساتانی آزاد با دهاحیاآمیز در ایان ن ضیده شدن نظم تبعیبرچ در پیخ د، 
 (.7938؛ اکرمیان، 7938بر و ایرندگانی،  ؛ حسین7914؛ احمدی، 7348بر،  )حسین

 ن مذهبیو فعاال ،ها روحانیون، مولوی .3-5
   طا ویاژه در   پیش ایان مذهبی در ساختار اجتماعی بل چستان، بهیجایگاه مذهب و نیز وضع

 یحک ما  محلا که مطرح اسا ، اساسی شده اس . آنچنان دچار تح الت ،یکصد سا  اخیر
. با ده اسا ن منطقه یآغاز رونق مذهب اهل سن  در ا هق.(، نقطه. 7133-7901ها ) بارکزهی

را دادی ماال و م لا ی امحمدخان بارکزهی، تع نام دوس  محلی به اکمانیکی از ح در این دوره،
 باا برای امار قضااوت کاه از آن ،ب دند افغانستانو  عل م دینی در پاکستان هکرد ویژه تحصیل که به

  پایش (. تا781 ،7949وارد دستگاه حک متی خ د کرد )طاهری، ، ش د  یاد می« ع یشر»عن ان 
بایش از  ،و نیاز صا فیان یاا عرفاای محلای ،کرام  صاحب مسلک، پیران شیشی خ درو این، از

 معن ی خ یش ب دند. زهاینیا ۀنیدر زم ان بل چستانیهرکس دیگری محل رج ع ب م
عنا ان  هاا کاه باه دسته از پیشا ایان دینای بلا چ گذشته، آن یشمس هسد یانیپا یها  دهه تا

هاایی  شدند نیز، بیشتر کهنساالن زاهدی ب دناد کاه در ساا  شناخته می« قاضی»و « یم ل »
تاه و هماان اندوخ بااپیادا کارده و  ییدور، آشنایی اندکی با عل م دینی در سط ح بسایار ابتادا

گ یی به نیازهای دینی مردم و آم زش فرزندان برخای از  پاس  برایبند خ د  مین هکمک حافظ به
ایان  کردناد. وق  عمال مای اکمانح ییعن ان بازوی قضا ، بهیاقشار استفاده کرده و در م ارد

 ۀزماان آواز  ، تاا اینکاه هامیافا های حک م  قاجارها اداماه  ن سا یتا واپس ین ع به وضعی 
باا ها رسید.  مند در هندوستان آن روزگار به گ ش بل چ سازمان بزرگ و یدینی مترق های رسهمد

هاای تااریخی آن، تعاداد انادکی از  یمانادگ  بل چساتان و عقاب هشرای  فرهنگی ویژ ت جه به
و  شامار آماده بهلحاظ طبقاتی نیز جزء اقشار میانی جامعاه  ن معتمد که بهاهمان زاهد فرزندان

نی کاه پاس از امساافر سا ی مرزهاا را یافتناد؛ ب دند، فرص  سفر به آن نیز دیگران م رد وث ق
بل چساتان،  هنیروهاای اجتمااعی جامعا نیرگذارترین و تأثیتر مهم ب ین عی در ه بازگش ، به

 .شدندها  های فکری و اعتقادی بل چ ای در بنیان های ریشه و دگرگ نی   سرآغاز تح الت گسترده
 مردم م رد احترام هها، تا پیش از این نزد عام یا همان م ل ی یادشده یمذهبان یپیش ااگرچه 
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هاای مختلاف سیاسا  و  در عرصاه یینف ذ باال ۀکه دارای گستر یمنسجم اما سازمان ،ب دند
 او  و نیازو ساردارها در دوران حاکمیا  پهلا ی  خا انین نداشاتند. سارک ب اجتماع باشاد،

انقالب اساالمی و حک ماا  دینای در ایاران،  نی در دورانیع ،بعد یاه در دهه ها آن تضعیف
 هدر فرهناگ و جامعا روحاانی ن قدرت و تأثیرگاذاریمیزان را برای افزایش  یمناسب های نهیزم

مسااجد  هو گسترش مدارس دینی و ت سع (. ایجاد90 ،7319د )سالزمن، کربل چستان فراهم 
در  ای نقاش کلیادی پارده شاکار یاا پشا طا ر آ هایی کاه هما اره و باه عن ان کان ن به جامع،
شخصای تاا  سابک زنادگی از ا مختلاف هاای در عرصاه هاای فاردی باه انتخااب دهی جه 

م رد مطالعه  ۀتح الت اساسی جامع جملهاز اند، داشته  ا های سیاسی مشارک  درگیری  تصمیم
اجتمااعی نیروهاای   عن ان به ن مذهبیحض ر روحانی ن و فعاال سببکه  اس در دوران اخیر 

نفا ذ   عن ان یاک گاروه ذی جایگاه روحانی ن به  .ده اسشگذار در متن این جامعه و تأثیر فعا 
 ب دهن مدنی انتقاد برخی فعاال م رد، های اخیر ویژه در سا   به ها،  اجتماعی بل چ نظامدر  عمده
 که در جای خ د به آن پرداخته خ اهد شد. ،اس 

 رو  دنباله ها و طبقه متوسط . بوروکرات4-5
  اقشار و طبقاات اجتمااعی آن جامعاه را یای، وضع   سیاسی و اجتماعی در هر جامعه تح الت
نظاام اجتمااعی  نب ده اس . فروپاشای ابل چستان نیز از این قاعده مستثن هد؛ جامعکن می دگرگ ن

 اشای ازن یساالر ها و نیز گسترش دی ان معیش  بل چ هدر مکران و تح   شی منعطف و غیر بسته
آناان در  ۀن دغدغایتار مهام د که شایدش ییها گروه یگیر شکل سبب دول  مدرن در بل چستان،

کاه  یمت سا  جدیاد هها و طبقا ب روکرات ؛داتحقق و حفظ آرامش باش شان، زندگی آهسته   ط
تا جهی از  اخیر، شاهد هی  پ یش مستقل و قابل در کار خ د داشته و در نیم قرن اصطالح سر به

 رغم باهدانشگاهی یاا درآماد مت سا  و   مدار دارا ب دن با وج دگروهی که  ؛ایم نان نب دهآ س ی
در اکثریا   نهایا درو تجادد درگیار با ده و  کشاکش سن  ، دریبه یک فرهنگ مصرف یپایبند
 یاا بزرگاان رهباران ماذهبی ای از پیاروی تابعاناه ای اجتماعی و سیاسای،ه اتفاق حرک  به قریب
 (.704-703 ،7948باره همچنین رج ع کنید به: سیاسر،  اند )در این ای داشته طایفه

 تجار و ثروتمندان جدید .5-5
و  اند نداشاته یدسات و یاک یگاناه های اجتماعی م رد بحث تاکن ن، سااختار از گروهک ی هی 

لحااظ نا ع و حتای  چنین انتظاری داش ؛ ثروتمندان بل چ نیز در حا  حاضار باه اساسًا نباید
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ای دانس   ساالرانه ای از آنان را باید بازماندگان ساختار اشراگ نیستند. عده ای گروه یگانه ،أمنش
از گذشته  ها برخی از آنهستند که  ، تجار و بازرگانانییدیگرۀ عد ؛ها اشاره شد به آن که پیشتر

ی چاه در ا و دارای ارتباطات اقتصادی گسترده  اشتغا  داشته یقان نی یا غیرقان ن یها تجارت به
اقتصاادی و  گاان ت ان ن کیسه . در حا  حاضر میهستندداخل مرزهای کش ر و چه فراتر از آن 

ویژه از طریق پی ستن به خط ط قاچاق م اد مخادر و ساایر  دید که بهنیز دی را یثروتمندان جد
ن یکای از عن ا جایگاه خ د را به ،ت جه های قابل اند با انباش  ثروت های غیرقان نی، ت انسته راه

ای و رهبران  بزرگان طایفه ۀویژه بر دو دست نف ذ این گروه به ند.کن  یجامعه تثب های نف ذ در گروه
عن ان عناصری تأثیرگذار بر روندهای عم می جامعاه  مذهبی، ضرورت ت جه به نقش آنان را به

 د.کن آشکار می
 ن مدنی تجددگرا. روشنفکران و فعاال6-5

ط ر  های آن را به دولتی جدید که ریشه ساختارهای استقرار درنتیجۀ مدرن نهادهای گیری شکل
تزلز   مانندج  کرد و ع امل تبعی دیگری و دوران پهل ی جس  در اقدامات سیاسی بایدخاص 
هاای  ناسی نالیسا  و گاروه سرک ب و ناکامی نخبگان قا می خ انین و سرداران بل چ، جایگاه

 ،گفتمان بنیادگرای ماذهبی در بل چساتان گسترش ن عی، قشر روحانی ن گیری گرا، قدرت چپ
  یان عی تفکر انتقادی را در میان اقشااری از جمع یگیر های رشد و شکل زمینه گیهم و...،

ای از تغییارات  وجا د آورد کاه بعادها در بساتر مجم عاه بل چ به هکرد ویژه تحصیل به ج ان و
زماانی  و هم 7910 هده ۀاز نیم یژه پسو به ،ی ایرانادر سپهر سیاس  جمه ری اسالم سیاسی

فرهنگی جدید در سطح جهانی و نیز رشد امکانات ارتبااطی نا ین،  یها آن با گسترش ارزش
هااا و رفتارهااای  ایجااد تحاا الت ساااختاری در نگاارش را باارایجریااانی عماا می کاارد  ساعی

 .راه اندازد بهبل چستان  های حاکم بر کلی  جامع ضدت سعه
دس  یاا  ، گروه یکبررسی شدندکه در این جستار  یهای مانند سایر گروه ارهگروه م رداشالبته 

د. کارهای گ ناگ نی را ترسیم و دنبا   ت ان در ارتباط با آن، شاخه و میاس  نب ده  یمنسجم ۀطبق
 که اساسًا حک م  دینی و جایگااه درنظر گرف سک الر را  یروشنفکر یت ان ن ع می ان،یم دراین

 ناد؛دا در برابار ت ساعه مای ای ماانع جادی مذهبی در نظاام اجتمااعی را برانعالی مذهب و ره
اسا .  های نظام دینای فارغ از محدودی  ،جهانی ، پی ستن به جریانیاین منظر ای که از ت سعه

نیس ، اما فراگیر ن اجتماعی ساکن در بل چستان در میان روشنفکران و فعاال ،رویکرد ایناگرچه 
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نگااه  ،بردن نظام اجتماعی حاکم در بل چستان داشته و نماینادگان آن  ارزیر س شدت سعی در به
د یاکاه تأک بر این نظرنادای را نگاهی ضدت سعه دانسته و  رهبران مذهبی بل چ و نیز بزرگان طایفه

حک ما  مرکازی،  یاا ، ت س  نخبگان ق می و ماذهبی بلا چ«  بل چ سنییه »ازحد بر  شیب
گفا  کاه  تری ، باید از نگاه معتد مقابلد. در ش  دم و ناحیه میانزوای هرچه بیشتر این مر سبب

 ن مادنیفعاال از ای مجم عه رۀدربا را شکل داده اس ؛ بحث ینسب  فراگیرتر درعمل، جریان به
 ااا یمجازی و مطب عات های فضای ری از امکانیگ خاصه با بهره  اا در ح زه عم میویژه  اس  که به

، نقاد از درون سااختار هاا ویژگیتارین ایان  مهام های خاصی هستند؛ ویژگیو دارای  فعا  ب ده
هاای   تحر  اجتماعی بخشمانع منظری تاریخی،  از  که ای اس  ها و سازمان بسته ار بل چمد ق م

 نظاامبه بیارون و معطا گ باه  ، نقدییادشدهدیگر، گروه  . در سطحش د می جامعه از ای گسترده
ض، یدیگری از تبعا های گ نهدارد که از منظر آنان، با بازت لید  رکش و اجتماعی حاکم بر  یسیاس

 گاروهالبتاه د. کن تشدید می ای، های ت سعه شاخ  ناز  آن را در محرومی  بل چستان و جایگاه
اسا ؛   دهنب  باالک از دو ساختار ی  یبا ه  ج یانه مقابله یاه کنش یده دنبا  سازمان م رداشاره به

هاای  ت صایه»ای از  شدن مجم عه آنان معط گ به عملیاتیهای  کنشکه رسد  ینظر م در برابر، به
جریاانی  آن در کنار گرفتن و قرار به خروج این ناحیه از انزوای فعلی ، ینهادر  که اس« مییترم

د )روساتاخیز، ش  یدر معنای کلی این مفه م، منجر م «ت سعه»نیل به  منظ ر بهفراق می و فراملی 
 (.7939وستاخیز، ؛ نادری و ر7931

 
 قومی بلوچستان ههویتی رقیب در جامع یها ای و گفتمان اندیشه یها انی. جر6

، بار یاک بساتر گفتماانی بااالها و نیروهای اجتماعی  هریک از گروه ۀفعالی  کنشگران طبیعتاً 
یاا حتای صارفًا  یادشادههاا و نیروهاای  ه یتی گروهی ها تالش عبارت دیگر، افتد؛ به می اتفاق
هایی  های گفتمانی اس  که با یکدیگر تفاوت ای از دالل  بازنمای مجم عه ذهنی آنان، نجها

« ه یا  هپروبلما»مسائله یاا  هبندی هریک از آنان درباار ص رت هنح  تر، دارند. به بیان ساده
شاده در ایان  شناسی ارائه متن عی نسب  به یکدیگر دارند. اگرچه ن ع هایدیمتفاوت ب ده و تأک

هاایی تقسایم  گفتمان ت ان به خرده را می شده ح رتی کلی داشته و هریک از م ارد مطرمقاله، ص
ما رد  هشده را در جامع اشاره ۀایم شمایی کلی از مناقشات مرب ط به مسئل سعی کردهلکن د، کر

 . کنیمتر ترسیم  مطالعاتی گسترده ۀنییک زمایجاد راستای  مطالعه و در
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 گرایانه ومو ق های خودمحور  . گفتمان1-6
 هاایی دارای تن ع و نیز ساختار طبقاتی، هما اره ،ای های طایفه لحاظ ق میتی، تفاوت  بل چستان به

ای ها هاا بناابر پاژوهش هاای درونای در آن شاده اسا . بلا چ ه تقابالب ده که درنهای  منجر ب
اصاغرپ ر  )ی سافی و هساتند یماداری در میاان اقا ام ایرانا شده، دارای بیشترین میزان ق م انجام

و  یای فکاراها اشااره دارد کاه برمبناای آن، روش  م باه رویکاردیا(. ایان مفها7944ماس له، 
عاام درنظار  یعنا ان معیارهاای ، باه«دیگر»های  در مقایسه با گروه« خ د» گروه یرفتار یها  هیش

ایر و تحقیر ساطلبی  مداری در بل چستان با برتری (. ق م19-11 ،7913، 1د )ری یرنش  گرفته می
در ایان « دیگاری»و « خا د»که لزومًا غیربل چ نیستند. درواقع، مرزهاای  هایی همراه اس  گروه

نظر  باهناچیز  ، بسیارنییک ناظر بیرو نگاه  آن از خامهی ضگا که دارد زیادی ایه رشته جامعه،
 هاای هم، دیگاری به در این جامعه گاهی نسب  حتی خ یشاوند ط ایف ط ر ن عی، به ؛رسد می
 ای مدارانه  ق م و برای اثبات برتری خ د در برابر آن دیگری، بر عملکردهای شمار آمده بهطرناکی خ

ر یاتحق رد.یاگبخا د   باه یزیاآم خشا ن  یهاا ت اند صا رت یم یند که در م اردش  می متمرکز
 یکاسات شابه نظاام یکاه هنا ز بقایاا یا هجامع و در یر مراتب ساختار طبقاتپس  د یها دیگری
از ماردم  ای گساتردهای بخاش   شاهیاند دیگار از مختصاات ید، یکش   در آن مشاهده می گذشته

ک شاش  هاا، زندگی بلا چ ای که برآیند آن در ط   تاری  دهد؛ اندیشه را شکل می یادشده هجامع
برتری ذاتی اقلیتی  خ د، ههای اولی برای برساخ  ن عی گفتمان سیاسی خاص ب ده که در ص رت

ایان  یدا  محا ر عباارت دیگار، داده اس . باه عی جل ه میی، امری طبی از مردمزیادرا بر جمع 
  ذاتای اپنداشاتن اصالا نااگزیرو  ،عای، بادیهییهماان طب ،گفتمان م رد بحاث یۀ رت اولاص

ای اه در صدر جایگاه مرکزی و جن بی بل چستان، های در بخش ویژهکه به  ااسهایی ب ده  گروه
 اند. خ  ب دهای مشااجتماعی و در قلمروه

دهاد کاه در   نشان می یادشده ۀمجم عیی معنا های  گفتمانی و دالل  هایبه تأکید ینگاه
مطرح نبا ده و  در معنای کالن و مصطلح آن« یه ی  ق م»و «  یق م همسئل» اینجا و هن ز،

 یامعطا گ باه ن عا م جا د نیاز درواقاع، ُپرحارارتی مادار قا م نادارد؛ یندانچ  یم ض ع
د که البتاه در ش ادرا   «یخ دمح ر»شکلی از  همثاب ت اند به می اس  و بیشتر« ییگرا طایفه»

 اما ردارد. در اینجاا،  ییبل چ، نقاش تأثیرگاذار و بسازا ۀ  پاییبه ه ی  یا شخصی ده جه 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و...  ،هاا المثال ضارب هاا، ای بلا چ، افساانه همچ ن ادبیات حماسای و اساط ره ای گفتمانی
هاای ظااهری  نشاانه اقتصادی محلای، یسازوکارها همچ ن ای انیو ام ر غیرگفتم س ، ازیک

د یادر بازت لی مارثر نقاش و... از س ی دیگر، ،مسکن ش، پ شش،یمانند ن ع آرا یتمایزبخش
، حاا  بخشاد. بااین کنند که به رواب  اجتماعی در این ناحیاه، جها  مای ایفا می ای ویژه نظم

در هار دو  زیاراقائال شاد،  یرگفتماانیغ ماانی وزی بین ام ر گفتاتمای هی ت ان  نمی ،درعمل
انجامیاده،    م قعیا  فرادساتانیاکنناد کاه باه تثب عمل می ییها ارزش یساز نهینهادی راستا

ک را در ایان زمینااه، کیتش داده و امکان جل ه ناگزیری و ابدیه یم قعی  فرودستان را ضرورت
اجتمااعی گ نااگ نی همچا ن  هاای  امنظا، نهادهاا و یادشدهگفتمان  بنابراین، ؛دکن یما منتفی

 سیاسای ۀرد تاا نا عی سالطیاگ مای کاار بهرا و...  ،قشربندی اجتماعی خ یشاوندی، مذهب،
، به یاک ناابرابری سازوکارظاهر مشروع و شکلی از تبعی  را سازمان دهد؛ نتیجه آنکه، این  به

 ، بیش و پیش از هاررسد که ه ی  بل چی  نظر می ، بهاساس بخشد. براین رسمی  می بنیادین،
 د.ش  مند می شکل گرفته و بعدها، مسئله ،شدن این نابرابری درونی هنهادین ۀچیزی بر پای

فروغ وج د دارد و از س ی  کم هرچندازآنجاکه در برابر هر گفتمان قدرت، هم اره مقاومتی 
مانند  باال هبل چستان، اندیش هتح الت اجتماعی و تغییرات فرهنگی در جامع با ت جه بهدیگر، 

ده اسا . شواقع  یم رد تردیدهای ناگزیر دیگری، در مقاطع گ ناگ ن، انقیادبخش هاندیش هر
دا   یگزینیجاا راهباردهای متفاوت، ازجملاه  راهبرد نیز با یادشده، گفتمان قدرتمند مقابلدر 

بخشی به م قعی  خ د، ت سعه بخشیده اسا .  مشروعی  برایدیگری را  یها ص رت ،یکان ن
ن در سااختار و ساازمان اجتمااعی بل چساتان، یپیش یمراتب نظم سلسله طرفدارانندگان و یمان

ساازمان  مانند یاز انقالب اسالمی ایران و نیز در برابر رشد مح رهای قدرت دیگر ویژه پس به
که وج د آنان برای ثبات و امنی  جامعه و برقاراری  فرض پیشن مذهبی، با این و فعاال مذهب

ره از جایگااه خا د دفااع بخش در بل چساتان اماری ضاروری اسا ، هما ا انتظام یها تعاد 
؛ خ انین نیس  هم نامعق   و غیرمنطقیچندان ، ای گزارهی بند  طرح این ص رتالبته اند.  دهکر

یااا  یقاا م فصاال اختالفااات درون و دارای نقااش فعااالی در حاال نیاازامااروز ، و ساارداران بلاا چ
بارای  ضارورت کاارکردی وجا د نخبگاان قادرت قا می تأکید برامروزه . هستندای  طایفه بین

در  ویژه باه ،در ایاران ریکبه نظام اجتماعی در بل چستان، نهادهای کش ری و لش یبخش تعاد 
ده اس . کربا ایشان، تا حد زیادی مجاب  یرش جایگاه آنان و همراهیپذ برایرا نیز  ،این ناحیه
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 ایجاادارتباطاات مردمای در هار طایفاه،  یاها ایگاهاندازی پ راه مانند های نهادبخشی ک شش
تا ان در راساتای گساترش  های مجازی را می و عض گیری در شبکه ،رسانی اطالع های هصفح
 .(7931؛ گرگی ، 7947ُکرد، ) دکرل یم رداشاره، تحل  جدید گفتمان های شکل

 گرایانه یو مل یستیونالیناس یها . گفتمان2-6
و افغانساتان  ،از کش رهای ایران، پاکستان ییها که بخش یپهناور ۀن ناحیساکنا عن ان به ها، بل چ

 ای را در خا د که بیش از پانصد قبیله و گروه طایفه ش ند شامل می ای را گیرد، مجم عه می را دربر
 دارناد.  اشاترا ای ها یتی ویاژهها بر این باورند که در نشانگرهای ذهنای و   . آنااس جای داده

 هاا، سان  نیاکاان، مانندهایی  مرلفه بر ای ویژه دیتأک آن، در که اس   مشتر هنگفر یک از بحث
از  یا  مجم عاه ۀسرچشام ،هاا مرلفاه نیااالبته خ د  (.7 ،7318، 1ش د )مری و زبان می ،مذهب
ی هاا ها و گاروه میان بل چدر را  هایی تعارض ،یخیلحاظ تار  که به ییها شکاگ ؛هستندها  شکاگ

قا می،  یآورده اسا : دیگار وج د ا به اند شده فیتعر« دیگری» عن ان هم اره به که ا  ها رقیب آن
بلا چ کاه  یاجتمااع ا ان، برخای از کنشاگران سیاسییام نیزبانی. درا یگریو د ،دیگری مذهبی

پیگیاری  بارایرا دساتاویزی  بااالهای  دارند، با ادرا  این مسئله، مرلفه ای گرایانه های ملی هیداع
را  گفتماانی در بل چساتان ایاران ۀایان حا ز ایها  ریشه اند. د قرار دادهخ  ۀطلبان  اهداگ استقال

 یهاا هاا و جریاان ای از حرکا  د در مجم عاهیابا ا شداشااره  پیشاین   در بخش گ نه که همان ا 
گیری گفتمان  ، شکلحا  گرا دید که در ط   تاری  این ق م هم اره وج د داشته اس . بااین محلی

دولا   هباه تأسایس و ت ساع جدید، اساسًا واکنشی هیک پدید همثاب مدرن آن و به شکل به یادشده
مشاخ ، اقادامات دولا  مادرن پهلا ی در راساتای ایادئ ل ژی  طا ر مدرن در ایران ب د. باه

های اجتماعی  نیروهای سیاسی مختلف با پایگاه جدی واکنش ، بایرانیناسی نالیسم و نیز تجدد ا
باا  ای  جداگاناه یهاا ئ یکه از آن پس تاکن ن، هریک در قالب ه رو شد وبهرمتن ع در بل چستان 

 .اند کردهبر م ج دی  خ د تأکید « ه ی  بل چی»ادعای دفاع از 
گرای بل چ بر  ها و نیروهای ملی  انقالب اسالمی تا امروز، بسیاری از گروه پس ازهمچنین، 

ها با گروه ق می و ماذهبی غالاب  هبی بل چهای ق می و مذ که تفاوت اند شتهاین نکته تأکید دا
  یئاگااه در مرکاز نظاام سیاسای کشا ر و ه هی  ،ها درعمل ده اس  که آنشدر ایران، سبب 

های قا می  گروهسایر ها و  یسیستان که ش د گفته می ،باشند. درمقابل  جایگاهی نداشته حاکمه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ۀاز نظر ماذهبی باا مجم عا آنانا ها، با ت جه به اینکه در مقایسه ب زیس  بل چ ۀم ج د در پهن
 هستنددر کل استان م رد ت جه  یاجرایی دول  مرکز یعن ان بازو ند، بها هب د حاکمی  یکسان

این م ارد،  همجم ع (.7931نیا و همکاران،  )حافظ داردها  آن در م ردحمایتی  دیدگاه ،و دول 
« یخ دمختاار»و  «استقال »رت ضرو ن بل چ،این دسته از فعاال از نظرکه  هستند ییها نهیزم

 د.کن ها دوچندان می بل چستان و بل چستانی را برای
 زیسا ثبات المللی از بی بین غیدر های بی  یحمای از برخ و فارغ مطرح شد آنچه بر عالوه

 یهاا و جریاان هاا،  حرک هاا، شیت ان اذعان داش  که رشد گرا یم تردید بی غرافیای ایران،ج
 هاای ق باا اندیشاهیاتلف وخش شرقی بل چستان یا همان بل چستان پاکستان در ب یستیناسی نال

گرایای و ایجااد  ملای یایادئ ل ژ یگیار شکل به یزیاد حد تا منطقه، در رشد درحا  ادگراییبن
 (.7938گفتمان ه ی  ملی در بل چستان ایران نیز کمک کرده اس  )اکرمیان، 

بار مقابلاه باا   کاه البتاه عاالوهیادشاده  هگرایانا هدگ غایی گفتمان ناسی نالیستی و ملی
دلیال  های رسمی ایاران، خا انین و سارداران بلا چ را نیاز باه مرکزی و حک م  یها دول 

و  ، کناد ش مینک ه، تحریک احساسات عم می سبب بهمردم بل چ و  ۀخی عامیاستثمار تار
ویاژه باا  باه انآنادلیال آنچاه سازشاکاری  ز باهبرخی از روحانی ن بل چ را نی گر،از س ی دی

بارای نم ناه )اسا   سارزنش کاردههما اره  ،داند یحاکمی  جمه ری اسالمی م ۀمجم ع
، ایجاد ن عی وحدت (79/09/7913 ،نشریه پیکار 93نبرد بل چ، ضمیمه شماره بنگرید به: 

 ،ق می درون های های مختلف بل چ، کنار گذاشتن اختالگ در قالب یک واحد ملی بین گروه
. اسا « مل  بل چ»و پی ندهای عاطفی عمیق و گسترده در بین اعضای  یگو ایجاد همبست

کید بر مجم عهصلیمفه م ادر اینجا   ،از عناصار یا ، مفه م مل  و ملی  اس  که ضمن تأ
هاا، باورهاا، اسااطیر،  ارزش های ناژادی، ماذهب، یژگیو و ،مانند سرزمین تاریخی، خ ن

ان ه آن در میات سع منظ ر به یادشدهگفتمان  یریگید. پش  و زبان بل چی، مطرح می ،مشاهیر
ویژه در اواخر دوران حک م  پهلا ی و اوایال  آحاد جامعه و نیز تحقق هدگ م رداشاره، به

، «حازب دم کراتیاک بل چساتان»مانند  ،در قالب چندین سازمان سیاسی ،انقالب اسالمی
و  ،«جنبش مردم بل چ» ،«سیاسی خلق بل چ ا کان ن فرهنگی»، «نبرد بل چ»، «سرخ هستار»

 «گراند»و  «ماهتا » مانندفارسی(  ا ای )بل چی های مکت ب و غالبًا دوزبانه  نیز انتشار نشریه
 (.719-711 ،7348بر،  اس  )حسین انجام شده
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 محور  مذهب اجتماعیـ  سیاسیهای  . گفتمان3-6
هاای پیشاین  ندگان نسالشده از مردم بل چ و رج ع به تاری  شفاهی بازما آوری های جمع روای 

و رشاد  یریاگ م ردمطالعه تاا پایش از شاکل هدهد که مذهب و اعتقادات دینی در ناحی نشان می
یافتاه  غیرساازمان ای گ نه و به شکلترین  ییابتدا در ،طالب عل م دینی ه و افزایشیعلم های ح زه

باه نهادهاای  یادشادهوج د داشته اس . عزیم  تعدادی از طالب بلا چ بارای فراگیاری علا م 
ویاژه دی بناد هناد و  عربستان سع دی، پاکستان و به مانند ،مهمی در کش رهای همسایهی آم زش
هایی را در این ناحیه  ترویج اندیشه ۀبازگش  آنان به بل چستان پس از دوران تحصیل، زمین سپس،
خ د را آغااز  نهادگستر هی جامعه، ت سعده آن با هدگ اصالح و بازسازمان د که حامالنکرفراهم 

ده و کاردعا ت  دوباارهزعم خ د، مردم بل چ را به ایماان آوردن  قی بهیآوران اسالم حق پیام دند.کر
 اس اسالم و براساس تفسیرهای ایشان دی از رفتار که مطابق با اص   بنیادین دین یالگ های جد

 (.7943بخاش،  ؛ شاه7941زاده و مالزاده،  ؛ بزرگ7948زاده و مالزاده،  د )بزرگرا گسترش دادن
دهی  شکل رغم تالش برای بهخ انین و سرداران بل چ،  هن مذهبی در دوران سلط، فعاالاینباوج د

با سق ط قادرت  ت جهی نداشتند؛ این شرای ، گسترده، نف ذ سیاسی قابل به ن عی پایگاه اجتماعی
تار  ساط ح کاالن در تغییر کرده و همگام با تحا الت دیگاری املکط ر  سنتی نخبگان ق می، به

(. تثبیا  جایگااه 90 ،7319د )سالزمن، شش اقتدار رهبران مذهبی فراهم یهای افزا نهیزم ملی،
عامل مذهب در ه یا  قا می جایگاه  یارتقا ساز هزمین اقتدارآمیز رهبران مذهبی در بل چستان،

 ،یارانانقاالب اساالمی ا هسیاسای رهباران ماذهبی بلا چ، در آساتان ها ب ده اس . اهمی  بل چ
 بارایبسیج سیاسی مردم بل چ  ازپیش آشکار شد؛ آنان در کنار علمای شیعه، نقش مهمی در بیش

 (.198 ،7914همراهی با این انقالب گسترده داشتند )احمدی، 
نخبگاان سانتی بلا چ و نیاز ساایر زمان با اف   قادرت  پس از انقالب اسالمی ایران و هم

 مااذهبی ینهادهااا گسااترش و ساا  ازیااک حیااهنا ایاان در طلبانااه جاادایی تحرکااات ساارک ب
 م ساراوان، لاالع مسجد جامع اهل سن  زاهدان، دارالعل م زاهدان، عاین مانند ای یافته سازمان

ای از  گیاری مجم عاه  و... از س ی دیگار، بساترهای الزم بارای شاکل ،مرکز جماع  تبلیغی
حیاات « ماذهب» یبناابرم هاا هماۀ آند کاه شااجتمااعی فاراهم  ا   سیاسیهای  گفتمان خرده

طا رکلی باا  کاه باه اشاره کردگفتمان بنیادگرای مذهبی ی ن عبه ت ان  می ،میان ایندر یابند.  یام
فرهناگ ماردم  نادییابن های زندگی روزمره، برخی از عناصر هدگ اسالمی کردن تمام ساح 
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مجاالس عی زنان در زندگی اجتماعی و معیشتی در کنار مردان و نیز یهمچ ن حض ر طب بل چ
ای در دیان ندارناد و برآماده از گمراهای و  ریشاه اص   بنیادگرایی، براساسسنتی م سیقی که 

ده و هما اره درحاا  کر یتلق یعن ان مصادیق گمراه به را های دینی هستند آم زه در م ردجهل 
ادگرایان مذهبی یبن (.7937بر،  هلی)ش اس اجتماعی  زندگیها از  آنجدی برای حذگ ۀ مبارز

های ب می و نیز باا طارد و تکفیار یاا جاذب و حال  ل چ درواقع، با نفی و رد بسیاری از سن ب
تااز میادان اجتمااعی  یکاه یتا جه قابال مادت های اعتقاادی محلای، بارای بسیاری از نحله
 اند. بل چستان ب ده

ئه مشابه در سایر نقاط، با ارا های همچ ن گرایش یادشده، هدر جامع یانههای بنیادگرا گرایش
جامعاه و نیاز  یاجازا تماام قیاناپذیر از مت ن اصیل و کهن دینی، خ اهاان تطب انعطاگ یقرائت
تا ان باه ما اردی همچا ن  مشخ ، می ط ر . بههستندمردم بل چ با این مت ن ۀ روزمری زندگ

های دینی  چرای قرائ  و چ ن اجبار به پذیرش بی»، «به قطعی  مت ن مقدس ضرورت باورمندی»
نقاد  رد، تکفیر یاا»، «مبانی ایدئ ل ژیک دین دوبارهها و تفسیر  بازگش  به ریشه»، «شده گزینش

نقااد »، «اجتماااعی م جاا د ااا  سیاساایایسااتادگی در براباار نظاام »، «هااای دیناای سااایر جریااان
هااای مهاام  داللاا  عن ان بااه و...، «تااه و مدرنیزاساای نیمدرن سک الریساام و نفاای ظاا اهر

 های مشابه آن در سایر بسترها تمام ص رت مانند  اا  چستان ایرانبنیادگرا در بلی ها گفتمان خرده

  ص رتبه نسب   بل چستان  هجامع ههایی که یک دگرگ نی اساسی در چهر ؛ دالل کرداشاره  ااا
 .ندوج د آورد پیشامدرن آن به

ن مذهبی بلا چ ، باید جریانی عم می را در بین رهبران و فعاالباالبرابر رویکرد افراطی  در
ارشاد و رهبری مردم در ام ر دینی، هما اره ساعی بار حضا ر  ۀفیبر وظ  درنظر داش  که عالوه

های عملکردی    که در ص رتااس یجدی در مناسبات سیاسی داشته و دارد؛ بحث از گروه
ات دوران مدرن را ناگزیر دانسته یرش تح الت اجتماعی و همگامی با برخی از مقتضیپذ خ د،

ری از نیروهاایی را یاگ جذب و بهاره ۀنیزم د،یاز شرای  جد یریگ ه باید با بهرهک بر این نظرندو 
هاا و  این زمینه برای نم نه انتشاار مجلاه اند. در  سرخ رده، های پیشین گفتمان از د کهکرفراهم 

هاای علمیاه و مسااجد  با م ض عات روز، تأسیس دفاتر ام ر دانشج یی در حا زه هایی هنشری
 دارایهای ماذهبی هساتند،  های دانشج یی که مت لی آن سازمان  ری همایشجامع و نیز برگزا

دانسا ؛ « بلا چ سانی»بایاد  مرکزی مفاهیم م ردتأکید ایان گفتماان را  هاهمی  اس . هست
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د. کارن مفه م فضای اجتماعی بل چساتان قلماداد یتر یاسیت ان آن را س میاکن ن که  یمفه م
ویاژه در  باه یتا جه قابل یاخیر، قدرت تأثیرگذار های  سادر ط    یادشدهگفتمان  نمایندگان

ری از یاگ با بهاره یانتخابات ندهاییاند در فرا و ت انسته اند داشته های سیاسی مردم بل چ انتخاب
 ببخشند.   ت نف ذ مذهب در میان این مردم، به آرای عم می جه رقد

ران و تالش برای ارائه یاک ای سنی در بل چستان یاسالم سیاسشاید بت ان گف  که امروز، 
ن جریاان یتار یجاد سااالرانه باشاد، ماردم یها بر مرلفه نیتمب اسالمی از حاکمی  که الگ ی

سا  باا تاالش  در یک سطح کاالن، هامجریان  اینالبته  .اس م ردمطالعه  هگفتمانی در ناحی
 رساد یمانظار  سااالری دینای باه نظام مردم   کفای یتثب رایب ج امع اسالميرهبران مذهبی 

گرایاان مادرن  ای از اسالم مجم عه هحض ر مرثر و فعاالن هت ان ب نجا میی. در ا(1001)بیات، 
 الگا یک اساالم و یادم کراتهاای  ویژگی ش از هرچیز، بریکه ب کرد اشارهبل چستان ایران  در

همچا ن  ای محا ری هاای ویاژه بار دا  أکیادتدرواقاع،  ند.کن مطل بشان تأکید می یتیحاکم
چناین  دهندۀ و... نشاان، «حق ق شاهروندی» ،«تکثرگرایی» ،«برابری» ،«آزادی» ،« عدال»

مطرح رو آن  میانه ظاهر اعتدالی و نمایندگان به یگرا بحث از یک گفتمان اسالم .اس رخدادی 
هاا در ساپهر  مذهب و ارتقای جایگاه آن های سنی درصدد احقاق حق ق مغف   بل چ که اس 

 .هستندری اسالمی ایران سیاسی و اجتماعی جمه 
 اجتماعی بازاندیشانهـ   سیاسیهای  . گفتمان4-6

حفاظ نظام  درم ردمطالعاه کاه ساعی  هاجتماعی م ج د در ناحی روهاییاز ن برخالگ برخی
کنند،  می دنبا  را گرایانه یمل گفتمان ین ع تحقق که اییه گروه یا اند، داشته نیپیش  ۀشد یمرزبند

باه برخای از  پیشاین هاای بخش ریان روشنفکری انتقادی بل چ کاه درج تجددخ اه ندگانینما
سازی نمادهای ه ی  ق می  تالش برای برجسته باوج د دیم،کراشاره  ها خاص آنهای  ویژگی

شدت با برقراری مرزهاای جداکنناده کاه  شان، به های فرهنگ محلی خ د و نیز ارتقای ظرفی 
نیز همراه ب ده اس ، مخالف ب ده و با اتخاذ  یمراتب  های سلسله لحاظ تاریخی با ن عی ارزش به

کاه از آن میاان،  اناد؛ چناان آن شکل داده تقابل بارا در جه   هایی انتقادی، ک شش رویکردی
های مطب عاتی ایشان در   یویژه بر بستر فضای مجازی و نیز فعال ای آنان به رسانه های ک شش

اب زویژه اح به ،در چارچ ب احزاب رسمی کش رشان  حزبی های محلی یا پیگیری های هنشری
 ت جه اس . گرا، قابل طلب و اعتدا  اصالح
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 تصامیم باهشا د کاه  می تهشگام بردا گفتمانی هنجا، در مسیر ت سعیا رسد که در یم نظر به
یاا  ،ی بل چ، از طریق طرد، تخریاب«ما» ،فی که در آنیبازتعر دارد؛ی ف ه ی  بل چیبازتعر

 ادرا  باه را خا د ،شادند مای گرفتاه درنظار «غیر»  بهی در تاکن ن که یی«ها آن» نهادن کنار
 و« شده محلی  جهان خ د» یک همثاب به گ یی ،ها یبند ص رت این در «بل چ خ د. »آورد درنمی

 ییهاا ریاغ»در آن، چ ناان  نیازبلا چ  هاای «یدیگر» ش د و یم یبند طبقه «نگر یمحل جهان»
ش د.  فشاریها پا با آن یا ضدی  یگذشته، بر دور اید همچ نش ند که ب ینم تص ر« خطرنا 

، «گیمدارای فرهن»، «همگرایی»، «عقالنی » مانندی ا ری این گفتمان را مفاهیمامح کان ن
 دهد. می شکل «سلطه منطق برابر در مقاوم » و «گرایی محلی جهان»

دهاد  طالعه نشان ماین م ردمفعاالی تیه  یها شیر پ دتأمل  گرایانه، برساخ  یمنظر از
دنبا  برسااخ  ه یا   گفتمانی، به ا ای امکانات زبانی از مجم عه یریگ ها اساسًا با بهره که آن

د و در کنا بل چساتان جااری مای ۀدی در کالبد جامعیای هستند که از نگاه آنان، روح جد تازه
 یآن، طرح ه سعت برایاس ، و هایی  تن ع لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای استانی که به سطح

 یمردمااننه  ،د که در آنش  تالش می یریبه تص  یده شکلی برا ،اساس براین اندازد. ین  درم
که برای تن عات  یاحترام با وج د صدا، گام و یک هم یه شهروندانکبل طلب، و ضدی  مدار ق م

بخاش،  رهااییگرایانه و  تعالی هن عی ت سع منظ ر بهیکدیگر قائل هستند، با یکدیگر و  فرهنگی
بنادی کاه در  آورد؛ ن عی طبقاه سر برمی یدیجد یها یبند طبقه میان، درایناما هستند.  همراه
سا ، و  اصطالح تجددخ اه بلا چ در یاک ن مدنی یا روشنفکران بهآن، فعاال های شکلاز  یکی
اینجا  ، دردیگر عبارت به گیرند. ها و نیروهای اجتماعی بل چ در س ی مقابل قرار می گروه سایر

ن و روشانفکران م کاه خا د فعااالیهست یهای مجاور  «یدیگر»و برساخ   یگیر شکل شاهد
 ااا  هاا ایان دیگاری کنند؛ درواقاع، یم فیها تعر با آنرویارویی   شان را در «خ یشتن» ،یادشده

 هاای دارای فاصاله هاا آنبیش و پیش از آنکه با  ااا  شده حاضر نیز اشاره که در مطالعگ نه  همان 
 طارگگفتماانی، در  ،واقاعو در ،ای اندیشه های عقیدتی، مرزبندی لحاظ بهباشند، جغرافیایی 

شاانه، باا ینا عی گفتماان بازاند از رویاارویی واقاعها در بندی ش ند. این طبقه  مقابل تص ر می
بل چ نادارد. در چناین  هبیرون از جامع یخاستگاه گیرد که البته  های متقابلی ریشه می  گفتمان

ساعادت را باه  یبل چساتان ها یا انسان جریانی اس  که بل چ داری ستری، بحث بر سر پرچمب
 آوردن فارود سار حتای و همگاامی ضارورت آن، یُمدعا رسد، یم نظر که به یبحث رساند؛ می
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 اسا خا اه  های ه ی  بل چی، در برابر این دسته از نیروهاای تحا    گفتمان سایر نمایندگان
 (.7939ادری و روستاخیز، ؛ ن7931)روستاخیز، 

 
 گیری بحث و نتیجه

هاای  شکاگاز ای  ویژه در ج امع امروزی که خ د ناشی از مجم عه به، شمار بی تضادهای وج د
در حیاات  ای دییاصل کل اجتماعی، یاین نکته اس  که پ یای تأییدگر، اس ها  ساختاری در آن

 ۀدهناد نشاان ن، تضاادهای م جا د،و باه تباع آ یادشدههای  شکاگ ی. برجستگاس هر جامعه 
اس  که در فضای عم می آن جامعه وج د دارند. بل چساتان ی ای گ ناگ ن اندیشه های چارچ ب

هاای  یکصد سا  اخیر، گفتماان   ویژه در ط به ای که گ نه بهنیس ؛  اایران نیز از این قاعده مستثن
 ۀصاحن ،یادشدهمدت  بل چستان را در یاعاجتم ۀت ان پهن می اند. درواقع،  در آن فعا  ب ده فراوانی

 و ویاژه هاای سازی مرلفاه گ ناگ ن و برجسته هایددید که هریک با تأکی ییهاا گفتمان یرویاروی
های اجتماعی در ایان پهناه  ساح  ۀاند بر مجم ع های مختلف سعی داشته گیری از روش با بهره

، حاضر هدر سد ویژه بهها،  یابی بل چ  و در جریان برساخ  یا فرایند ه ی یط رکل به .چیره ش ند
: کاردبنادی  تقسایم هگفتماانی عماد هت ان ذیال چهاار مجم عا یمرثر را م ای های اندیشه جریان

هاای  گفتماان گرایاناه؛ هاای ناسی نالیساتی و ملای گفتماان مدارانه؛ های خ دمح ر و ق م گفتمان
ایان پاژوهش باا  عی بازاندیشاانه.اجتماا ا  سیاسی یها مح ر؛ و گفتمان مذهب اجتماعی ا سیاسی
 هدر پهنا یادشادههاای  گفتماان« درزماانی»بررسی  برای، یتاریخ یشناس از ن عی روش حرک 

 .تالش کردها با یکدیگر  فرهنگی بل چستان و رواب  آن ا اجتماعی
تار با ده و  شاده مقادم گفتمانی نخسا ، از ساایر ما ارد گفتاه ه، مجم عیلحاظ تاریخ به
هاای معرفتای  . بنیانکردهای زندگی پیشامدرن مردم بل چ ردیابی  باید در شی ه های آن را ریشه

 ،م ردمطالعاه هدر ناحیا منادقدرت ویژه تح  تأثیر قدرت فراگیر نخبگان سنتی مجم عه، به این
فرهنگای  ا تغییارات اجتماعی براسااس، اینوجا د . با ده اس یعنی خ انین و سرداران بل چ ب

داده شاد،  کاه نشاان گ ناه و هماان ایم با ده در آن ییوخیزهاا اف  شاهد ناگزیر در این ناحیه،
کاه اس  این مهممیان، آنچه  درایناما . اند نی قرار گرفتهیجایگزدر معرض  ،های مرکزی آن دا 

آن با تأکید بر ضرورت وج د برتر یک اقلی  هژم ن بر اکثری  مردمان  هشاکل ،رسد نظر می به
 اند، هم اره ثاب  مانده اس . ای سازمان یافته ای ایلی و طایفهه بل چ که در قالب دسته
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هاای ویاژه و  م قعی براساس گرایانه در بل چستان  و ملی یهای ناسی نالیست اندیشهاگرچه 
دوران معاصر فرص  ظه ر یاف ،  در ط  سرزمینی ایران و  هرخدادهای تاریخی خاص در پهن

سازی عم می و  گفتمانی ب د، نت انس  در جریان هجم عنمایندگان این م آرزویگ نه که  آناما 
، شارای اس  کاه در هماین  ی؛ این درحالدس  آورد م فقیتی به ،دن آحاد مردم بل چکرهمراه 
م ردمطالعاه هساتیم کاه باا  همرکزی در ناحیاتم اجتماعی ا سیاسی های گسترش گفتمان شاهد

خ د تابعی  ،ب در بل چستان ایرانمذه شدن سازمان اند. برجسته مح ری  مذهب شکل گرفته
فرهنگی کش ر پس از  ا ات سیاسی فرامحلی و نیز تح   در ساختار اجتماعییاز شرای  و مقتض
هاای گ نااگ ن  مختلاف و صا رت های گ ناهباین  میان و از ب ده اس . دراین انقالب اسالمی

رصد تغییرات ناگزیر که با  دارد گفتمانی اهمی  در این منطقه، خرده مح ر مذهب یها گفتمان
یافتاه،  عقالنی  یظ اهر با  خ د یج م قعیضمن ترو م ردمطالعه، ۀجامع در سط ح گ ناگ ن

دس  گارفتن مرجعیا  ایان جامعاه در  به در راستاینمادین،  هایی و با ایجاد و گسترش نشانه
 آن رابایش از انادازه باه  و اقباا  یادشاده. پاذیرش گفتماان کند تالش میهای مختلف آن  الیه

ز آناان در بل چساتان یانگ فاصله یهای مرجع و نمادها ویژه در میان مردمی که از سایر گروه به ا 
در  یاماروز نقاش بسایار تأثیرگاذار د؛ گفتماانی کاهکارانکاار  تا ان نمای ا اند ب ده سرخ رده

 .ردعم م مردم بل چ در روندهای سیاسی و اجتماعی دا سازی همراه
هاای  و ارزش ،هاا باا افکاار، نگارش رویاروییدر پی  ای اندیشه تح   فرهنگی و دگرگ نی

هاای زیسا   که اعضای آن، هم اره خ د و شای ه ذاتی ج امع امروزی اس ؛ ج امعی جدید،
در  اماروزهاسااس،  . باراینکنناد مینی یشان را در پرت  مقتضایات جدیاد، باازب فردی یا جمعی

رغم  بهلحاظ گفتمانی،    که بهاندیشانه سخن گفجریان باز ز ن عیت ان ا بل چستان ایران نیز می
متفااوتی از زنادگی  هاای در سااح  ی نماادینهاای نشاانه باه فرهنگ بل چی نمادهایی ارتقا

بار  مبتنای یستیز ای تأکید دارد که درنهای ، ن عی هم گرایانه محلی  های جهان روزمره، بر مرلفه
و  این کناد. بااوج د متکثار، ممکان مایلحااظ فرهنگای  باه ۀمدارای اجتماعی را در این ناحیا

نیستند، اماا  یاگرچه نمایندگان این جریان بازاندیشانه نیز گروه یکدس  و متجانس ط رکلی، به
ت ان اشترا  آنان را در این آرمان که اصاالح سااختارهای درونای در ساازمان اجتمااعی و  یم

عن ان  در این جامعه اس ، بهای  رخداد ت سعه هر ایضروری بر ینیاز فرهنگی ق م بل چ، پیش
 .کردترین تأکید، برجسته  مهم
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در بل چساتان ایاران،   ای یاک گفتماان شادن دوره  در پایان باید ت جه داش  که برجسته
گ ناه نیسا  کاه  ، ایاندیگار عبارت های دیگر نب ده اس ؛ به معنای اف   گفتمان گاه به هی 

ویاژه اماروز، ساپهر  باه رخ داده باشد. یگردی اف   گفتمان در پیلزومًا  ،ظه ر یک گفتمان
 حیهایی اس  که در اینجا تشار تمام جریان ییارویرو ۀعرص بل چستان، سیاسی و اجتماعی

دار  ریشه رقبایی یک کشاکش جدی میان طی لعمدر ،یبل چستان انسان . امروز، ه ی شد
کید د.ش  برساخته می کیدی بره ی  ق می از همان آغاز یماهی  برساخت برما  تأ  ایان ، تأ

 ب ده اس . امبن
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قی ایران )شهرستان دلگاان( شر (. مقایسه نظام کاس  در جن ب7938ت سلی، محمدمهدی؛ و بامری، حمزه )
 .13-89(، 18)1،  جا   طهلعه  شب  قهرو داندگهو میسعه  و واوچسعه و هند. 
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،  جا  ورگ فرهمل شناسی تاریخی.  (. ف ک ، تاری  و روش7930ها، غالمرضا؛ و باینگانی، بهمن ) جمشیدی
19 ،733-718. 

)تاری  اصل اثر  .)مترجم: ت رج یاراحمدی(. تهران: پردیس دانش هویت ااعمهع (. 7938جنکینز، ریچارد )
7339)  

 تهران: مجلس. .1831 رداد ال  و من  1عمایه  قدو  در واوچسعه ؛ از تهریخ (. 7901الله ) جهانبانی، امان

هاای  (. سیاسا  دولا  و مناساب 7931ینی، سیدسالمان؛ و احمادی، زهارا )نیاا، محمدرضاا؛ حسا حافظ
 .7-17(، 1)71،  جا    رس عاوم انسهن ق می؛ م رد: ق م بل چ و سیستانی.   بین

ایاران در اوایال انقاالب  (. جنابش چاپ در بل چساتان7938بر، محمدعثمان؛ و ایرنادگانی، یا نس ) حسین
 .790-734(، 10)11،  جا  عاوم ااعمهع اسالمی. 

)متارجم: حمیاد    هامه  مر  : رویهروی  نظه   انگاسعه  وه مردارا  واوچ ایران (. 7914دایر، رجینالد )
 (.7317)تاری  اصل اثر  .احمدی(. تهران: نی

زاهدان: تفتان.  حم ده  وهرکزای  و عمایه  قدو . دومت(. 7937رخشانی، محمدتقی )

)طارح  هله  هویلت قلو   در ولین فعلهلین  ل ن  والوچ فضه   جهز  و پویش(. 7931روستاخیز، بهروز )
 تباطات.پژوهشی(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ار

  (7331ری  اصل اثر )تا .)مترجم: ناصر فک هی(. تهران: نی شمهم  درآ    و  انسه (. 7913ری یر، کل د )

. تهران: بنیااد م ق فاات دکتار  قمر 1811ته  1831هه   واوچسعه  در مهل(. 7911ساالربهزادی، عبدالرضا )
 محم د افشار.

. قم: معرف .هاهرواوچسعه  در عصر ق(. 7941سپاهی، عبدال دود )

 زاهدان: تفتان.ت   ر . کردگه  واوچ وه دول  مهمبه  مردارا ، عامه و تحصیل(. 7948سیاسر، قاسم )
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  شیراز: انتشارات ن ید شیراز.  هارا  دادشهو: پژوهد  در تهریخ  عهصر واوچسعه .(. 7919بخش، عظیم ) شه

الحادیث  وگ  باا شای  (. روایتی از نهض  بیداری دینی در بل چستان ایران؛ در گف 7943بخش، یعق ب ) شه
 .11-90(، 88و81) 77و71  جا  ن ا  امالم،پ ر.  م النامحمدی سف حسین

شادن آداب و سانن بلا چی: روایا  تغییاری فرهنگای تااریخی در  (. سامبلیک7941بر، عبدال هاب ) شهلی
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باه اهتماام ) عه گذر  ور تهریخ واوچسعه ؛  جموع   قهال  همهیش تلهریخ واوچسلدر کتاب . بل چستان
 .، ایرانزاهدان، دانشگاه سیستان و بل چستان ،گروه تاری  (،و عباس سرافرازی ،احمد سپاهی

ساای   . وبهه  ومیهدگرای   ذهب  و فرهم  فولتاوریلک در واوچسلعه  تقهول(. 7937) بر، عبدال هاب شهلی
 .70/71/7931تاری  دسترسی:  شناسی و فرهنگ انسان

پژوهدلمه   در کتااب  .ری ز انگلیسی در س احل دریای عمان(. ماجرای قتل مستر گ7937صفرزایی، عبدالله )
 .، ایرانتهران، . خانه کتاب()دفتر چهارم؛ به اهتمام عبدالرس   خیراندیش و مجتبی تبریزنیا دایج فهرس

.799-788 ،9 ، جا   یثهق ا ین .اسی ق م بل چ(. درآمدی بر تبارشن7949طاهری، محمدرضا )
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 .707-719(، 8)8، شمهم  ایرا  اه ع 
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  .1-90(، 1)1،  جا  راهبرد فرهم به آراء میشل ف ک . 

تهران: یکان. زن گ   ن: دهطرا   ذهب ، میهم ، ااعمهع .(. 7947محمد ) کرد، خان
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گیری سیاس  فرهنگی محلی: مصارگ  شدن و شکل  (. جهانی7949بر، عبدال هاب ) معیدفر، سعید؛ و شهلی
،  جا  داندت و ادویه  و عاوم انسلهن های ه ی  ق می و ه ی  ملی.  های ایران و چالش ای بل چ رسانه

.749-104، 19و11

؛ ما رد مطالعاه: هاای ه یا  قا می (. فضاای مجاازی و پ یش7939نادری، احمد؛ و روساتاخیز، بهاروز )
 .791-718(، 1)71،  جا  ا هن  رمهن . روشنفکران و فعالین مدنی بل چ

 سینا. تهران: ابن واوچسعه .(. 7981الله ) ناصح، ذبیح

تهران: عقیل. شمهدت تهریخ  واوچسعه .(. 7944نیا، محمدرضا ) ناصری

)مترجم: عباس زریاب(. تهاران: سلساله  هه در ز ه  مهمهنیه  تهریخ ایرانیه  و عرب(. 7914ن لدکه، تئ دور )
 (7413)تاری  اصل اثر  .انتشارات انجمن آثار ملی

تهران: گلی. تهریخ واوچسعه .(. 7910هم ، محم د )

تهاران: وزارت کلو..  واوچسعه  و میسعه ؛ مرز ین نژادو  رد ه  و پ اوانله  ملخت (.7911یغمایی، اقبا  )
فرهنگ و هنر.

(، 4)1،  جا   طهلعله   ال  .ثیر آن بر ه ی  ملی اق ام در ایرانرواب  بین ق می و تأ (.7940ی سفی، علی )
91-79.

ماداری و اثار آن بار روابا  باین قا می در ایاران.  (. قا م7944ی سفی، علی؛ و اصغرپ رماس له، احمدرضا )
 .711-788 (،7)7، داندمه   عاوم ااعمهع 
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