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 :چکیده

از سوی دیگر، . هویت قومی در جهان امروز، اساساً امری سیال بوده و درک واحدی نسبت به آن وجود ندارد

انداز هایی است که چشمبه جایگاه افراد یا گروه دقیق و تعمق نسبتبه ماهیت برساختی هویت، مستلزم ت باور

پژوهش حاضر، بر مبنای چنین درکی و با ضرورت فهم بخشی . بخشندویژه خود را در این ارتباط توسعه می

هایی که نسبت به مسئله قومیت و هویت قومی در بلوچستان ایران خاصه در دوران معاصر وجود اندیشه از

 های تعدادی ازطور مشخص، سعی نموده تا با تمرکز بر فعالیتبه. و دارد، سازمان یافته استداشته 

فعالین مدنی بلوچ، چگونگی بازتعریف مسئلة هویت و بازاندیشی در آن را توسط ایشان که  روشنفکران و

ما  تأمالت. آوریم فهم در پرسش کشیده، به گیرد، بهمجازی صورت می بستر فضای هاشان بربیشترین فعالیت

اعضای جامعة مورد مطالعه با  اغلبدهد که شناسی کیفی نشان میحرکت از نوعی روش با در این پژوهش،

ای بندی مجموعهبر صورت انه، سعیگرفرهنگی مشابه و نیز رویکردهای سیاسی اصالح -های اجتماعیپایگاه

اند؛ برخالف برخی از لف سیاسی و اجتماعی داشتههای مختها و جریانهای انتقادی نسب به طیفاز مواجهه

خواه دیگر، این گروه پیش از هر چیز، در پی ارئه نوعی نقد درونی، بر اصالح ساختار و های هویتگروه

ها تأکید دارد و پس از آن، نوک پیکان انتقاد خود را به سوی ساختارهای سازمان اجتماعی جامعة خود بلوچ

رسد ما با نوعی جریان روشنفکری انتقادی رو به رو در حقیقت، به نظر می. روده میتر حاکمیتی نشانکالن

چرخد و آن همان چیزی است که در این های آنان بر حول یک هستة محوری میتر فعالیتهستیم که بیش

 مورد بحث قرار گرفته است «بازاندیشی در خویشتن بلوچ»پژوهش، تحت عنوان 
]2[. 

 

 . ، بلوچفضای مجازی، بازاندیشیویت قومی، فعالین مدنی، ه :واژگان کلیدی

 

anaderi@ut.ac.ir%20
b.roustakhiz@ut.ac.ir


232 

 ...های هویت قومیفضای مجازی و پویش
 

 

  

 و طرح مسئله مقدمه
 

هایی اساسی صاحب اندیشه را همواره درگیر پرسش نی سرشار از تفاوت و تنوع، کنشگرزندگی در بستر جها

مختلفی،  تایجن نهایتاً و هکرد کجاست، دیگران با ارتباط در و جهان این در او جایگاه که مسئله این فهم جهت

در همین ارتباط، برخی از اندیشمندان  (.6 :2336، ]1[کالهون) رفته تا تسامح را در پی داشته استگ از تنش

دانستند، می نوین اقتصاد آوردره را آن ویژهبه که ایکنندههمگون یتوضع به نگاه در گذشته هایسده اجتماعی

، تر شدن و در نهایترنگزمان و تحول جوامع بشری، شاهد کم اعتقاد بودند که رفته رفته و با گذشت بر این

برجسته بوده  های گوناگونکه در قومیت خواهیم بوددسته از تنوعاتی  محو تنوعات فرهنگی و از جمله آن

  (.6 :2363محمدی، گل)فرهنگی  -اجتماعی هایبدون تمایزها و شکاف یک جامعة جهانی: است

خود با نوعی  ایهترین صورتشود، در یکی از افراطییاد می ]3[ «جهانی شدن»ن آنچه از آن تحت عنوا     

ویژه با استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین در راستای رسد بهسازی فرهنگ جوامع مختلف، به نظر مییکدست

ریت در عصری که با محوبرای نمونه، امکان دسترسی به فضای جهانی وب . کندبینی فوق حرکت میپیش

 «گرایی فرهنگیخاص»شود، این باور که تعریف می( 1121، ]1[شن)شدن ف جهانیاشکال مختل
در حال  ]5[

اینترنت و فضاهای »با این وجود، ما لزوماً بر این باور نیستیم؛ به اعتقاد ما . کندافول است را تقویت می

گستر و بالقوه همگانی ه ماهیت جهانهم به واسط شوندمجازی نیز که از نمودهای دنیای مدرن قلمداد می

پذیر امکان را هاگراییخاص خود، فعالیت انواع و هم در بطن کنندمی جهانی کمک تقویت ساختارهای خود به

 (.230: 2361، به نقل از طالبی و عیوضی؛  1111، ]9[لیچنر و بل) «سازندمی

های مربوط به مسائل قومی در ی قومیتی و فعالیتهاهای هویتی فعالین اجتماعی با انواع خاستگاهپویش     

های اجتماعی مجازی به عبارت دیگر، شبکه. توان در راستای مطلب فوق دانستبستر فضای مجازی را می

های شده و حرکت ساختبر هایهویت جهت توسعة کنندة بستریاند فراهمههای اخیر توانستدر سال

های ه از گروهد فضای مجازی برای آن دسترسدر حقیقت، به نظر می .دباشنجویانة قومی و فراقومی مطالبه

های ملی بزرگتر همواره احساس قومی که بنا به هر دلیل، در برابر ساختارهای کالن اجتماعی و هویت

از (. 2333فکوهی و عیاری، )ته است اند، امیدهایی را به دنبال داشمحرومیت و در حاشیه ماندگی داشته

نیست؛  «دیگری»در برابر  «خود»سازی ، کنشگری در بستر چنین فضایی لزوماً معطوف به برجستهسوی دیگر

محورانه، سعی بر اتخاذ نوعی رویکردی انتقادی بر علیه های قومجای پیگیریبه عبارت دیگر، گاهی به

های رقیب دانست مانکه آن را شاید بتوان حتی به مثابه جدالی میان گفتوجود دارد  مدارانهخودمرکزی قوم

جا، فضای مجازی در این .که در عین حال، همه مدعی خاستگاهی یکسان در همان چارچوب قومی هستند



231 

 ...های هویت قومیفضای مجازی و پویش
 

 

ورزی کنش نوعی جهت در ،اًنهایت و ،انتقادی و محورتعقالنی فرهنگیدرون وگویگفت یک به دهیشکل در

 (.2333عبداللهیان و حقگویی، ) کندمی اایف ، نقشی اساسیشاندر درون جامعه افراد و فعاالنة سیاسی

-کیفی به دنبال فهم چگونگی بهره اتخاذ رویکردیمقاله با در این  نگارندگاناساس آنچه گفته شد، بر      

 های فضایهای اصیل و پر جمعیت ایرانی از امکاناز قومیت یکیاعضای عنوان بهگیری فعالین مدنی بلوچ، 

گیری های جدید و نیز طرح و پیهای هویتی، برساخت هویتتعریف مؤلفهازب تعریف و راستای مجازی در

  . اندبوده شانخواهانهمطالبات هویت

 

 انداز تحلیلی پژوهشنظری و چشم مالحظات

شدن مفهوم  ی معاصر، سیاسیبه موضوع قومیت در مطالعات اجتماعپرداختن  هایجنبه ترینمهم از یکی

طلبی قومی و شدن هویتچرایی برجسته. سازدمند میه هویت قومی را مسئلههایی است کقومیت و زمینه

های بندیصورت .است های مختلفی یافتهبندیورتهای نظری گوناگون، صهای هویت قومی در انگارهپویش

. ]6[گراییتو برساخ ]3[، ابزارگرایی]0[گراییدیرین :داد ای عمده قرارتوان در ذیل سه جریان اندیشهرا می مزبور

یک گروه قومی یا قوم عنوانی است برای مردمی که از اسطورة پیشینه »نخست، با این تعریف که  در نگاه

مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، برخی عناصر فرهنگ مشترک از قبیل دین و مذهب، آداب و رسوم، زبان 

 «میان اعضای خود برخوردارندشان و نوعی همبستگی در و نوعی پیوستگی و ارتباط با سرزمین مادری

قومی اساساً  هویت که است این بر اعتقاد ،(91 :2361 کریمی، از نقل به ؛ 9: 2669، ]21[اسمیت و هاتکینسون)

 هاییریشه مشترک، که در چارچوب یک سرزمین هایی استقومی به ویژگی ا یا گروهشدن یک م متوسل

گرایی، دیرین با این وجود، از منظر منتقدان. شوده از سایرین میاین ما یا گرو دیرینه داشته و منجر به تمایز

گیرد که ممکن است یک هویت قومی به دالیل حسابگرانه و عاطفی این احتمال را نادیده می»مزبور  رویکرد

یافتن به یک امتیاز از طریق اقدام جمعی اتخاذ و به منظور حفظ موجودیت یک گروه یا به منظور دست

چنین فهمی از هویت قومی، خود برگرفته از  (.219: 2303نقل از احمدی،  به؛  2662، ]22[پتاگو) «شود

 آنان، قومیت دهد؛ چه از نگاهارائه می قومیت ان انتخاب عقالنی از مفهومو مدافع ابزارگرایانتعریفی است که 

های مین خواستهاص در جهت تأاساساً ابزاری است برای بسیج اجتماعی و سیاسی اعضای گروهی خ»

قومیت در چنین تعریفی، حرکت یا جنبشی اجتماعی در نظر (. 12: 2330سید امامی، ) «مشخص سیاسی

ای هدفمند که همانا رفع شود که مشارکت افراد در آن امری عقالنی بوده و معطوف به نتیجهگرفته می

 گرا موردعنوان رویکردی تقلیلتوان بهیز میرویکرد ابزارگرایان را ن .باشدها و ارتقای گروه است، مینارضایتی

دوام  توانند احساسنمی و کنندمی مادی تعریف صورت به منافع را بیشتر» آنان که جهت این از داد، د قرارانتقا
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رو، این از .(20: 2331 زاد،مرشدی) «بگیرند جدی دارد وجود هاقومیت نای اعضای میان در که را اقوام بقای و

دیگری تأکید داریم که بر پایة آن، قومیت مانند هر پدیدة اجتماعی دیگری، امری است که در یک  اهما بر نگ

را در  «خود»رساند تا شود و در طی این جریان، افراد را به نوعی خودآگاهی میبستر گفتمانی، برساخته می

را  «ما»ارتباطی نوین، امکان خلق یک  ویژه استفاده از امکاناتاز این منظر، به .ها تعریف کنند«دیگری»برابر 

بلکه بر  ت،ها نیسیشینة تاریخی گروهو پ های فرهنگیمعنای انکار شناسه به تنها کرده و این البته نه تسهیل

 ،]23[ناریکسو ؛ 2696 ،]21[بارث) گذاردتکیه می شود،گفته می «یتهو برساخت»موارد در آنچه  این از گیریبهره

قومی  هویت و قومیت که به برساخت نگاه نوگرایانی در .(2361 ،]25[مالشویچ ؛ 1119 ،]21[اندرسون ؛ 2663

گیری قومی و شکل ایهشین، تأکید بر سیال بودن هویتباشند، نیز اگرچه مانند پیروان رویکرد پیقائل می

ها توسط یج قومیتآنها براساس شرایط موجود است، اما در حالی که ابزارگرایان به دنبال تحلیل چگونگی بس

ی گرایان بیشتر به چگونگویژه نخبگان قومی جهت تحقق اهداف سیاسی هستند، برساختاعضای گروه و به

دید که  منظر، باید این از (.255 -9: 2335امامی، سید) نظر دارند های هویت قومیظهور و افول پویش

ی، از و با سایر سطوح هویت را ترسیم کردهمرزهای هویت قومی  فعالین اجتماعی چگونه و با چه تأکیداتی،

 .کنندیمی، ملی و جهانی ارتباط برقرار مای فراقوهجمله هویت

 پیرامون یفهم یابی به، تالشی به منظور دستطور مشخصبهپژوهش حاضر آنچه گفته شد،  براساس     

ها آن و دیگری یا ما و از خود هاییبندیفضای مجازی چه طبقه بلوچ درمدنی که فعالین  است بودهاین نکته 

گفتمانی است؟ در  یا ها مبتنی بر کدام تعاریف و ناشی از چه تقابالت نگرشیبندیدهند؛ این طبقهارائه می

برساخت تعریف از خود و توسعة در که جامعة مورد بحث  قرار داد تحلیلاین مسئله را مورد وهلة بعد، باید 

 هایی تأکید دارند؟ها، بر چه عناصر و مؤلفهبا دیگریشان در ارتباط نگاه خاص هویتی

 

 پژوهش شناختیمالحظات روش

 «مطالعة موردی»یک  اساساً باید را روپیش ، پژوهش(1110، ]29[کرسول) ای پویش کیفیرویکرده بین رد

 وهلة در جامعة مورد مطالعة این پژوهش نیز ،به اقتضای موضوع. دانست «ی کیفیتحلیل محتوا» بریمبتن

و  گرانهاصالح ایهفعالیت انجام با که اندبوده مجازی فضای عرصة در بلوچ مدنی فعالین مجموعة ،نخست

نفر را  31از این مجموعه، تعداد . حال تولید متونی در این راستا است طور مداوم درطلبانة مستمر، بههویت

آوری متون به جمع ،طور متمرکزموده و بهصورت هدفمند انتخاب نگیری تدریجی و بهبراساس منطق نمونه

بر  که تأکید این پژوهشاز سوی دیگر و از آنجا  .یمهای بعدی پرداختتولید شده توسط آنان، جهت تحلیل

اشخاص، تمرکز بر بر  بستر فضای مجازی بوده، عالوه شده توسط فعالین بلوچ بر تحلیل محتوای متون تولید
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-بر رصد وببه این منظور، عالوه .تت بوده اسنیز حائز اهمی می شودمنتشر هایی که این متون در آن قالب

های موجود در برخی از ها و کانالدر برخی از گروه نگارندگانها و صفحات مجازی شخصی، ها، وبالگسایت

را ها این عضویت .اندتس آپ نیز عضو شده و مشارکت کردهبوک، تلگرام و واهای اجتماعی نظیر فیسشبکه

  .ای دانستهایی زنجیرهگیری هدفمند و ناشی از برقراری ارتباطنیز اساساً باید در راستای نوعی از نمونه

 هایقول و نقل شدهدر وهلة اول، قطعات گفته  هم تحلیلی پژوهش حاضر بنابر آنچه مطرح گردید، واحد

 در از آنان شر شدهمنت هاییادداشت مه،ادا در و شدهانجام گفتگوهای طی مجازی فضای عرصة در بلوچ عالینف

را .( ش 2361 -65) اخیر سال پنج هاینوشته اگرچه تحلیل، برای شدهآوریجمع متون .ستاین فضا بستر

 .دگیرمی  بر  را در. ش 2363تا  2362های بیشتر بازة سال، های آمده در این مقالهرشبشامل شده، اما 

 «هاردهبازبینی هم»ویژه از تکنیک ، بهنیز شدههای ارائههای پژوهش و تحلیلفتهبه منظور ارزیابی اعتبار یا     

طور مرتب، جلسات متعددی بین ما با همکاران ؛ به نحوی که به(113: 1110کرسول، ) استفاده شد

ای شکل گرفت که موجب وگوهای سازندهمان پیرامون پژوهش حاضر برگزار شده و طی آن، گفتدانشگاهی

از سوی دیگر و نظر به آنکه این مطالعه پیرامون یکی از . ها در نتایج پژوهش گردیدخی جرح و تعدیلبر

، سعی «اعتبار درونی»های هویتی مطرح در جامعة بلوچستان بود، در راستای تحقق نوعی ها و جریانگفتمان

: ک به.ن) ها بهره گرفته شودها و تفسیرنظران محلی نیز در جهت پاالیش یافتهشد تا از نظر برخی صاحب

هایی گزاره طرح برمبنی ادعایی گونههیچ تواننمی پژوهشی، چنین یک در همه، این با .(113 :1110، کرسول

ها، متونی منتشر در نهایت آنکه، اگرچه یافته. هایی فارغ از تعلقات نظری و بینشی داشتبندیمطلق یا جمع

 روی پژوهشهای خاصی که پیشو محدودیت مالحظات اخالقیایة بر پ، اما هستندشده و قابل دسترس 

؛ لذا عدم درج صات افراد مورد مطالعه پرهیز شود، تصمیم بر آن شد تا از ذکر نام و مشخحاضر وجود داشت

مزبور نزد های آمده، امری تعمّدی بوده است؛ کمااینکه، مشخصات و منابع قول منبع هر یک از نقل

 .استپژوهشگران محفوظ 

 

 های سازمانی و عقیدتی در جامعة قومی بلوچستانگوناگونی: زمینهپیش

ر جنوب شرق این کشور ی از پهناورترین مناطق ایران دانست که دلحاظ جغرافیایی باید یکبلوچستان را به

ش، بخ؛ شه2353برقعی، ) است متنوع فرهنگی -اجتماعی هایسازمان با مردمانی استقرار محل و بوده واقع

باید مردمانی دانست که در  ساکنین این ناحیه، ترینعنوان اصلیبهها را بلوچ در واقع، (.21 -22: 2301

هایی که روابط واحدی عامل ایجاد و استمرار حیات اند؛ گروهای مختلف سازمان یافتههای ایلی و طایفهگروه

 وجه معرفی به توانیم ساسا آن بر که شاخصی تاریخی ویژگی همه، این با .است ها نبودهاجتماعی آن
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ای است عشیره -ایلهبندی به ساختار قبیپای دگی مردم این ناحیه پرداخت، همانشیوة زن بر غالب فرهنگی

زمینة تفوق سیاسی و فرهنگی اقلیت خوانین و یابد؛ اقتداری که نوعی اقتدار سنتی معنی می که ضمن رواج

، همچنین قابل اثبات استمیدانی  بر اینکه با شواهدمسئله، عالوه این .است آوردهبلوچ را فراهم می سرداران

؛  10 -50: 2391غراب، )توسط بسیاری از پژوهشگران محلی و غیرمحلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است 

 (.22 -39: 2301بخش، شه

لی و در پی ورود نیروهای طور کبه آنهای مسلط سازمان اجتماعی در جامعة قومی بلوچستان و شیوه     

 و اعتباریابی اقشار و نیروهای های دولت مدرننظامی و دولتی از دوران قاجاریه و پهلوی، اجرای سیاست

دچار ... های اداری، روشنفکران دانشگاهی و فعالین غیردانشگاهی واجتماعی دیگر مانند روحانیون، بوروکرات

خواه و نیز های متنوع هویتاست و فهم جریان آمیز شدههایی مناقشهتحوالت اساسی و درگیر کشمکش

 طور کلی،به .های مزبور استهای هویتی در این جامعه، مستلزم در نظر داشتن تحوالت و کشمکشگفتمان

توان ایران، می ای فعال در بلوچستانهای اندیشهآرایش نیروهای اجتماعی مطرح و جریان نگاه به در امروز

سو ه تنها با یکدیگر هم، نهای عقیدتیوتی را مورد مشاهده قرار داد که لزوماً به لحاظ بنیانهای متفاگروه

هایی نظیر سردارها، خوانین و گروه. گیرندبلکه حتی در مواردی، در مقابل یکدیگر نیز قرار می نیستند

ها و گرا، بوروکراتو ملیها و فعالین مذهبی، نخبگان قومی ناسیونالیست اشرافیت سنتی، روحانیون، مولوی

های ، هر یک گفتمانجدید، روشنفکران و فعالین مدنی رو، تجار، اغنیاء و ثروتمندانلهطبقة متوسط دنبا

 کنندمی دنبال را متضادی موارد، بسیاری در و فاوتمت اهداف و کرده نمایندگی اشاره، مورد ناحیة در را ایویژه

ی هاتوان، شاخهمی اگرچه نیز بلوچ مدنی فعالین و رانروشنفک با باطارت در .(11 -51: 2365 روستاخیز،)

 هاییافته حسب که است ایدسته آن بر تأکید حاضر، پژوهش در وجود، این با ،کرد دنبال و ترسیم را گوناگونی

، هاترین این مشخصهمهم .شودمی ذکر کههستند  هاییمشخصه دارای شان،ممیزه هایویژگی منظر از ،ما

ای است که در منظری تاریخی، امکان تحرک اجتماعی ها و سازمان بستهمدار بلوچاز درون ساختار قوم نقد

در سطح دیگر، گروه مزبور، نقدی به بیرون و . های وسیعی از جامعه، مسدود داشته استرا برای بخش

از منظر آنان، با بازتولید رد که معطوف به سیستم سیاسی و اجتماعی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران دا

-ای، بازتشدید میهای توسعهدر شاخص نازل آن را و جایگاه بعیض، محرومیت بلوچستاناشکال دیگری از ت

ای با هیچ یک از دو ساختار جویانههای مقابلهکنش دهیگروه مورد اشاره اما اساساً به دنبال سازمان. کند

های توصیه»ای از شدن مجموعههای آنان معطوف به عملیاتیسد کنشراست؛ در برابر، به نظر می فوق نبوده

در کنار جریانی فراقومی و فراملی  ی آنفعلی و قرارگیر اییتاً به خروج این ناحیه از انزواست که نها «ترمیمی

 .شودمیمنجر  ،در معنای کلی این مفهوم «توسعه»جهت نیل به 
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 تربزرگ؛ یک تصویر های پژوهشسیمای کلی یافته
 

به بحث  حسط دو در این مقاله، در که است های پژوهش حاضریافته کلی از دورنماییآید، در ادامه می آنچه

فعالین مدنی بلوچ با افراد، نهادها و  مواجهاتنخست، به دنبال فهم چگونگی  در سطح: گذاشته شده است

که  ایمقرار داده تحلیلرا مورد هایی آرمان ها، اهداف ودوم، مؤلفه در سطحو  متقابل بوده هایسایر گروه

دهی و ها، به دنبال هویتجریان روشنفکری انتقادی در جامعة مورد مطالعه، به واسطة طرح و پیگری آن

های داللت آن دسته از سازیاز این خالل، نگارندگان امیدوار به برجسته. بخشی به خود استرسمیت

که از تعمق  هستند مقوالتی بر بستر فضای مجازی و در قالب مدنی بلوچی هویتی فعالین هابرساختی پویش

گون سیال و چندگونه یافتة پیشینی را به نوعی وضعیتتعیّن وان تمایل برای عبور از یک وضعیتها، بتبر آن

  .دارد، مشاهده کرد که رو به آینده

 
 "مفهومی و مضامین معنایی پژوهش نمودار مقوالت: 2شکل "

 (نگارندگان :منبع)
 

 مواجهات فعالین مدنی بلوچ: نخست سطح

به  ، نسبتجامعة مورد مطالعه خواهد شد که اعضای تهپرداخ، به این مسئله در این بخش و در وهلة نخست

، به مرحلة بعدکنند؛ در بندی میو آن را چگونه صورت شان چه درکی داشتهخود، جایگاه و دلیل وجودی

هایی ا نشان دهیم که جامعة مزبور، چگونه و در مواجهه با چه افراد، نهادها و گروهدنبال آن خواهیم بود ت

تمایل  شوندگان،مطالعه توجه به این نکته ضروری است که ،در پاسخ به مسئلة نخست .قرار گرفته است

، «اهتجددخو»، «نخبه»، «روشنفکر»گیری از مفاهیمی چون بسیار زیادی جهت معرفی خود، به دنبال بهره

د، نداندهی به جریانی که خود را نماینده آن می داشته و در فرایند هویت «منتقد»و  «دگراندیش» ،«نواندیش»

برای نمونه، در جایی،  .ندکنخش در موارد متعددی استفاده کرده و میهای تمایز ببندیها و دستهاز مقایسه

 :خوانیممی «یت مستقل برای نخبگان بلوچداشتن هو ضرورت» به قلم یکی از این افراد و در بحث از
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جدا های دیگر نخبگان بلوچ برای ایجاد و ساخت یک هویت جدید و دارای اختصاصات ویژه، باید از هویت"

های و در غیر اینصورت، گرایش. های اتصال خود را از افکار و تمایالت سنتی و بدوی زایل کنندشده و ریشه

 ".رودخود را نداشته و به مرور زمان از بین می شده، کارکرد و عملکرد ایجاد
 

های گروه وجود ت،گرف قرار اشاره مورد نیز گذشته صفحات در آنچنانکه بلوچستان، اجتماعی ساختار نگاه به     

در این . اندوجود آوردههای متقابلی را در برابر یکدیگر بهبندیدهد که صفمختلفی از نخبگان را نشان می

 :که اندمعرفی کرده و در تعریف آن مدعی «نسل جدید نخبگان بلوچ»مورد مطالعه، خود را عالین میان، ف

 

 ".باشدمنظور نسلی با تفکرات مدرن و پیشرو و متمایز از تفکرات سنتی می ]...["

 

 در رفتار و نه تنها «تفکرات سنتی»، ایشاندهد که از منظر نشان می گردآوری شده محتوای متونتحلیل 

از خوانین، صاحبان قدرت محلی اعم  مه مردم متجلی است، بلکه در هیبتهای آحاد جامعه یا عانگرش

در شرایطی که جامعة بر این اساس،  .یابدنیز مصداق می... و جدید، روحانیون و سردارها، اشرافیت سنتی

در دست گرفتن »ای خود را بر بلوچ، وجودال پیشرفت و توسعه است، روشنفکران جهانی به سرعت در ح

 :دارند تأکید آن بر و دانسته ضروری «پیشرفت و سعادت به مردم شدن رهمنون» جهت «بلوچستان جامعه رهبری

 

ا به سعادت و پیشرفت رهنمون توانند مردم رروشنفکران هر جامعه چراغ هدایت آن جامعه هستند که می"

رسد جامعه در حال گذار میر به نظ ]...[ ستثنی نیستجامعه بلوچستان امروز نیز ازاین قاعده م ]...[ شوند

شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی، سیاستمدار، گروهی دیگر از رهبران باشد، رهبرانی که جامعهبلوچستان 

واقعی خویش در پهنه  ن در دهکده جهانی و یافتن جایگاهبرای سربلند بیرون آمداقتصاددان و آگاه به امور 

 ".زمند زمانه خویش باشندسرزمین ایران نیا
 

 که معتقدیم تعریف مورد بحث قرار گرفت و از آنجایی آغازین صفحاتانداز نظری که در نظر به آن چشم     

گیرد، پرداختن به این وگو صورت میگفتمانی و در جریان نوعی گفت -لیو بازتعریف هویت در یک بستر تقاب

هایی قرار گرفته است، ضروری ر مواجهه با چه افراد، نهادها و گروهمسئله که جامعة مورد مطالعه، چگونه و د

 .قرار گرفته است تفسیرای که در ادامه و به تفصیل، مورد نماید؛ مسئلهمی

 

 فعالین مدنی و مواجهه با نخبگان قومی، مذهبی و سیاسی بلوچ 

بندی موقعیت گفتمانی ورتدر وهلة نخست سعی در ص ی گردآوری شده، فعالین مذکورهاحسب تحلیل داده

؛ شودمیبگان مذهبی و نخبگان سیاسی بلوچ د که غالباً شامل نخبگان قومی، نخنخود در برابر نیروهایی دار
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مواجهة فعالین . گیردمی بر مورد اخیر نیز خود، نخبگان سیاسی داخلی و اپوزیسیون سیاسی خارجی را در

 .ای انتقادی استاره، اساساً مواجهههای مورد اشمدنی و روشنفکران بلوچ با گروه

ساالری های خانکنندگان شیوهقومی و در واقع از منظر فعالین مدنی، آنان که حامیان و ترویج نخبگان     

ضد ی و انسانمراتبی، ضد ، همواره از این جهت که بازتولیدکنندة اشکال سنتی، سلسلهاست محورییا سردار

 ر متونبرای نمونه، در اکث. اندفعالین مزبور قرار گرفته اند، مورد انتقادبوده ای در جامعة بلوچستانتوسعه

... و «هژمونی»، «فرادستی»، «خشونت»، «ظلم»هایی مانند ن بلوچ با طرح کلیدواژهجایگاه خوانیتحلیل شده، 

اندیشه  این یریگشکل برای سازیزمینه جهت خاصی نگاه برساخت مؤید خود این و گرفته قرار ارزیابی مورد

 و ، کارایی نداشتهلی جهان امروزدر شرایط فع «اشکال سنتی و قدیمی جامعة بلوچ»در بستر اجتماع است که 

  :خوانیمتاریخی می ایهتحلیل این شیوه جایی و در مثال، در برای .جدی قرار گیرد باید مورد بازاندیشی
 

. با خبر است ]...[ زندگی رعیت پاید و از ریز و درشتمی سراسر جامعه را ]...[ خان نشسته در برج و بارویش"

خان هم مالک است، هم قاضی است، هم زندانبان و هم مدافع رعیت در مواردی که از جانب بیرون و یا رعیتی 

جوامع  عریان و بی رحمی است که در تمام کلید این سیستم، خشونتشاه. گیرددیگر، مورد تعرض قرار می

با رعایای  کند که شاهان قاجاریخان مکران با همان خشونتی با رعیت متمرد برخورد می. داردفئودالی وجود 

 ".کردند و یا یونکرها در آلمان با رعایاشانخود، برخورد می
 

ت های سنتی زیسو نیز مقابله با حفظ شیوه نخبگان قومی بلوچ نی بلوچ به دنبال نقد اقتدارگراییفعالین مد

گیری ه و شکلی از الزامات امر توسعکه یک است ستان، درصدد ایجاد این باور جمعیچاجتماعی در بلو

-که برتری، مادامیت؛ و این امرو نگرش عامه مردم اس در رفتار یجاد تغییر اساسیهای توسعه خواه، اهویت

پابرجا باشد،  -های ساختار اجتماعی جامعة بلوچستان عنوان یکی از ویژگیبه -ای های قومی و قبیلهجویی

 :پذیر نیستامکان
 

در مناطقی  ...نوکر و و سردار و در مناطقی از استان و خان ]20[زهی یزهفامیلی در قالب  هایوجود رقابت ]...["

ای است که هم باعث ایجاد تبعیض نژادی و مسائل اجتماعی مربوط به آن شده و هم باعث از بین دیگر ویژگی

 ،بنابراین ]...[ تر اجتماعی تعلق دارندظاهر به طبقات پایینعظیمی از مردم شده که بهنفس گروه بهرفتن اعتماد

 ".اصالح باورهای سنتی برتر بودن اقوامی بر اقوام دیگر نیز در فرایند تحول و توسعه امری ضروری است

 

، این میاند که در ای و حامیان نظم سنتی در بلوچستان، تنها گروهی نیستننخبگان قومی، سران قبیله     

 عنوان گروهی با مختصات ویژه کهروحانیون و نخبگان مذهبی به .قبال آنان وجود دارد چنین موضعی در

که در مواجهات جامعة مورد مطالعه،  هستندهای دیگری ، از کانونسعی در گسترش گفتمانی خاص داشته

یون در جامعة امروز بلوچستان، دارای قدرت این امر که روحاندر واقع،  .داشت باید در نظرتوان و میمی
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باشند، امری است که فعالین های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی میای در عرصهفراگیر و جایگاه ویژه

مدنی و روشنفکران بلوچ بر آن اتفاق نظر داشته و البته معتقدند در کنار سایر عوامل، یکی از دالیل اصلی 

گرا در جامعة مزبور بوده و ای، مستقل و توسعهلحاظ اندیشهبه هایشخصیت ریگیماندگی و عدم شکلعقب

ای که طی آن و با صراحت، دیدگاه یکی از رهبران برای نمونه، در نوشته. لذا قابل برخوردی انتقادی است

 :خوانیمنفوذ بلوچ مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته است، میمذهبی ذی

 

در  نفوذ آن از فربهی نهادهای مذهبی و روحانیت و بدان اشاره داشت در واقع حکایت ]...[ آنچه که مولوی" 

ی استان ـنیافتگنام توسعه و توسعه هب ارزشی عقالنی ی که بهـکسان مساله از نظر این. ها داردمیان توده

یار کند که متناسب این مساله باید جامعه دانشگاهی را هوش ]...[ شودتلقی می مند هستند، مانعی جدیعالقه

یک  هاستقالل از نهادهای مذهبی خود بشان را ایفا کرده و با های تاریخیرود، رسالتبا انتظاری که از آنها می

 ".برای توسعه تبدیل شوند ]...[ مرجع مهم
 

در بلوچستان، آنچه  های مختلف زندگی اجتماعیرغم نفوذ نهاد مذهب و سازمان روحانیت در ساحتعلی

های مورد مطالعه بوده، قدرت تاثیرگذار پیشوایان و رهبران مذهبی در انتخاب فعالینانتقادی  ر مد نظربیشت

گیری از دهی به آرای عمومی در فرایندهای انتخاباتی با بهرهجهت .آن است ی و در سطوح مختلفسیاس

های انتقادی برای یتفعال جهتروحانیون، همواره محملی  ها توسطنفوذ مذهب در میان بلوچذی قدرت

 .معة مورد مطالعه فراهم آورده استجا

 

دینی بیشترین نقش را گیری در انتخابات و چگونگی اجماع روی یک کاندیدا معموالً علمای تصمیم در فرایند"

کم  ان دانشگاهی در این پروسه آنقدرتأثیرگذاری نخبگ. دهی آرای مردم هستندتاز میدان در جهتو یکهدارند 

علمای دینی به دلیل استفاده از تریبون مساجد و حجم وسیع ارتباط با . آیدغ است که به چشم نمیفرو

 " .قشرهای مختلف مردم، دست باال را در هر انتخاباتی دارند

 

یا طور مستقیم که بههای سیاسی و اجرایی آن دسته از انتخاب در حقیقت و به بیان فعالین مذکور،     

اصول تعریف شده و روندهای  بر پایةباشد، هیچگاه می ناحیة بلوچستان م مشارکت مردمغیرمستقیم مستلز

کنندة ارتباط، غالباً نخبگان قومی و مذهبی تعیین این محور نبوده است و درقانون ساالریمبتنی بر مردم

ی بلوچ که در نوشتارها و ای فعالین مدنرسد یکی از بنیادهای اندیشهنظر می به، بر این اساس  .اندنهایی بوده

 «آگاهی»ساالری است که مبتنی بر ای از مردم، تحقق شیوهفضای مجازی نیز نمود یافته های آنان برفعالیت

توان هایی را در سطوح مختلف میفعالیت ،رواز این. پذیر استشهروندانی مسئول و مسئولیت «عاملیت»و 

 و اصطالحاً منتخب ا نخبگان سیاسیب مزبورمواجهة جامعة  گیمورد مالحظه قرار داد که خود در فهم چگون

 ، نخستشودمعموالً پیش از روندهای انتخاباتی انجام می ها کهاز این فعالیت بخشی .بود مؤثر خواهد ،نیز بلوچ
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 در بیمذه -قومی هایوابستگی دارای اشخاص گذاریجای و تعیین سنتی و مسلط هایشیوه به دنبال نقد

الگوی »منظور تغییر بخشی به تودة مردم و بهآگاهی هدف با ثانیاً است؛ اجرایی و سیاسی هایموقعیت

انتصاب هایی است که پس از انتخاب و نیز مربوط به فعالیت بخش دیگر، .گیردمی صورت «انتخابات قومیتی

 :می شودگیری پیدر جامعه  «گریمطالبه»تحقق  آلهای مختلف، با ایدهشده در موقعیتتعیین اشخاص

 

روندی  ةوار و درنتیج ی توده متاسفانه از آنجاکه بسیاری از نمایندگان استان با استفاده از الگوی جامعه"

ترین و توانمندترین افراد به تصدی این کرسی  این واجب که شایسته ،یابند به مجلس راه می ]...[گرایانه  طایفه

ای تاریخی نیز  های سالم و تضییع حق شایستگان سابقه خالء رقابت البته. درآیند را دچار تردید نموده است

ی آزمون و سنجش  را در بوته ]...[ ی مجلس با این حال چنانچه عملکرد عمده نمایندگان ادوار گذشته ]...[ دارد

 بخش ی سیستان و بلوچستان نتیجه های جامعه رسد چندان در جهت رفع دغدغه به نظر نمی ]...[ قرار دهیم

بوده باشد، از همین روست که تغییر نگرش اجتماعی به این فرصت و آگاهی عمومی نسبت به ماهیت این امر، 

 ".تر به بار آورد تواند دستاوردی ملموس می
 

ها و احزاب های سیاسی و غیبت تجمعات فکری که در تشکلشوراها در ایران بدلیل آماده نبودن زیرساخت"

در انتخابات اخیر  ]...[ دگیرنخود می بوی قومی و مذهبی بهونگد همواره رنگذارخود را به نمایش می

نیروهای سیاسی در سطح زاهدان سازماندهی شده و  ،های قومیتی و مذهبیحول شکاف، ]نیز[ ]23[زاهدان

ار گیری شورای جدید و انتخاب شهرده شخصه معتقدم که روند شکلب ]...[د گارد مبارزه انتخاباتی را گرفتن

را باعث شده و نمود آن در شکلی  ]...[قطبی شدن جامعه  زاهدان به این شکل با اشکال روبروست چرا که اوالً

همه شهروندان و کارشناسان، شورا و شهرداری میان تهی و پوک را رقم می زند،  تعینی، بدلیل عدم مشارک

ی بوجود آمده خیلی از نیروهای توانمند و هادر این شکل از انتخاب با حساسیت ،تردر یک سطح پائین ثانیاً

تضادهای  ثاًثال .های انتخاب زاویه دارند، هرگز شانس انتخاب را نخواهند داشتها و البیدگراندیش که با کانون

. گذاردمی اثر سوء اگیری شورا و شهرداری بر عملکرد آنهعمل کردن در فردای شکل ةحاصل از این شیو

نامه و عدم پاسخگویی، ای از تقدس کاریزماتیک همراه با میثاقر فضای بسته و در هالهگیری دبنابراین تصمیم

 ".سازدجامعه را به توسعه و بهبود رهنمون نمی
 

های آن، به تحلیل فعالیت آن دسته از فعالین ما در این پژوهش و جهت تحدید دامنهدر نهایت اینکه،     

انه و گرهای اصالحهایی، تالشمرزهای ایران و با حفظ چارچوب ایم که در دروناجتماعی بلوچ پرداخته

آمیزی را در عین پذیرش و مدنظر داشتن قوانین جمهوری اسالمی ایران و جهت رشد و توسعة مسالمت

ی که در مراتب ی گردآوری شده، عالوه بر مواجهاتهااز این حیث و نظر به داده .کنندجامعة مدنی، دنبال می

ویژه باید نحوة رویارویی جامعة مورد مطالعه با نیروهایی که در خارج از کشور و بهگردید، می پیشین مطرح

 ه را آنچنانکه تحلیلرویارویی مورد اشار .باشند را نیز مدنظر قرار دادفعال می «اپوزیسیون بلوچ»تحت عنوان 

. گرایانه و سلبی دانستجویانه، نفیای مقابلهدهد، باید مواجههمرتبط در اینباره نشان می محتوای متون

دانسته و معتقدند که  های جهان امروزی، گروه مزبور را ناتوان از درک واقعیتداخلی فعالینکه  آنچنان



212 

 ...های هویت قومیفضای مجازی و پویش
 

 

ی اجتماعی مردم بلوچ و نحوة هاگریگیری سیاسی و گزینشهای تصمیماگرچه انتقاداتی اساسی به شیوه

رفت این جامعه از وضعیت فعلی، پیش است، با این وجود، تنها راه برونشده در میان آنان وارد نهادینه تفکر

منظور تغییر نگاه حاکمیت و دولت گرایانه بههای اصالحاز هرچیز اصالح از درون و در وهلة دوم، تالش

-های مسالمتپذیرفته شدة کشور و با توسل به شیوه مسائل بلوچستان در چارچوب قوانینمرکزی نسبت به 

 اپوزیسیون» های صورت گرفته توسطسازیها و جریانبه باور اعضای جامعة مورد مطالعه، تحلیل. است آمیز

 :گاه قابل اعتنا نبوده، چه آنکههیچ «نشینخارج
 

های سیاسی منتسب به  نحله ]...[ گرا و تکثرگریز بوده است ها و انتظارات تابحال کامالً مطلق این تحلیل ]...["

شان، مصرّ  های انتخاباتی و ایجاد شکاف بین مردم و سرنوشت سیاسی چه همواره بر تحریماپوزیسیون اگر

 ]...[ به اتفاق نظر برسند «نترناتیو جایگزیآل» اند حتی در میان خود نیز بر یک اند، اما هیچگاه نتوانسته بوده

نظرانه و  های تنگ و سلیقه بایست دموکراسی لرزان و شکننده در سیستان و بلوچستان را از لطمات افکار می

ساالری، در بطن  یک جانبه نگر به دور نگاه داشت و با باور به اینکه انتخابات به عنوان یک شاخص مهم مردم

 ".تردم احترام گذاشدهد، به انتخاب و آرای جمعی م را پرورش می «تغییر»و  «تداوم» خویش تواما دو عنصر

 

 اسالمی ایران و ارزیابی انتقادی عملکرد سیاسی مسئولین فعالین مدنی، مواجهه با نظام جمهوری 

دی به اصل د مطالعه با پرهیز از اتخاذ رویکردی خصمانه و به دنبال پایبند اعضای جامعة موررسبه نظر می

ای را در حال «گرایانهگری واقعبهلمطا»و  «نقد منصفانه»وگوی تعاملی توأم با احترام، به بیان خود، آن گفت

مختلف،  ون و در سطوحکه تا کن می شودهای نادرستی رویه «اصالح»باشند که منجر به گیری میح و پیطر

در حقیقت، برخالف برخی از . توسط مسئولین سیاسی و مدیران اجرایی، بنا گذاشته شده و ادامه یافته است

المی ایران ضدیت داشته یا لحاظ بنیادی با اصل وجودی نظام جمهوری اسنیروهای اجتماعی و سیاسی که به

ی از نحوة استقرار حکومت جمهوری اسالمی ایران ـآن دسته از فعالینی که معتقدند مسائل بلوچستان ناش

بر  رف شدن نیستند، جامعة مورد مطالعهاین حکومت، قابل برط در چارچوب قوانین «زنیچانه»بوده و لذا با 

لی یا استانی، و نیز اتخاذ مسئولین و مدیران م ی ناصحیحهای نادرست یا عملکردهااین باورند که رویه

ضعیت نامطلوب فعلی های قرارگیری بلوچستان در وغیرسازنده از سوی آنها، اوالً تنها یکی از زمینه مواضع

درونی توسعه نیز نظر  ارد ساختاری دیگر، از جمله موانعآن یا حتی فراتر از آن، باید به مو است و در کنار

ها و عملکردهای مزبور لزوماً به معنای عدم مشروعیت قوانین حاکم بر نظام جمهوری انیاً رویهداشت؛ ث

اسالمی ایران نیست و به عکس، این ظرفیت وجود دارد که در چارچوب همین قوانین که ماهیتاً با هدف 

ند، در راستای افرهنگ ایران، به نگارش و تصویب درآمدهرای فرهنگی در جامعة متنوع و چند تحقق مدا

 .ها و عملکردها گام برداشتآن رویه اصالح
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ناسازگاری نداشته و ندارد و سند  الزم به ذکر است که اصل نظام جمهوری اسالمی ایران با هیچ قومیتی سر"

طی این چندین  ولی متاسفانه در. آن در مورد اقوام هست 26 و 25این مدعا قانون اساسی کشورمان و اصول 

ایی عزیز که سردمدار مدیریت در اجحاف شده و دلیل آن ناکارآمدی عده غیرت ق این مرزداران باسال و درح

 ".باشنداند، میای شدهاستانی و منطقه این کشور به ویژه مدیریت

 

طور عام و جامعة به مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی هایها با دولتنگاه به مواجهة متفاوت بلوچ     

و  طلبانههای اصالحبا رویکردها و سیاست هاآن میان که است نکته این گرخاص، نشان طورالعه بهمورد مط

آنان  ضوع نیز روشن بوده و به این باورچرایی این مو ؛نوایی و همراهی بیشتری وجود دارد، همگرایانهاعتدال

در صفحات گذشته را بیشتر فراهم مطرح شده  ، زمینة تحقق مواردرویکردهای سیاسی مزبورکه  گرددمیباز

 .آوردمی

 

این است که در این   بهترین راه برای بهبود وضعیت منطقه از این رو، اگر واقعا به فکر استان هستیم، ]...["

بینانه و همدلی، این همگرایی را با یکدیگر اجتماعی استان با نگاهی واقع -فضای امید، تمام فعاالن سیاسی

گذاری ترین افراد را برای خدمتایجاد کنیم، که عالی رایط را برای مردم و دولت اعتدالگراداشته باشند که ش

ای که فارغ از تمامی انتخاب کنند؛ گزینه( فرمانداری)اش در شهرها در سمت استانداری و عوامل اجرایی

 ".باشد... ای وفاکتورهای سهم خواهی، قومی، مذهبی، طایفه

 

 های قومی موجود در استان سیستان و بلوچستانبا سایر گروه فعالین مدنی و مواجهه 

مدارترین های انجام شده، دارای یکی از قومسیستان و بلوچستان بنابر مشاهدات میدانی و پژوهش

ای ای که در ناحیة مزبور، اشکال ویژه؛ پدیده(2333یوسفی و اصغرپور ماسوله، ) ساختارهای اجتماعی است

های ترین گروهها را باید عمدهو بلوچ سیستانی. دهدها قرار نمیغیر بلوچ ها را در برابروچداشته و صرفاً بل

های دیگری»ترین ترین و مهمعنوان برجستهویژه در دو دهة اخیر، بهقومی در این استان دانست که به

مداری درونی را در یگری از قومبا این وجود، باید شکل د .اندبرای یکدیگر، مورد تعریف قرار گرفته «خطرناک

. تهاسای و ایلی در بین آنها نیز مد نظر قرار داد که ناشی از نوعی خود برتر بینی طایفهمیان خود بلوچ

های بین که در مجموع، به تشدید تقابل داشته بر مداری در بلوچستان پیامدهای مهمی را درگرایی و قومقوم

-هایی گاه خشونتها و تنشهای اخیر منجر گردیده است؛ تقابلطی سالهای درون قومی در قومی و تنش

 قرار داده است «امنیت»ویژه های گوناگون و بهآمیز که منطقة مزبور را در موقعیتی بحرانی، از منظر شاخص

 .(2361اکرمیان، )
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رغم که آنان علی دهدنشان می فعالین مدنی بلوچهای آن گذشت، تدقیق بر تالش در شرایطی که شرح     

 دارنداین باور گام برمی سازیگرفته، در راستای نهادینه شکل وضعیت چرایی تبیینشناسی و بر آسیب تأکید

آن، گذشته از اقداماتی که انجام  ریاستان از وضعیت فعلی است و برقرا که امنیت الزمة بنیادی برون رفت

 فرهنگی، احترام متقابل و همزیستیرویج مدارای ، مستلزم تها توسط سیستم حاکمیتی ضروری استآن

، نیازمند پیش از هر چیز؛ امری که به اعتقاد جامعة مورد مطالعه و جویانه استبر همکاری مشارکت مبتنی

 با های قومی مختلف، خاصه سیستانی و بلوچ،ی و عقالی دگراندیش گروهجتماعهمراهی و همکاری فعالین ا

ر که های اخیای و مطبوعاتی مجازی یا حقیقی در سالرسانه هایفعالیت شبکهگیری و شکل .است یکدیگر

 .ستا  گیرد، تالشی در این راستادر قالب همکاری مشترک فعالین سیستانی و بلوچ صورت می

 

وقت آن  سخن شوند؟ آیابا هم هم استان کده جهانی است، آیا نباید جواناناین روزها که سخن از ده ]...["

گرفته و  جناح سیاسی را نادیده هیاهوگران سیاسی از هر قوم و مذهب و از هر که تندروان سیاسی و تسا نشده

پاکدلی جوانان این مرز وبوم را هدف  نابخردان، صفا و اجازه ندهیم نااهالن و خود پشت میز وحدت بنشینیم و

 ایگاهی مشترک برخورداریم برآ دی وکه از دردمن ...سیستانی و بلوچ و سنی، چرا ما جوانان شیعه و بگیرند؟

خواهیم زمزمه پاک وحدت را که نه فقط در حد شعار بلکه ما می ]...[ سخن نشده ایم؟هم، که شده همیکبار 

جای اختالفات به اشتراکات توجه به خواهیم بیشتر با هم باشیم،می. در دل به آن ایمان داریم، علنی کنیم

  بهسنی رجوع کنیم،  بگوییم به عقالی شیعه و خواهیممی ]...[ صحبت شویمزبان صلح و دوستی هم کنیم، با

 ".تمان را به هم گره زده اسهای قومیهای سال ریشههای فرهنگی که سالمان و ارزشاشتراکات دین

 

ان عنوآن تحتز آنچه ا گرایی یاقبیله بحث، مورد اعتقاد فعالین اجتماعی ، بهشد گفته بر آنچهعالوه     

ی در بلوچستان اجتماع سیستم تعالی ونی و بنیادیموانع در از م، یکیبردی نام ایطایفه و جویی ایلیبرتری

 ایـهکنش واقع، در .اسـتداشته  نیز در پی را سیاسی و اقتصادی گی،ماندگی فرهنعقب که باشدیـم

 و هاچون قتل رواج داشته و مواردیها میان بلوچ ای که همواره درطایفه بین و قومی درون گرایانهخشونت

های اصلی فعالین مورد مطالعه بوده و مشغولی، یکی از دلآن است همیشگی پی از نتایج در کشتارهای پی

 .دهدشده از سوی آنان را تشکیل میارائهای از انتقادات درون فرهنگی محور بخش عمده

لوچستان در آمارهای مربوط به قتل باالترین میزان را به در سالهای اخیر نیز کماکان استان سیستان و ب ]...["

-انتقام تها در سیستان و بلوچستان ماهیوالن، عمده قتلئبر اساس اعالم مس ]...[ خودش اختصاص داده است

نظام اجتماعی  ساختار ]...[ دهدمسائل مربوط به مواد مخدر رخ می های قومی ودلیل درگیریهجویانه دارد و ب

های استان نیز حاصل بخش عمده قتل. استان سنتی و بر مبنای طایفه و سلسله مراتب آن استوار است در این

بازسازماندهی جامعه در  اما برای کاهش نرخ قتل در استان چه باید کرد؟ ]...[ت های طایفگی اسها و نزاعجدال

 ".حل استلین راهگرایی افراطی طایفه اوفاصله گرفتن از جمع ساختارهای جدید و مدرن و
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 گیری حوزة عمومیشکل ی انتقادی؛ نقد از درون تا آرمانروشنفکر: دوم سطح

فعالین بر انتقاد از خود که همواره از سوی های بازاندیشانه و مبتنیتر بر آن دسته از تالشتدقیقی عمیق

نقد  عین که در کندمیرو  به رو انتقادی روشنفکری با نوعی جریانرا  ما گیری بوده،طرح و پی مورد مدنی بلوچ

بر  خواهانه، سعیآرمان هایآلایده توسعه و نیز در کنار طرحضد  فرهنگی -های اجتماعیساختارها و زمینه

اینک، فضای مجازی ای که همدر این بین، دسترسی و قرار گرفتن در گستره. ارزیابی درونی خود هم دارد

ایطی قرار داده که را در شر مطالعهاقع، بسیاری از شهروندان ناحیة مورد فعالین بلوچ و در و، پیش نهاده است

 .ممکن در آن است شترین پرسشناختیخود، هستی پرسش از کیستی

 

 بلوچ انتقادی و باز اندیشی در خویشتن روشنفکری 

سطوح  در التیتحو حسب که هویتی است؛ «هویت مسئلة» ایم،شده متمرکز نآ بر که جریانی اساسی مسئلة

بازاندیشانه در آن  رو، شاهد شکلی از تأملریختگی بنیادی شده و از اینچار نوعی بهمگوناگون، خود نیز د

جهت تمایزگذاری بین دو تر، تأکیدی را در واقع و در سطحی گسترده . (10: 2303، ]26[گیدنز) هستیم

گذاری میان جامعة سنتی و مدرن بر تفاوتباشیم؛ تأکیدی که خود مبتنیاجتماعی شاهد می صورت زیست

 کننده،تعریف هایمشخصه لحاظبه که باشدمی میان در گوناگون صورت دو از بحث مشخص، طوربه. است

ها، نوعی داوری ارزشی مطالعه، نسبت به آن هایی که در بین جامعة موردویژگیهای متفاوتی دارند؛ ویژگی

منظور، )دهد که یکی رو قرار مینوع دیگر و از این را در برابرکه در نهایت، یک نوع کنیم را مشاهده می

 .، بد و ناشایاست است(منظور، جامعة سنتی بلوچ)خوب و شایسته، و دیگری ( جامعة مدرن

آن مورد  بدون توجه به فضای حاکم بر کلیت جامعة بلوچستان و مردم توانفوق را البته نمی رخداد     

هایی مواجهه با ارزشتر در سطوح فرامحلی، ایریشه مردمی که همراه با تحوالت امعه وتحلیل قرار داد؛ ج

هایی مانند فردگرایی، ارزش: ها را به چالش فراخوانده استاجتماعی آن زیستهای سنتی اند که صورتشده

ها، آن پذیرشهای مدرن و از ارزش لکنیم که با استقبادر این میان، جریانی را مشاهده می... . استقالل و

های جدید آوردن به شیوهشان نموده و رویقومی ساز سنتی خودع هویتگرفتن از مناب فاصلهبر سعی 

 .کنندزندگی و تفکر را ترویج می

فضای مجازی  گیری از امکانمورد مطالعه با بهره دهد که فعالینهای ما در پژوهش حاضر نشان مییافته     

های صرفاً به دنبال تغییر ساحت، های نقد درونی نسبت به جامعة سنتی بلوچبندی نوعو در پی صورت

ای حاکم بر آن توسعه رفت بلوچستان از وضعیت ضدبرون ها شرطملموس و بیرونی این جامعه نیستند؛ آن
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ان و توسط ایجادکنندگدانند که البته خود بلوچ می های بستة مردمآگاهی و جهان را، اساساً تغییر ذهنیت

یکرد، فعالین مدنی با حرکت از این رو. است ریزی شده و شکل یافتهپیشینی، به این گونه قالب مدافعان نظم

نامند، بر نگاهی معطوف به آینده نیز نقد از گذشته و آنچه جامعة سنتی می بلوچ ضمن ارائة تصویری قابل

 ها، عاملیتدهای اجتماعی است و در آنتأکید دارند؛ نگاهی که به دنبال گسترش اشکال جدیدی از نها

 .فردی وجهی قالب دارد

 

های نامطلوب گرایی اولین گام در کاهش عوارض و آسیبشکستن طایفه و ترویج فردگرایی و حداکثر خانواده"

این مهم در سایه ترویج شهرگرایی، تفکرگرایی و خارج شدن . هایی مانند قتل استگرایی در ایجاد آسیبطایفه

 ".است... انجمن ، حزب، باشگاه و: های مدرن ماننددر قالب بازسازماندهی جامعه مبنای قبیله واز 

 

 وگوگیری حوزة عمومی و امکان گفتروشنفکری انتقادی، شکل 

ودن بستری جهت بازاندیشی در هویت خود یا آنچه در عنوان پیشین، از آن تحت عنوان تالش برای فراهم نم

خالقانة  ت، وضعیت نابرابری را برای ابرازقدر یم، البته در شرایطی که مناسباتدبلوچ نام بر خویشتن

ای که فعالین مدنی بلوچ یا نمایندگان وجودهای فردی پیش نهاده است، امری سهل و ممکن نیست؛ مسئله

عالین بحث از مناسباتی در میان است که به زعم ف. جریان روشنفکری انتقادی نیز نسبت به آن آگاهی دارند

های ای از گروهیابندة کنونی، مجموعههای تحولچه در اشکال سنتی جامعة بلوچستان و چه در زمینه مزبور،

حضور مستقل، فعال  اهی الیگارشیک قرار داده و امکاناقلیت مانند خوانین، سردارها و روحانیون را در جایگ

شهروندان این ناحیه  را، از مجموعة عظیم عاملی و آزادت بر مشارکتگیری مبتنیو عامالنه جهت تصمیم

 های متنوعرغم اینکه گروه، علیمورد مطالعه عتقاد نمایندگان جریاناز سوی دیگر، بنابر ا. است سلب کرده

اند، نگاه به برابر یکدیگر قرار گرفته اخیر، در هایها، خاصه در دههها و سیستانیویژه بلوچموجود در استان به

شان با مسائل ارتباط وگو دررا برای گفت بخشگاه امکانی نتیجهایشان هیچ که دهدمی نشان آنان هایکنش

بر عالوه .ها تأثیری قابل توجه داشته استآن و این موضوع، البته خود در تشدید تفرق در میاناند نیز نیافته

رسد که به نظر میی باالتر، ت و در سطحدر پژوهش حاضر، در نهای شده آوریجمع این و با تأمل بر متون

بلوچ،  وگویی بین حاکمیت و مردمگفت ری یک بسترگید، عدم شکلـاعضای جامعة مورد مطالعه معتقدن

های نهادی ها و شکافطور مداوم در افزایش گسستوگو باشد، نیز بهاخالقی گفت بر قواعدگونه که مبتنیآن

 .داشته است سزاییر بهتأثی میان این دو و در واقع، زمینة عمومی جامعه،

 

ت که چرا در بلوچستان با وجود این همه ـم را به خود مشغول داشته اسـمدتی است که این سؤال ذهن"

عرصه عمومی  ]...[ آن چنان که باید عرصه عمومی قوی و فعال شکل نگرفته است؟ ]...[ های مستعدزمینه
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 .شوددی از آن منتج نمیـکه هیچ نتیجه و امر سودمنرسد یـچنان ضعیف و نحیف به نظر مشکل گرفته آن

باعث شکل گیری دیالکتیک بین افراد، گروههای اجتماعی و سیاسی و حتی بین مردم و  ]...[ عرصه عمومی

های ایی داشتیم که افکار و ایدهبدون تردید اگر ما در جامعه خودمان عرصه عمومی قوی ]...[ حکومت می شود

های افراطی و بنیادگرایانه توانستند گرایشیـتر مآن وقت راحت ،پرداختندیـبه نقد هم مگوناگون به راحتی 

 ".را تعدیل کرده و به انزوا بکشانند

 

های فزایندة و پایدار در ارتباط با حفظ و ارتقای امکان نوعی آنچه گفته شد و با توجه به دغدغه براساس     

 های بلند مدتهای فردی و همکاری، منجر به شکوفایی خالقیتآمیز که در نهایتاز همزیستی مسالمت

وگو را بیش از گفت مورد مطالعه شاهد هستیم که اهمیت هایی را از سوی فعالین، تالشمی شودای توسعه

عمومی است که  دهی به یک حوزةها، در واقع، شکلمنظور از این تالش .کنددیگری برجسته می هر چیز

 تراجتماعی با هم و با سطوح کالن های مختلفبخش را میان گروهنتیجه اطی آزاد و تعامالتفرایندهای ارتب

ین راستا، بیشتر گرایانه در اهای مطالبهرسد فعالیتبا این وجود، به نظر می .کندحاکمیتی، تسهیل می

درونی  با مسائلا و در ارتباط ـهخود بلوچ فرهنگی میانوگویی انتقادی و درونگفت معطوف به تحقق

  .شان باشدجامعه
 

چنان عرصه روی سخنم اینجا با حاکمیت نیست بلکه منظورم معطوف به خود جامعه بلوچ است که چرا آن"

مان این گونه از دهلیزهای م که منافع کالن و کلی جامعهـهایمان نداریی برای پیگیری خواستهـایعمومی قوی

خود ما و  ی که ساخته و پرداختهآن هم اشخاص رود؟فراد به تاراج میها و اتو در توی منافع شخصی گروه

 ".مان هستندجامعه
 

نیز، ایفای نقش مؤثر در توسعة حوزة عمومی و  این کوشش پیوسته در جهت ناگفته گذاشت کهنباید  البته

به سابقة جریان  مختص به روشنفکران بلوچ نبوده و نگاه عام اجتماع،سپهر ساز خود در اثبات جایگاه هویت

 (.2335عبداللهیان و اجاق، )روشنفکری در سطوح باالتر نیز مؤید چنین رویکردی است 

 

 سازی ارزیابی درونی جریان روشنفکری انتقادی و ضرورت ساختار 

دهد که های جاری در ناحیة بلوچستان نشان میخواهانه، نظر به واقعیتتمامی تکاپوهای آرمان با وجود

مد نظر خود و در واقع، نسبت به تغییر رفتار و  گرهای تعالیسازی کنشدر نهادینه مطالعهمورد  جریان

تأمل بر بخشی از  .چندانی به دست نیاورده است های رایج در سطح عمومی این جامعه، موفقیتنگرش

مورد اقبال عموم،  ها در بینجریان روشنفکری انتقادی، مؤید این نکته است که آن های نمایندگاننوشته

در چنین . ددانندهی آراء و افکار مردم میقدرت الزم برای جهت اند و البته خود، دلیل آن را عدمقرار نگرفته

، کنشگران مدنی بلوچتر فرهنگی و اجتماعی در بلوچستان، بسیاری از های کالنزمینه شرایطی، با وجود نقد
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ایشان حاکم است، بر این باورند که تالش  ندیشه و عمل خودز آنچه بر فضای اارزیابی درونی ا به دنبال نوعی

 .آورد فراهم را یابیسازمان جهت امکانی شانبرای و بوده آینده به معطوف تالشی باید ،درونی ارزیابی ینا برای

ة سیل انبوهی از گفتارها و نوشتارهای انتقادی در ارتباط با فرهنگ و جامع در حقیقت، در میان     

دکی از متون فعالین مدنی بلوچ ملی، اگرچه بخش ان ان و نیز ساختارهای کالن حاکمیتی در سطوحبلوچست

رسد این مسئله که آنان هنوز نسبت به ایجاد یک جنبش خود ایشان است، با این وجود، به نظر می در نقد

ای غریب د، دغدغهانساختاری مستقل ناتوان مانده دهی یک تشکلمند و یا حدأقل، نسبت به شکلسازمان

 .هایی وجود داردها نبوده و نسبت به آن، نگرانیدر بین آن

 

دهی آرا و اند قدرت اجتماعی الزم را برای جهتنتوانسته ]...[ چرا در جامعه بلوچستان نخبگان تجددخواه"

لوچ وجود دارد و قابل هایی در بین عوام مردم بدانید عصبیتهمانطور که می ]...[ داشته باشند ]...[افکار مردم 

ل سیاسی عمدتا شامل سه کنندگان رجادر مورد مشارکتهای سیاسی هم باید گفت تعیین ]...[ انکار نیست

ماندگی استان و نتیجه این امر عقب ]...[ ، سران طوایف و فعالین اقتصادیعلمای مذهبی :اندگروه بوده

در این بین  ]...[ ل دوران پس از انقالب استکشور در طو هخطه بلوچستان از رشد متوسط توسع بخصوص

ها و اثرگذاری در مهمی برای تغییر این رویکرد لعامنگارنده معتقد است که جریان نخبگان تجددخواه که 

ایشان  ]...[به وظیفه خود عمل کند  تیتماعی بوده است نتوانسته به درستصمیمات سیاسی و جریان سازی اج

سازی، بجای جریان و بعضاً پندارند ترجیح دادهیدر مقابل آنچه ناصحیح م یگیرساحل امن آسایش را بر قرار

 اند ظرفیت نفوذ اجتماعی کافی را در خود بوجود آورندنتوانسته ]...[و  اندخود در جریانات موجود قرار گرفته

مقبول حاکمیت و قانونی که  گیری تشکیالتیجتماعی و سیاسی موجود نیز با شکلتوان در بستر امی ]...[

های دموکراتیک اقدام به کسب نفوذ سیاسی و اجتماعی بی بلوچستان باشد با اتکا به روشهای مذهجریان

، عالوه بر مدیریت تصمیمات سیاسی و نظارت بر عملکرد رجال سیاسی که از این این ساختار میتواند ]...[ نمود

، که خود منجر به بهبود عملکرد ایشان احزاب دارند هایی کهسب قدرت نایل میشوند و سایر مزیتطریق به ک

 ".ای کندامعه را نیز دستخوش تغییرات عمدهشود به تدریج ساختار اجتماعی جمی

 

 گیرینتیجهبحث و 

 هویتی فعالین مدنی بلوچ بر بستر هایبا تمرکز بر پویش ،مشخص طوربه تا کردیمسعی  ،در پژوهش حاضر

 بر تدقیق؛ تحلیلی که مبتنیدهیمو تحلیل قرار  مشاهدهاز چند سطح مورد  را فضای مجازی، این موضوع

دهد که تأمالت ما نشان می. تولید شده توسط فعالین مزبور در طی پنج سال اخیر بود محتوایی در متون

 گفتمانی، به دنبال -زبانی ای امکاناتگیری از مجموعهاساساً با بهره، مطالعه اعضای جامعة مورد اغلب

سازد و در در کالبد جامعة بلوچستان جاری می جدیدی روحآنان،  ای هستند که از نگاههویت تازه برساخت

. اندازدمی در نو طرحی آن، توسعة جهت و دارای تنوعاتی است، و اجتماعی، لحاظ فرهنگیاستانی که به سطح

طلب، بلکه مدار و ضدیتی نه قومکه در آن مردمان شودمیتالش ری به تصوی دهیبر این مبنی، برای شکل
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فرهنگی یکدیگر قائل هستند، با یکدیگر و  احترامی که برای تنوعات رغمصدا، علیگام و یکشهروندانی هم

در اینجا، در مسیر توسعة رسد که به نظر می .راه هستندبخش، همرهاییگرایانه و جهت نوعی توسعة تعالی

ی بلوچ، از «ما»ای بر بازتعریف هویت بلوچی دارد؛ بازتعریفی که در آن شود که بنگفتمانی گام برداشته می

شدند، خود را به در نظر آورده می «غیر» یی که تا کنون در هیبت«هاآن»طریق طرد، تخریب یا کنار نهادن 

محلی هانج» و «شده محلیجهان خود» یک مثابة به گویی ها،بندیصورت این در «بلوچ خود» .آورددرنمی ادراک

باید می که شوندنمی تصور «خطرناک هاییغیر» چونان ،آن در هم بلوچ های«دیگری» و می شود بندیطبقه «نگر

 بر های جدیدی سربندیدر این میانه، اما طبقه. ها پای فشرده شودهمچون گذشته، بر دوری یا ضدیت با آن

تجددخواه بلوچ در اصطالح بهلین مدنی یا روشنفکران بندی که در یکی از اشکال آن، فعاآورد؛ نوعی طبقهمی

جا شاهد به عبارتی، در این. گیرندها و نیروهای اجتماعی بلوچ در سوی مقابل قرار میسو، و سایر گروهیک

شان را «خویشتن»های مجاوری هستیم که خود فعالین و روشنفکران مزبور، «دیگری»گیری و برساخت شکل

، بیش در مطالعة حاضر نیز برجسته شد ها، آنچنانکهکنند؛ در واقع، این دیگریها تعریف میدر مواجهة با آن

ای و در های عقیدتی، اندیشههای جغرافیایی باشند، از جهت مرزبندیو پیش از آنکه با ایشان دارای فاصله

رویارویی نوعی گفتمان ها در حقیقت، از بندیاین طبقه. شوندواقع گفتمانی، در آن سوی مقابل تصور می

در چنین . گیرد که البته خاستگاهی بیرون از جامعة بلوچ نداردهای متقابلی ریشه میبازاندیشانه، با گفتمان

رساند؛ بحثی ها یا انسان بلوچستانی را به سعادت میداری جریانی است که بلوچبستری، بحث بر سر پرچم

های هویت امی و حتی سر فرود آوردن نمایندگان سایر گفتمانگرسد، مُدعای آن، ضرورت همکه به نظر می

 .]11[ خواه استتحول دسته از نیروهایبلوچی، در برابر این 

 عنوان یک رسانة مدرنهای این گروه بر بستر فضای مجازی بهنتایج فوق، نظر به فعالیت رغم تمامعلی     

بلوچ،  ای اجتماعی و اقشار گوناگون مردمـهالیه میخود را داشته و هنوز در بین تماهای خاص که ویژگی

گیرد، نمی استفاده قرار یکسانی نیز توسط کاربرانش مورد وای فراگیر مطرح نبوده و لزوماً به نحعنوان رسانهبه

ی که هایه و گروهجامع بر کل مطالعهاری گروه مورد این پرسش و در واقع، این چالش را که میزان تأثیرگذ

به  نسبت خود مطالعه، مورد فعالین .گذاردمیزان باشد، همچنان باقی می تواند تا چههاست، میاب آنخط مورد

چرا ایشان و سایر نخبگان این چالش آگاه بوده و بخشی از متون آنان اساساً تأملی بر این مسئله است که 

جامعة بلوچستان  کلیت. ه باشندان آحاد جامعه داشتبخش در میاند نفوذی نتیجهبلوچ، نتوانسته تجددخواه

 نان تأثیرپذیری باالیی از نخبگانبلوچ، همچ ساختارهای سنتی تنیده است و مردم پود و در واقع، هنوز در تار

های های نوین و رسانهای مانند اشاعة تکنولوژیاگرچه تحوالت عمده. قدرت قومی، مذهبی و اقتصادی دارند

های عمومی افزایش گرایش به تحصیالت تکمیلی و حضور در عرصه یرطی، یا رویدادهای دیگری نظارتبا

های ساختاری است، با این وجود، شکاف تغییراتی کرده میان زنان و جوانان بلوچ، جامعة مزبور را مستعد



216 

 ...های هویت قومیفضای مجازی و پویش
 

 

فعالین مورد  مدنظرآفرین را که های توسعهاینک نیز تحقق بخش اعظمی از آن فرصتموجود در آن، هم

فعالین مدنی بلوچ  اجتماعی و واقعی منظور نظر در حقیقت، آنچه در میدان .است ناممکن کردهاشاره است، 

واقعی  های هویتی در بطندهندة این مهم است که آنان در به راه اندازی جنبشگذرد، در عمل نشانمی

 ها و افراد، گروههاقدرتمندی جریان. اندخود ایشان است، موفق نبوده آلگونه که ایدهجامعه، حدأقل آن

ضمنی، سکوالر را نمایندگی  طورنگر و به محلیجهان بینشیمتقابل با این جریان روشنفکری انتقادی که 

رسد حال، به نظر می عنوان یکی از این دالیل عدم توفیق مطرح باشد؛ در عینتواند به، البته میکندمی

عنوان ساختارسازی سیاسی و ری که خود از آن تحتجریان مزبور جهت همان ام ناتوانی یا امکان نیافتن

-نشدن آرمان گستر فرا در سزاییهتأثیر ب شک، بدون برند،می نام محورمردم و اجتماعی نهادی هایایجاد تشکل

این احتمال را  از سوی دیگر، .جامعه دارد ها در سطحگیری جهت تحقق آنگرایانه ایشان و پیآلهای ایده

تان که در ارتباط مزبور بر طبقة متوسط جامعة بلوچس تمرکز بیش از اندازة گروه طرح کرد کهتوان منیز می

احتماالً آگاهانة این گروه از خیل  و غفلت های اساسی را مطرح کردتوان تشکیکآن می با چگونگی وجود

اولیه خود هستند درگیر تأمین نیازهای  تر دیگری داشته و هنوزهای حیاتیعظیم جمعیت استان که دغدغه

 .تر مورد توجه قرار گیرندقرار داده که کم یها را در شرایطهای متفاوتی دارند، آنو اساساً اولویت
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