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Abstract
Social stratification and inequality is a phenomenon that has been from long
times ago at human societies, while its quality and quantity at different
societies have taken various forms. Social stratification at Balochisten has
taken pseudo caste form which despite India's caste system, had been
supported via underlying factors not religion. Our purpose at this stuy was
considering the revolution transformational role at social stratification
situation at Balochistan. The current research is important because, yet,
hasn’t been considered independently to the revolution and social
stratification topic. Documentary method and interviewing with key
informed persons at the article have been used. At this article, in addition to
refer to aspects of some classic and modern sociologists, we employed some
modern theories. Based on the results, by Islamic revolution incidence, the
current regime made effort to omit from power equations the previous
regime agents and then take into effort favorable forces with regime. At first
years of revolution, three groups of khavanin (tribal chief), religion schools
educates (Molavies) and academic educates tried to have portion at power
equations which among them, Molavies were more success. During
occurrence of several national religious and regional ideological actions and
arising of contrast between people Molaves and new regime, efforts had
done for boycotting Molavies and take to work khavanin. Emergence of
wealthy groups at Balochistan influenced most of power equations and made
triple groups to rely on it. The results showed that the revolution incidence,
made fundamental transformation at Balochistan stratification hierarchy.
Keywords: Revolution, Social stratification, Islamic Revolution, Balochistan.
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چکیده
قشربندی و نابرابری اجتماعی پديدهای است که از ديرباز در جوامع بشری وجود داشته است ،با اين
تفاوت که کمیت و کیفیت آن در جوامع مختلف شکلهای متفاوتی بهخود گرفته است .قشربندی
ی هند ،نه از سوی دين،
اجتماعی در بلوچستان فرمی شبه کاستی داشته است که برخالف نظام کاست ِ
بلکه از سوی عوامل زمینهای حمايت مـیشده است .هدف ما در اين پژوهش اين است که بهنقش
تحوّل آفرين انقالب اسالمی بر وضعیت قشربندی اجتماعی در بلوچستان بپردازيم .پژوهش حاضر از اين
بُعد اهمیت دارد که تاکنون بهصورت مستقل به نسبت انقالب اسالمی و قشربندی اجتماعی پرداخته
نشده است .در مقالهی حاضر از روش اَسنادی و مصاحبه با مطّلعینِ کلیدی استفاده شده است .براساس
نتايج پژوهش ،با وقوع انقالب اسالمی ،نظام موجود کوشید گماشتگان نظام قبلی را که در معادالت
قدرت صاحب نفوذ بودند ،از معادالت حذف کند و نیرویهای همسو با نظام را وارد معادالت نمايد .در
نخستین سالهایانقالب ،سه گروهِ خوانین ،تحصیلکردههای مدارس دينی (مولویها) و تحصیل
کردههای دانشگاهی میکوشیدند سهمی در معادالت قدرت داشته باشند که در میان آنها ،مولویها
توفیق بیشتری برای حضور در مناسبات پیدا کردند .در پی وقوع تضاد میان مولویهای مردمی و نظام
جديد ،تالشهايی برای بهحاشیه راندن مولویها و رویکارآوردن خوانین صورت گرفت که بهدلیل
دگرگونی در ساختارهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نتوانستند کارکرد پیشین خويش را
بازتولید کنند .ظهور گروهی از صاحبان ثروت در بلوچستان ،بسیاری از معادالت قدرت را تحت تأثیر
خود قرار داد و گروههای سه گانه را بهنوعی بهخود وابسته کرد .نتیجه پژوهش اين است که وقوع انقالب
اسالمی ،تحوّلی اساسی در سلسلهمراتب قشربندی بلوچستان ايجاد کرد.

واژگان کليدي:

انقالب ،قشربندی اجتماعی ،انقالب اسالمی ،بلوچستان ايران.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشآموخته کارشناسیارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی؛ تهران ،ايران (نويسنده
مسئول).

Email: antoyoush@gmail.com

 .5استاديار جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی؛ تهران ،ايران.
Email: hmohaddesi@yahoo.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6955-3290

مجله مطالعات اجتماعي اقوام ،دورة اول ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،1199صص 205-214

انقالب اسالمي و تحول نظام قشربندي در بلوچستان ايران | 702

 .1مقدمه
يکی از نويسندگان اين مقاله (مبارکی) ،نوادة يکی از مطرحترين خوانین دوران معاصر بلوچستان
است .وی در دوران پس از انقالب ،در خانواده ای بزرگ شد که پدر هنوز از بسیاری از امتیازات
نظام خانساالری برخوردار بود .تحوّالت اجتماعی -سیاسی بهتدريج از نفوذ اين خانواده کاسـت.
اين تجربة زيسته ،از رهگذر زندگی در بقايای اجتماعـی و فرهنگـی نظام خانساالری ،موضوع
قشربندی را برای وی در دوران تحصیل در رشته جامعهشناسی بهموضوع ذهنی مهمّی بدل
ساخته است .بدين ترتیب ،تحوّالت قشربندی در بلوچستانِ پس از انقالب ،در گفتوگو با
نويسندهی دوّم (محدّثی) ،بهموضوع پژوهش مشترکشان بدل شده است.
درحقیقت ،قشربندی و تحوّل آن پديدهای کهن است .جوامع بشری از ديرباز محل نابرابری
طبقاتی بودهاَند .اگر چه نابرابری همواره دوام داشته است ،امّا اين سؤال را در اذهان مطرح کرده
است که چه عامل و يا عواملی موجب برتری و تفوّق افرادی بر افراد ديگر میشوند؟ برای توصیف
اين نابرابریها ،جامعهشناسان از وجود قشربندی اجتماعی سخن میگويند« .نظام قشربندی ،افراد
را با توجه به امتیازاتشان رتبهبندی میکند و آنان را در آن طبقهی اجتماعی که با اين امتیازات
متناسب است ،جای میدهد» (کوئن .)512 :1313 ،در جوامع سنّتی «نابرابریها و قشربندی
اجتماعی عمدتاً پیامد نابرابریهای ذاتی به شمار میآمد و امری طبیعی و يا تقدير الهی محسوب
میشد» (نايبی و عبداللهیان .)502 :1381 ،در بررسی اوضاع حاکم بر جامعه بلوچستان ،نیز
میتوان به نوعی روح کاستی را در آن مشاهده کرد .نظام کاست در جوامعی اتفاق میافتد که
مرکّب از گروههای متّصف به صفات و خصوصیّات مادرزاد هستند که براساس سلسلهمراتب
مرتبهبندی شدهاند و از نظر فرهنگی متمايز هستند .سلسلهمراتب ،متفاوت بودنِ ارزيابی ،پاداشها
و حَشر و نَشر افراد را به دنبال دارد (ورسلی .)323 :1323 ،دربارهی نظام شبه کاستی در
بلوچستان پژوهشهايی انجام شده است ،با اين حال ،بررسی پژوهشهای موجود در باب
قشربندی در بلوچستانِ ايران ،آشکار میسازد که روند تحوّل قشربندی بلوچستان در دورهی پس
از انقالب اسالمی مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته است؛ لذا در اين مقاله میکوشیم به انقالب
اسالمی در ايران و تحوّل قشربندی اجتماعی در بلوچستان بپردازيم و تقابل گروههای مطرح در
اين دوره را مورد بررسی قرار دهیم.
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 .2پيشينة پژوهش
با توجّه به موضوع پژوهش ،پیشینه را به دو قسمت پژوهشهای ناظر به قشربندی اجتماعی در
بلوچستان و پژوهشهای ناظر به انقالب تقسیم میکنیم .همچنین با توجّه به مؤلّفههای عديدهای
که ذيل عنوان قشربندی و انقالب وجود دارد و هر کدام از پژوهشگران به بخشی از بحثهای
مرتبط با قشربندی و انقالب پرداختهاَند ،بهصورت مختصر و در جدول زير ،تصويری از پیشینهی
پژوهش را ارائه میدهیم.
جدول  .1پيشينة پژوهش
موضوع

قشربندی

دسته

پژوهشهايی که به
سلسلهمراتب
قشربندی در
بلوچستان
پرداختهاَند.

پژوهشگران

نقد يا مالحظات

هیوز ()1822

جامع و مانع نیست .جامع نیست چون تمرکز آن بیشتر
بر بلوچستان پاکستان است .مانع نیست از اين بعد که
وجه تمايز طبقات مختلف در آن تعیین نشده است.

اِسپونِر ()1121؛
بِستور ()1121

مدل قشربندی ارائه شده از سوی آنها ،با بحث مدل
معیشت (بلوچ و شهری) خَلط شده است و به تمامی
قشرها اشاره نشده است.

بُرقعی ( 1321و
)5232

در برخی مناطق ،از طبقات زيادی سخن گفته است که
برخی از آنها تفاوتی با هم ندارند.

شهبخش
()1323

به قشربندی مناطق کشاورزنشین در بلوچستان شمالی
اشاره نکرده است.

ناصری ()1328؛
نیکبختی
()1321

به طبقات بسیار زياد اشاره کرده است و تعريفی از
طبقه ارائه نداده است.

ابراهیمی
()1388

پژوهشهايی که
دربارهی کوچ و
نظام عشايری بحث
کردهاَند.

برخی قشرها را با ِسمَتها خَلط کرده است.

شريفی ()1313

تصويری مخدوش از قشربندی بلوچستان ارائه داده
است.

سالزمن (1325
و )1322

تمرکز او بر عشاير بلوچستان شمالی بوده است و نه
همهی عشاير بلوچستان

جانباللهی
( 1322و
)1322

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادامه جدول  .1پيشينة پژوهش
موضوع

نسبت انقالب
و قشربندی

دسته

پژوهشگران

پژوهشهايی که به
ريشهيابی نظام
قشربندی در
بلوچستان
پرداختهاَند.

غُراب ()1321

پژوهشهايی که
دربارهی زات بحث
کردهاَند.

بُرقعی ()5232؛
شهبخش
()1323

با توجّه به اينکه بحث دربارهی قشربندی ،موضوع
محوری آنها نبوده است ،بحث آنها در مورد زات قابل
توجّه است.

پژوهشهايی که
تأثیر طبقات بر
انقالب را مورد
بررسی قرار دادهاَند.

اشرف و
بنوعزيزی
()1313؛
آبراهامیان
()1381

در اين پژوهشها به نقش طبقات يا قشرهای محوری
در وقوع انقالب اشاره شده است.

پژوهشهايی که
دربارهی تأثیر
انقالب بر قشربندی
اشاراتی داشتهاَند

نقد يا مالحظات
همسايگی با هند ،اوضاع سیاسی و اقتصادی باعث
شکلگیری نظام قشربندی در بلوچستان شده است.

بَحرانی ()1381

با توجّه به دورهی تاريخی مورد پژوهش (-1380
 ،)1350دربارهی قشربندی پس از انقالب بحث شده
است ،امّا در چارچوب نظری ،در مورد تأثیر انقالب بر
قشربندی سخنی به میان نیامده است.

فوران ()1383

به سقوط گروه حاکم در جريان انقالب و روی کار آمدن
گروه ديگر اشاره کرده است .همچنین از قشرهايی که از
انقالب بهره برندهاَند ،سخن گفته است.

در میان پژوهشگران فوق ،کار اسپونِر از اين نظر که دربارهی مدلهای مختلف قشربندی در
بلوچستان مرکزی و جنوبی سخن گفته است ،کارهای بُرقعی از اين نظر که توانسته فرم موجود
قشربندی در بلوچستان را زمینهمند و با تفکیک معیشت نشان دهد ،کار بِستور از اين نظر که
قشربندی در منطقهی حاکُمنشین بلوچستان شمالی را مورد بررسی قرار داده است ،کارهای
سالزمن از اين نظر که نظام اجتماعی و کوچ را در میان عشاير بلوچستان شمالی مورد مداقه قرار
داده است ،قابل توجّه هستند .در میان اين آثار ،قشربندی ناحیهی جنوبی بلوچستان (نواحی
ساحلی) ايران مورد بررسی قرار نگرفته است .در میان مطالعاتی که دربارهی انقالب و نسبت
انقالب و قشربندی اجتماعی ،سخن گفته شده است ،بحث قشربندی اجتماعی پس از انقالب از
بُعد نظری کمتر مورد توجّه بوده است.
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 .1مباني نظري
الف) مروري نظري بر آراي ناظر به قشربندي اجتماعي
ديدگاههای ناظر به قشربندی اجتماعی را میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد :ديدگاههايی که
نابرابری در جامعه را ذاتی و کارکردی میدانند؛ ديدگاههايی که نابرابری در جامعه را عَرَضی
میدانند؛ و ديدگاه تلفیقی .در میان نظريهپردازان قشربندی ،کارل مارکس 1از نخستین کسانی
است که تالش زيادی برای تثبیت معنای طبقه بهخرج داده است (اِستارک و همکاران:5232 ،
 .) 531از نظر مارکس ،طبقه به حرفه ،درآمد ،آگاهی يا وجدان طبقاتی اشاره ندارد (مندراس،
 ،)525 :1311بلکه او طبقه را گروهی از افراد میداند که نوع رابطهی آنها با وسايل تولید مشابه
باشد .از نظر مارکس افراد يا مالک وسايل تولید هستند و يا بايد نیروی کار خود را به آنهايی
بفروشند که مالک آن وسايل هستند .بنابراين ،مارکس به وجود دو طبقه در جوامع سرمايه داری
يعنی بورژوا و پرولتاريا اشاره میکند (اِستارک و همکاران .)531 :5232 ،ماکس وِبِر 5مسیر
مارکس را ادامه داده و عالوه بر طبقه ،به منزلت و حزب نیز اشاره میکند .او فکر اساسی مارکس
را که وضعیت اقتصادی را اساس تعريف طبقه میداند ،میپذيرد امّا نظريهی مارکسیستی طبقات،
يک نظريهی اقتصادی -اجتماعی است .وِبِر ،برعکس ،اين تعريف را در معنايی محدود میگیرد و
وضعیت طبقات را بیشتر با اقتصاد ربط دهد ،و میگويد دسترسی فرد به مال ،شانس مشخّصی
برای او است (مندراس .)522 :1311 ،او معتقد است« :طبقه صرف ًا مجموعهای از افراد است که
موقعیت مشترکی در بازار دارند و بنابراين از منافع اقتصادی و فرصتهای زندگی مشابهی
برخورداراند» (گرب .)25 :1323 ،مفهوم ديگری که وِبِر به آن اشاره کرده است ،حیثیت منزلتی
است .حیثیت منزلتی نوع خاصی از سبک زندگی را به دنبال دارد که باعث محدوديت در ارتباط
اجتماعی میشود (وِبِر .)511 -553 :1315 ،سوّمین مورد حزب است .از نظر وِبِر «احزاب در
خانهی قدرت زندگی میکنند .فعالیت احزاب در جهت کسب قدرت اجتماعی است ،به سخن
ديگر ،احزاب در صدد تأثیرگذاری بر اقدام جمعی ،صرفنظر از محتوای آن هستند» (همان،
.)555 :1315
3
گِرهارد لِنسکی نیز می کوشد به تبیین قشربندی در جوامع انسانی بپردازد .از نظر او قدرت،
نقشی محوری در شکلگیری نابرابری در جوامع دارد .بحث لِنسکی دربارهی قدرت ،نهايتاً او را به
اين نتیجه میرساند که قدرت در زمانهی جديد عمدت ًا ناشی از توانايی ايجاد و در صورت ضرورت
اِعمال حقوق ويژه ای است که ديگران از آن برخوردار نیستند .اين حقوق اگر چه در غالب موارد از
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Karl Marx
2. Max Weber
3. Gerhard Lenski
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قوانین سرچشمه میگیرند امّا عوامل غیر رسمی مانند آداب و رسوم و عرف و اعتقادات سنّتی در
اکثر مواقع مکمّل بنیان قانونی تفاوت در میزان قدرت هستند (انصاری.)122 :1382 ،
آنتونی گیدِنز 1چهار نظام قشربندی را از يکديگر تمیز میدهد که عبارتاند از :بردگی،
کاستی ،رستهای و طبقهای (گیدِنز .)538 :1381 ،گیدِنز به چهار تفاوت بین نظام طبقهای و ديگر
نظامها اشاره میکند که عبارتاَند از:
 -1طبقات برخالف انواع ديگر قشرها ،به وسیلهی مقررات قانونی يا مذهبی ايجاد نمـیشوند؛ -5
طبقه اکتسابی اسـ ت و امکان تحرک اجتماعی در طبقه نسبت به ديگر انواع قشربندی امکان-
پذيرتر است؛  -3طبقه به تفاوتهای اقتصادی میان گروهها بستگی دارد ،در حالی که در انواع
ديگر نظام قشربندی ،عوامل غیراقتصادی معموالً مهمترند؛  -1در انواع ديگر نظام قشربندی،
نابرابریها اساس ًا در روابط شخصی بیان میشوند در حالی که در نظامهای طبقاتی ،اساساً از
طريق ارتباطات غیرشخصی عمل میکنند (گیدِنز .)510 -511 :1381 ،گیدِنز استدالل میکند
که «دارايی ،آموزش يا مهارت و نیروی کار يدی ،بنیان اصلی ساختار طبقاتی سهگانهای است که
در تمام جوامع سرمايهداری يافت میشود .به طور عمده به دلیل اين که اين سه بنیان قدرت در
قلمرو اقتصادی غالب است ،ارتباطات اجتماعی براساس طبقهی بااليی که بر دارايی مولّد کنترل
دارند و طبقهی میانی که دارايی نسبتاً زيادی ندارند ولی دارای تحصیالت ويژه و مهارتهای باال
هستند و میتوانند آن را در بازار مبادله کنند و طبقهی پايینی يا کارگری که فقط نیروی کار
يدی خود را میفروشند ،صورت میگیرد» (گرب .)502 :1323 ،گیدِنز توصیه میکند که ساختار
طبقاتی را پديدهای متغیّر بدانیم که به طور معمول متشکل از سه طبقه است ولی بر حسب میزان
ساختيابی متغیّیر است (همان.)502 :1323 ،
ب) چهارچوب نظري
جامعهشناسان کالسیک و مدرنی که دربارهی قشربندی و نابرابری اجتماعی سخن گفتهاَند ،به
نسبت انقالب و قشربندی و تغییر و تحوّالتی که در فرم قشربندیِ پس از انقالب رخ میدهد،
کمتر توجّه کردهاند .نظريههای ناظر به وقوع انقالب را معموالً به سه دستهی سلطهگرا،
کارکردگرا ،و روانشناختی و گزينش عقالنی تقسیم میکنند .در میان آنها ،سلطهگراها توجّه
ويژهای به طبقات داشتهاَند و میتوان گفت بهنوعی نسبت انقالب و قشربندی را در دوران انقالب
و نه پس از آن -مورد واکاوی قرار دادهاَند .از برجستهترين اين نظريهپردازان ،مارکس است.
رهیافت مارکس نسبت به انقالب ريشه در ديدگاه او دربارهی ساختار طبقاتی و چگونگی گذار آن
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anthony Giddens

 | 515مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،1شماره  ،1بهار و تابستان 1311

از مرحلهای به مرحلهی ديگر دارد (پناهی .)102 :1381 ،از نظر مارکس ،انقالب تحوّلی بنیادی
در يک وجه تولید و نشانهی گذار به وجه تولید ديگر است .از آنجايی که سرنوشت طبقهی حاکم
به سرنوشت وجه تولید بستگی دارد ،با دگرگونی نیروهای تولیدی جامعه ،طبقهی حاکمه در
نهايت پايگاه خود را از دست میدهد و فرو میپاشد .توانايی طبقهی حاکمه در هر عصری برای
تطبیق خود با شرايط تولیدی تحوّل يافته ،بسیار محدود است .در آغاز هر دورهی تاريخی ،طبقه-
ی حاکمه پیشتاز است ،امّا با تحوّل در شیوهی تولید کل روبنای اجتماعی مانع پیشرفت میشود.
به همراه اين تحوّل ،طبقهی جديدی که سرنوشتش به آينده تعلّق دارد ،پديد میآيد و به تدريج
عنصر اساسی وجه تولیدِ رو به رشد را تشکیل میدهد .با وقوع انقالب ،طبقهی بالندهای که موقتاً
منافع کل جامعه را نمايندگی میکند ،قدرت را بهدست میگیرد (بشیريه .)51 :1310 ،بر مبنای
ديدگاه مارکس  ،انقالبِ نهايی با حذف دشمنی طبقاتی و برچیدن بساط دولت پايان خواهد يافت؛
زيرا دولت چیزی جز بازتاب منافع طبقهی مسلّط در دورهی مورد نظر نیست (کوهن:1313 ،
 .)11در ديدگاه سلطهگراها ،به نقش طبقات در انقالب توجّه شده است ،حال آنکه هدف ما در
اين پژوهش ،واکاوی تأثیر انقالب بر طبقات است .بنابراين ،میتوان گفت خالء نظری دربارهی
تأثیر انقالب بر قشربندی وجود دارد و اين موضوع کمتر از سوی نظريهپردازان مورد توجّه قرار
گرفته است.
لذا ما در اينجا ،توجّه خود را به زمینهی مورد مطالعه معطوف میکنیم .مدّعای ما در اين
پژوهش اين است که با وقوع انقالب و جابه جايی قدرت ،با توجّه به ماهیت متفاوت نظام جديد با
نظام پیشین و تعلّق صاحبان قدرت در بلوچستان به نظام پیشین ،آنها از صحنهی قدرت کنار
گذاشته میشوند و نیروهای همسو با ماهیت نظام جديد صاحب نفوذ میشوند .تغییرات آمرانهی
اصالحی که در اواخر دوره ی پهلوی به يک روند اجتماعی مبدّل شده بود ،فضا و فرصت را برای
حذف نیروهای صاحب نفوذ پیشین فراهم کرد و وقوع انقالب منجر به میسّر کردن حضور
نیروهای جديد شد .بهعبارت ديگر ،وقوع انقالب منجر به تضعیف منابع مشروعیتبخش نظام کهن
میشود و با مجراسازی و ايجاد فرصت برای نیروهای جديد ،شرايط را برای حضور آنان در
مناسبات قدرت فراهم میکند.
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اجتماعی پیشین

تضعیف منابع
مشروعیتبخش نظام
کهن قشربندی

 .4روششناسي
در اين پژوهش ،از روش اَسنادی و مصاحبه با مطّلعینِ کلیدی استفاده شده است .برای دسترسی
به اطّالعات مورد نیاز ،از کتابها ،مقاالت ،مجلّات و اَسناد مرتبط با پژوهش استفاده شده است .در
مورد کتابها و مقاالت ،از کتابهای فارسی و انگلیسی استفاده شده است .در مورد مجالت و
روزنامهها ،از روزنامههای مرتبط با موضوع پژوهش که در سازمان برنامه و بودجهی استان در
زاهدان بودند ،است فاده شده است .در مورد اَسناد ،از اَسناد موجود در سازمان اَسناد و کتابخانهی
ملّی بهره برده ايم .همچنین برای دسترسی به آمار ،از اطّالعات مرکز آمار ايران استفاده کردهايم.
مصاحبه با مطّلعینِ کلیدی به سه صورت انجام گرفت :حضوری (غالب مصاحبهها از اين طريق
ا نجام شد) ،تلفنی ،و مصاحبه از طريق ارسال ايمیل .زمان اختصاص داده شده به مصاحبهها،
بستگی به اطّالعات مصاحبهشوندهها و نوع مصاحبه داشت .در مصاحبههای حضوری ،کمترين
مصاحبه حدود نیم ساعت و بیشترين مصاحبه حدود  12ساعت که در پنج شب متوالی صورت
گرفت ،طول کشید .بهطور میانگین ،مصاحبهها حدود سه ساعت طول کشید و با توجه به زمانبر
بودن مصاحبهها ،در بسیاری موارد ،مصاحبهها در دو جلسه انجام شد .دربارهی زمان اختصاص
داده شده برای مصاحبههای تلفنی ،کمترين زمان حدود  10دقیقه و بیشترين زمان مصاحبه
حدود  10دقیقه به طول انجامید .در طی نوشتن پژوهش ،مصاحبهی تکمیلی هم داشتهايم.
منظور اين است که در فرايند نوشتن پژوهش ،در صورت نیاز به روشن شدن يک موضوع ،از
مصاحبهشوندگان پیشین مجدداً پرسشهايی پرسیده شد.
روش تحلیل دادهها نیز در اين پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی است .در اين روش ،بر مبنای
مقولههای تکرار شونده در مصاحبه ،محتوا را دستهبندی و موارد مشترک را استخراج کرده و آنها
را مبنای کار قرار داديم.
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 .5چشمانداز تاريخي بلوچستان
با توجّه به دادههای تاريخی و مطالعات زبانشناختی ،بلوچها در مناطق شمالی ايران در منطقه
باالشاگان و با نام قوم بالشچیک ظاهر شدهاَند (دشتی .)38-31 :1311 ،پس از آن ،بهعلل
مختلفی از جمله کمبود چراگاه (جغرافیايی) (همان ،)101 :1311 ،فرقهگرايی دينی (همان،
 ،)150 :1311سرپیچی از پادشاه (افشار  )103 :1321 ،و شکست از ديگر گروههای قومی
(بلوکباشی )201 :1322 ،به کرمان مهاجرت میکنند .در کرمان ،سرپیچی از حُکّام ايران ،منجر
به نزاع بلوچها با حکومتهای مختلف میگردد و اين امر باعث پخش شدن بلوچها در مناطق
فعلی بلوچنشین میشود (دشتی123-552 :1311 ،؛ ناصرینیا .)21-81 :1388 ،در دورهی
صفويان ،میتوان از ثبات استقرارِ بلوچها در مناطق فعلی سخن گفت .تا پیش از دورهی صفويه،
شبانکارگی و کوچ ،وجه غالب معیشت و وجه غالب سکونت مردم بلوچستان بوده است .از اين
دوره به بعد ،يکجانشینی در بلوچستان نُضج میگیرد .از دورهی صفويه تا پیش از دورهی قاجار
جرياناتی رخ میدهد که در شکلگیری نظام قشربندی بلوچستان تأثیرگذار بودهاَند -1 :در دورهی
صفويه ،با ثبات استقرار بلوچها ،و تفوّق جمعیّتی آنها بر بومیان ،فرهنگ بلوچی در منطقه غالب
میشود (دشتی)532 :1311 ،؛  -5نادر شاه پس از آرام کردن بلوچها ،تصمیم میگیرد از توان
بلوچها در جهت اهداف خود بهره برد .او دو اقدام قابل توجّه انجام میدهد :نام منطقه را از مَکُّران
به بلوچستان تغییر میدهد و ديگر اينکه فردی از خود بلوچها را حاکم همهی مناطق بلوچنشین
میکند (دهقان و دهقاننصیری)122 :1311 ،؛  -3پس از مرگ نادرشاه و همچنین مرگ
نصیرخان -حاکم بلوچستان ، -در مناطق مختلف بلوچستان ،حکومتهای محلّیای شکل
میگیرد که يکی از تبعات آن ،رونق يکجانشینی و قالب گرفتن نظام قشربندی زاتی در
بلوچستان است؛  -1از دورهی صفويه تا پايان دورهی زنديه ،قبايلی از مناطق مختلف و بنا به
داليل مختلف وارد بلوچستان می شوند که با در دست گرفتن قدرت و تسلّط بر مناطق
کشاورزنشین ،اقلیت حاکُم در بلوچستان را شکل میدهند (بستور50 :1121 ،؛ فقیهینسب و
همکاران5 :1382 ،؛ افشار522 -522 :1321 ،؛ ناصرینیا)12 :1388 ،؛  -2در اَدوار مختلف ،ورود
برده از مناطق اِفريقايی و هند از يکسو (کستلر5012 ،؛ کرمانی )152 -158 :1322 ،و غارت
مناطق يکجانشین و بهبرده گرفتن مردم مغلوب از ديگر سو (داير ،)22 :1383 ،باعث شکلگیری
قشرهای پايین و اکثريت محکوم در بلوچستان میشود.
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 .6تحليل جامعهشناختي قشربندي در بلوچستان بر حسب توالي زماني
الف) قشربندي بلوچستان در دورة قاجار
دورهی قاجار ،دورهی شکلگیری نظام قشربندی زاتی در بلوچستان است .نظام زاتی ،به نوعی
نظام شبه کاستی گفته می شود که مبتنی بر قدرت بوده است و قدرت منجر به دستیابی به ثروت
(اقتصاد) گرديده است .ادامهی اين وضعیت ،منجر به شکلگیری امتیازهای تفاضلی میان زاتهای
مختلف شده است .اين نظام ،باعث شده است تا گروههای مختلف به ازدواج درونزاتی بپردازند و
افراد هر زات ،شغلهای مشخّصی داشته باشند .اين وضعیت در نهايت منجر به شکلگیری
سلسلهمراتب شده است .با توجّه به تفاوت وجه غالب معیشت و سکونت در مناطق مختلف
بلوچستان ،ما بلوچستان را به سه منطقهی مختلف ،براساس وجه غالب معیشت و سکونت،
تقسیمبندی کردهايم -1 :بلوچستان شمالی که مشتمل بر شهرستانهای خاش ،زاهدان و میرجاوه
است و وجه غالب معیشت در آنها ،مبتنی بر دامداری و وجه غالب سکونت ،کوچنشینی بوده
است؛  -5بلوچستان مرکزی و جنوبی که مشتمل بر شهرستانهای سراوان ،سبوسوران،
مهرستان ،سرباز ،قصرقند ،نیکشهر ،فَنّوج ،دَلگان و ايرانشهر است و وجه غالب معیشت در آنها
مبتنیبر کشاورزی و وجه غالب سکونت ،يکجانشینی بوده است؛  -3بلوچستان ساحلی که شامل
مناطق سا حلی از جمله تیس ،چابهار و کنارک بوده است .در اين قلمرو نیز وجه غالب معیشت
مبتنی بر ماهیگیری و تجارت دريايی و وجه غالب سکونت نیز يکجانشینی بوده است .در ادامه،
بهاختصار ،دربارهی هر کدام از موارد فوق بحث خواهیم کرد.

 قشربندي بلوچستان شمالي
در اين منطقه ،وجه غالب معیشت مبتنی بر دامداری و وجه غالب سکونت مبتنی بر کوچروی بوده
اسـت .فرم قشربندی در اين منطقه ،به جز معدود مناطق کشاورزنشین ،شکلـی مساواتگرايانه
و غیرمتمرکز داشته است (سالزمن)3 :5008 ،؛ بهنحوی که تودهی قبیله در سطحی تقريباً برابر
بودند و معدود قشرهای حاشیهای از جمله اُستاها (اهل فنوهنر) و نوکرها (خدمتکاران بدون
مزد) در سطحی پايینتر قرار داشتند (شهبخش.)58 :1323 ،
 قشربندي بلوچستان مرکزي و جنوبي
قشربندی در منطقه مذکور ،پیچیدهتر از مناطق ديگر بوده است .بنابراين ،با توجّه به تفاوتهای
موجود میتوان از سه الگوی قشربندی در اين منطقه سخن گفت:
الگوي الف :الگوی مذکور شکل غالب در منطقه مورد نظر است .قشرهای موجود در اين منطقه
س بورسوار
عبارت بودهاَند از -1 :حاکُم (مدير و قانونگذار)؛  -5میر يا کدخدا يا باشنده يا رئی ِ
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س کَچکَش ،ارباب (خردهمالکان)؛
(مشاور و همپیمان سیاسی -امنیتی حاکُم)؛  -3رئی ِ
 -1اُستا (اهل فنوهنر)؛  -2دَرزاده (کشاورزان بدون زمین)1؛  -2نوکر (خدمتکاران بدون
(بُرقعی.)28 :5232 ،

مزد)5

الگوي ب :الگوی مذکور در مناطق دَشتیاری و باهوکالت (از توابع شهرستان چابهار) و کهیر و
ز رآباد (از توابع شهرستان کُنارَک) وجود داشته است .برخالف قشربندی بلوچستان شمالی و
الگوی الف قشربندی بلوچستان مرکزی و جنوبی ،که يکی از وجههای معشیت ،غالب بوده است،
در مدل مورد نظر کشاورزی و دامداری به شکل يکسان وجود داشته است (اسپونر.)111 :1121 ،
همچنین به دلیل نزديکی با بلوچستان ساحلی ،تجارت در اين منطقه رونق بیشتری داشته است.
از ديگر تفاوتهای الگوی مورد نظر با دو منطقهی فوق ،اين است که در منطقهی مورد نظر
کشاورزی ديمی رواج داشته است در حالی که در مناطق ديگر ،کشاورزی مبتنی بر آبِ قنات و
رودخانه بوده است .بهرغم تشابهات مذکور ،قشربندی دو منطقه دشتیاری -باهوکالت و کهیر-
زرآباد با يکديگر متفاوت بوده است .بنابراين قشرهای موجود در دو منطقه را جداگانه مورد بررسی
قرار میدهیم .قشرهای موجود در دَشتیاری -باهوکالت عبارت بودهاند از -1 :حاکُم (مدير و
قانونگذار)؛  -5میر يا هوت يا گُرگیج (مشاور و همپیمان سیاسی -امنیتی حاکُم)؛  -3جَدگال
(خردهمالکان)؛  -1ديگر زاتها (کوسه ،بلوچ ،نوهانی ،همّلـی ،بَسولی ،کَرَنگِش ،گَدرو) 3؛  -2جَـت
(ساربان)؛  -2اُستا (اهل فنوهنر)؛  -2نوکر (خدمتکاران بدون مزد) (مصاحبه با مهیم سردارزاده،
 ،1312/1/10روستای دَک باهو؛ مصاحبه با واو .ب ،1312/5/15 ،چابهار) .قشـرهای موجود در
کهیر و زرآباد نیز عبارت بودهاَنـد از -1 :حاکُم؛  -5هوت و سینگلِه (مشاور و همپیمان سیاسی-
امنیتی حاکُم)؛  -3بلوچ (خردهمالکان)؛  -1جَت (ساربان)؛  -2اُستا (اهل فنوهنر)؛
 -2نوکر (خدمتکاران بدون مزد) (مصاحبه با میم .هوت ،1312/2/18 ،تلفنی).
برخالف ديگر مناطق که حاکُم مستقیماً مديريت و قانونگذاری را بر عهده داشته است ،در
منطقهی کهیر و زرآباد حاکُم غايب بوده است و اِعمال نفوذ و قدرت آنها از طريق نمايندگان آن-
ها (هوت و سینگله) انجام میشده است.
الگوي پ  :اين الگوی قشربندی در منطقه جازموريان وجود داشته است .اين منطقه ،محل
سکونت بلوچهايی بوده است که از زات حاکُم مستقل بودهاَند و از سوی سردار رهبری شدهاند
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در برخی از مناطق ،صاحب زمین بودهاَند ،امّا غالباً مالکیتی بر زمین نداشتهاند.
 .5در غالب پژوهشها ،اين الگوی قشربندی که مربوط به بخشی از بلوچستان است ،به کل بلوچستان تعمیم داده
شده است.
 .1در میان گروههای مذکور ،با توجّه به ديدگاههای متفاوتی که دربارهی سلسلهمراتب اين گروهها وجود دارد و ما در
مصاحبهها نتوانستیم به اجماع نظری برسیم ،بنابراين ،آنها را در کلّیت «ديگر زاتها» که تقريباً مختص منطقهی
دَشتیاری و باهوکالت است ،قرار داديم.
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(اسپونر .)112 :1121 ،مدل قشربندی در اين منطقه ،مانند مدل قشربندی در میان عشاير
بلوچستان شمالی بوده است (مصاحبه با ب .میم ،1312/1/10 ،تلفنی).
 قشربندي بلوچستان ساحلي
اقتصاد مبتنی بر تجارت دريايی و ماهیگیری ،فرم قشربندی در اين منطقه را با ديگر مناطق
متمايز کرده است .بهعبارت ديگر ،برخالف ديگر مناطق که مالکیت بر زمین و برخورداری از
چراگاه ،تعیین کنندهی موقعیت افراد بوده است ،در منطقهی مورد نظر ،تجارت دريايی تعیین
کنندهی جايگاه گروهها بوده است .برخالف تجار ،ماهیگیرها (مید) در سطوح پايین سلسله
مراتب قشربندی قرار داشتهاند (هیوز123 :1822 ،؛ اسپونر؛ 1188؛ بدلخان )512 :5002 ،و
گروههای کشاورز و دامدار نیز تا حدودی در منطقه حضور داشتهاَند .قشرهای اُستا و نوکر نیز در
قاعدهی هرم بودهاَند .در يک جمعبندی کلّی ،میتوان قشرهای موجود در بلوچستان ساحلی را به
اين شکل صورتبندی کرد :حاکُم ،تجار ،کشاورزان و دامداران ،مید ،اُستا و نوکر.
در مناطق عشايری ،غالباً بهعشاير ،بلوچ گفتهاَند .از حیث ارتباط عشاير با يکجانشینان ،می-
توان عشاير را بهچند دسته تقسیم نمود -1 :عشايری که از بُعد محلّی ،کامالً مستقل بودهاَند؛ -5
عشايری که بهدلیل نیاز به مناطق يکجانشینی از بُعد معیشت ،مجبور بودهاَند بهنوعی زير نظر
حاکُم باشند؛  -3عشايری که عالوه بر نیاز معیشتی ،از لحاظ امنیتی نیز وابسته بهحاکُم بودهاَند؛
چرا که از جمعیّت کمی برخوردار بودهاَند و نیازمند حمايت سیاسی مناطق يکجانشین بودهاَند.
حاکُم به بزرگ يکجانشینان و سردار به بزرگ عشاير گفته میشده است .عالوه بر قشرهای فوق،
گروه منزلتیِ روحانیت نیز در بلوچستان وجود داشته است که دارای سلسله مراتب خاص بودهاَند.
در رأس آنها سادات و قضّات بودهاَند و ملّاها در ردهی پايینتر قرار داشتهاَند .گروههای تاجر نیز
غالب ًا گَورهای اهل هند بودهاَند.
ب) قشربندي بلوچستان در دورة پهلوي
دورهی پهلوی ،دورهی تالشهای رضاشاه برای نوسازی کشور است .برنامههای رضاشاه ،مصداق
مداخالت آمرانه و غیرزمینهمند بود که در تمام مناطق ايران ،دستآورد يکسانی نداشت (احمدی،
 .)501 -511 :1313اقدامات رضاشاه ،پايههای تغییرات قشربندی در دورهی بعد را فراهم نمود؛
بهنحوی که استقرار ادارات (سیاسر )88 :1385 ،و آموزشوپرورش (سیاسر و رخشانی:1381 ،
 )12 -122باعث ظهور طبقهی متوسّط جديد در بلوچستان شد .همچنین خلع سالح (زَند مقدّم،
110 :1320؛ احمدی552 :1313 ،؛ سیاسر و کامیار )21 -22 :1315 ،و احداث پاسگاه از قدرت
نظامی خوانین کاست و استخدام برخی از آنها در اَمنیه (همت ،)13 -20 :1320 ،آنها را وابسته
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به دولت نمود .عالوه بر اين ،آغاز شهرنشینی ،باعث ظهور مغازهداران و کاسبها شد که جزو
طبقهی متوسّط سنّتی هستند .در دورهی محمّدرضاشاه ،شهرنشینی گسترش يافت (سازمان
برنامه و بودجه ) 131 :5232 ،و در همین راستا طبقات متوسّط سنّتی و جديد نیز از بُعد کمّی
افزايش يافتند .برنامههای چهارم و پنجم توسعه ،وضعیّت فرهنگی و اقتصادی بلوچستان را در
مقايسه با گذشته ،متحوّل کرد (استانداری سیستان و بلوچستان1 :1318 ،؛ 5232؛ حسینبُر و
ايرندگانی .)122 :1311 ،حاکُمها و سردارها که در دورهی قاجار از قدرت تمامعیار در منطقه بهره
میبردند ،در دوره ی پهلوی ،به رابط میان مردم و دولت تنزل يافتند .روحانیان شريعتمحورِ درس
خوانده در هندوستان که از اواخر دورهی قاجار وارد بلوچستان شده بودند و به مبارزه با روی-
کردهای طريقتمحور مشغول بودند (نورائی ،)5011 ،تا پايان دورهی پهلوی موفق شدند بر تعداد
مدارس دينی بیفزايند (دورانی .)81 :1310 ،بیان مباحث فقهی در راديو ،تدريس مسايل فقهی
اهل سنّت در دورهی دبیرستان (بزرگزاده ،)53 :1382 ،راهاندازی شورای هماهنگی اهل سنّت
برای پیشبرد اهداف آموزشی و ترجمهی کتابها (شَهبخش )22-28 :1381 ،از ديگر اقدامات
روحانیت برای ترويج شريعت در بلوچستان بودند .بنابراين ،در بلوچستانِ دورهی پهلوی ،دو گروه
وجود داشتند که میتوانستند بهعنوان جایگزينی برای خوانین مطرح شوند :تحصیلکردههای
مدارس دينی (طبقهی متوسّط سنّتی) و تحصیلکردههای مدارس نوين (طبقهی متوسّط جديد).
در میان دو گروه ،روحانی ها تمايلی برای حضور در ساختارهای سیاسی رسمی و دولتی از خود
نشان ندادند ،در حالی که تحصیلکردههای مدارس نوين ،در سالهای پايانی دورهی پهلوی ،تالش-
هايی برای حضور در مناسبات قدرت کردند که توفیقی بهدست نیاوردند؛ چرا که از يکسو اسداهلل
عَلَم حامی خوانین بود (طاهری )110 -115 :1313 ،و از ديگر سو ،نفوذ آنها در جامعهی محلّی
بیشتر از ديگر گروهها بود .تا پايان دورهی پهلوی ،تمامی نمايندگان مجلس (شَهبَخش:1323 ،
 ) 525 -523و سیاستمداران ديگر از جمله فرماندارها و بخشدارها ،يا از میان خوانین بودند يا از
میان غیر بومیها .وضعیّت قشربندی بلوچستان در دورهی پهلوی ،مطابق جدول زير بوده است:
جدول  .2وضعيت قشربندي بلوچستان در دورة پهلوي
وجه توليد

کل بلوچستان

ردهبندي

حاکُمها و سردارها

باال
عشاير

شهری

روستايی
سنّتی

جديد
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وجه توليد

کل بلوچستان

ردهبندي
متوسّط

پايين

دامداران يا
حَشَمداران

قشرهای متوسط و خرده-
مالکان ،روحانیها

چوپانها و
نوکرها

روستايیهای بدون زمین،
اُستاها و نوکرها

مغازهداران ،روحانیها،
پیشهوران

کارمندان،
نظامیها

کارگران صنعتی و کارگران ساحتمانی

(مأخذ :يافتههای پژوهش)

ج) انقالب اسالمي و تحول قشربندي اجتماعي در بلوچستان
وقوع انقالب از بعد سیاسی ،نقطهی عطفی در تاريخ معاصر ايران بهطور کلّی و بلوچستان بهطور
خاص و بهلحاظ محلّی است .به لحاظ ملّی ،برای نخستین بار حادثهای در کشور رخ داد که تمامی
کشور را تقريباً به شکلی يکسان تحت تأثیر قرار داد .نه مانند دوران پیشین بود که وقوع يک
تغییر در ايران و درگیریهای ناشی از آن ،دولت را از پرداختن به منطقهای حاشیهای چون
بلوچستا ن غافل کند و هر کس در آن ادّعای خودمختاری کند و حکومت محلّی تشکیل بدهد و
نه مانند ورود دولت مدرن به ايران بود که مرحله به مرحله به مناطق مختلف وارد شود .انقالب
حتّی چند ماه پیش از وقوع نیز مردم بلوچستان را تحت تأثیر قرار داده بود .به لحاظ محلّی،
بلوچستان نخستین بار همگام با ديگر مناطق تغییر و تحوّالت را درک نمود .بهعبارت ديگر،
شرايط کشور تغییر کرده بود و بلوچستان ديگر آن جامعهی محبوس و خودبسندهی پیشین نبود
و از سوی ديگر ،دولت توانسته بود بیشتر از هر زمانی در بلوچستان و مناطق مرزی و حاشیهای
حضور داشته باشد .در روزهای منتهی به انقالب ،بیشترين تحرّکات بلوچستان ،تحت تأثیر
زاهدان بود .بهعبارت ديگر ،وقوع انقالب در  55بهمن ماه ،مردم بلوچستان را بهطور يکسان تحت
تأثیر قرار نداد (حسینی .)112 :1388 ،با وجود حضور موردیِ مردم بلوچستان در جريانات
انقالب ،باز هم ب لوچستان در حاشیه بود و جريانات انقالب ،به آن شدّتی که در بسیاری از نقاط
ايران دنبال میشد ،در بلوچستان رخ نداد (بولتن خبرگزاری پارس .)1322/15/12 ،تحوّالت
مربوط به قشربندی بلوچستانِ پس از انقالب را با بحث دربارهی وضعیت گروهها و نیروهای
اجتماعی مطرح در بلوچستان ادامه میدهیم.
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 حاکُمها و سردارها (خوانين)
وقوع انقالب و روی کار آمدن جمهوری اسالمی ايران با شعار حمايت از مستضعفین ،حاکُمها و
سردارها را به حاشیه راند .نظام جديد ،به اين قشر ،اعتماد نداشت؛ چرا که آنها از يکسو
نمايندگان نظام شاهنشاهی بودند و از سوی ديگر ،عامل نابرابری قلمداد میشدند .در ماههای
اوّلیهی انقالب ،قشرهای پايین تحت تأثیر گروههای چپ به مقابله با خوانین پرداختند؛ بهنحوی
که زمین های کشاورزی خوانین در برخی مناطق سراوان توسّط مردم تصرف شد و خان برای
مدّتی روانهی زندان شد (مصاحبه با عبدالسالم بزرگزاده ،1312/8/51 ،زاهدان) .در چنین
فضايی ،خوانین تصمیم میگیرند با همديگر متّحد شوند و اختالفات پیشین را کنار بگذارند
(مصاحبه با چنگیز بارکزهی ،1312/1/10 ،ايرانشهر) .هدف آنها از يکپارچگی ،اخذ امتیازاتی
از نظام جديد بود .در اين بین ،خلع سالح دو پاسگاه از سوی محمّدخان میرالشاری (بولتن
خبرگزاری پارس ،)1322/02/08 ،عالوه بر بی اثر کردن اتّحاد خوانین ،نظام را برای برخورد جدی
با اين گروه ،مصممتر میکند .موضع دادستان زاهدان (بنینجّار) بهعنوان نیروی کاتالیزوری بود تا
مردم و نظام را علیه آنها بسیج نمايد .وی منتقد عدم شفافیت موضع شورای انقالب ،نسبت به
خوانین بود .بنابراين ،خواستار برخورد جدّی و اخذ موضع شفاف شورای انقالب نسبت به آنها
شد .تأخیر در اين امر ،استعفای وی را بههمراه داشت (همان .)1328/01/11 ،استعفای وی ،موج
شديدی از اعتراض را در میان دانشجويان و دانشآموزان زاهدانی برانگیخت( 1همان،
 .) 1328/01/52انتخابات مجلس شورای ملّی ،قدم ديگر برای حذف خوانین بود .در اين انتخابات،
تمامی خوانین شرکت کننده از گردونهی رقابتها حذف شدند و از چهار نمايندهی مجلس ،سه
روحانی ،روانهی مجلس شد (همان1321/05/55 ،؛  .)1320/01/02پس از مشخص شدن موضع
نظام جديد با خوانین از يک سو و احساس خطر آنها از دستگیر شدن بهخاطر تعلّق به نظام
پیشین از ديگر سو ،آنها غالب ًا به خارج از کشور رفتند.
در بستر مورد نظر ،بازماندگان خوانین رویکردهای مختلفی اتّخاذ کردند .خوانین سنتی ،می-
کوشیدند در فضای محدود موجود ،میدانی برای کنشگری خويش ايجاد نمايند .بنابراين،
مناسبات خويش را با گروههای وابسته ی پیشین حفظ کردند و به مرور از طريق نفوذ در نهادهای
امنیتی -قضايی ،به واسطه ی مردم و دولت مبدّل گشتند .برخی از اين خوانینِ سنّتی ،رویکردی
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اين گروه معترض ،در پايان بیانیهای را منتشر کردند که بخشی از مفاد آن از اين قرار است -1« :ما خواهان روشن
شدن هر چه زودتر مواضع شورای انقالب در قبال مسائل مطروحه در اين منطقه بخصوص مسئلهی خوانین و فئودالها
هستیم؛  -5اقدامات انقالبی دادستان قاطع انقالب را مبنی بر تقسیم اراضی بر طبق حديث تأيید نموده و همچنین
خلع سالح خوانین و محاکمه ی اين جنايتکاران را شديد ًا خواستار بوده و پذيرش استعفای دادستان را اقدام در جهت
تثبیت حاکمیت خوانین میدانیم» (بولتن خبرگزاری پارس.)1328/01/52 ،
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انفعالی اتّخاذ کردند و با از دست دادن منابع اقتصادی ،زندگی اشرافی فقیرمنشانه اتخاذ کردند.
خوانین واقعبین تحصیلکرده ،فضای بوراکراتیک را فضای مناسبی برای کنشگری يافتند و از
اين طريق درصدد کنشگری برآمدند .در واقع ،آنها بهجای تالش برای کنشگری در بستـر
سنّت ،کنشگری در فضای جديد را برگزيدنـد و با هويت «بلوچ تحصیلکرده» کوشیدند از
محدوديت های در نظر گرفته شده برای خوانین در امان باشند .برخی ديگر نیز ،کوشیدند از طريق
حضور در بازار آزاد و يا فعالیت در زمینه ی اقتصاد غیررسمی و درآمد ناشی از آن ،فضايی برای
کنشگری فراهم نمايند .با اين حال ،فراهم شدن شرايط برای کنشگری آنها ،نیازمند فرآيند
گذار بود .احمدرضا طاهری ،اين فرآيند گذار را به دو دوره تقسیم کرده است :دورهی طرد و دوره-
ی جذب .دوره ی طرد ،مربوط به ده سال نخست انقالب اسالمی است .در اين دوره ،جمهوری
اسالمی ،بازيگری جديد در سیاست بلوچستان بود و در موضع انتخاب دشوار چگونگی برخورد با
مسائل امنیتی و سیاسی بلوچستان قرار داشت .بنابراين ،خوانین که در ادوار مختلف ،حلقهی
واسط بین دولت و مردم بودند بهحاشیه رانده شدند .دورهی جذب مربوط به دههی دوم انقالب [و
پ س از آن است] .در اين دوره ،جمهوری اسالمی ،سیاست خود را مورد بازنگری قرار داد و
خط مشی جذب را در پیش گرفت .بنابراين ،از سازوکارهای مختلفی چون عفو عمومی و ايجاد نهاد
نمايندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنّت استفاده کرد (طاهری .)51 :5001 ،دورهی جذب
که از دههی دوّم انقالب آغاز شده است را میتوان به دو دورهی جذب اوّلیه و جذب متأخر تقسیم
کرد .سیاست جذب متأخر مربوط به سیاستهای نظام پس از بروز ناامنیهای ناشی از گروه
جُنداهلل است که يکی از راهکارهای مقابله با آن ،طرح مسلّح کردن طوايف بود (جنايت محکوم؛
بلوچستان ،بیمها و امیدها ) 55 :1388 ،که در پی آن ،بسیاری از خوانین و ديگر سرداران نوظهور
وارد معادالت شدند و میدان بازتری برای کنشگری آنها فراهم شد .در اين دوره ،فضا هم برای
خوانین سنّتی فراهم شد و هم خوانین بروکراتیک .در میان حاکُمها و سردارها ،به جز معدود
حاکُمهای متنفّذ (مانند حمیداهلل سردارزهی) ،سردارها نفوذ و کارکرد بیشتری در معادالت
سیاسی ايفا میکنند .عالوه بر اين ،کسب پستهای کالن سیاسی در استان ،پس از دولت موقّت،
برای نخستین بار سهم خوانین بروکراتیک شد و به سِمَتهايی چون معاونت استاندار (حامد علی
مبارکی) دست يافتند.
 تحصيلکردههاي مدارس ديني
با وقوع انقالب ،برای نخستین بار ،يکی از مولویها بهعنوان نمايندهی مردم بلوچ با سران مملکت
به گفتوگو میپردازد .نخستین روزهای انقالب ،مولوی عبدالعزيز حزب اتّحادالمسلمین را تأسیس
نمود .او هدف اين حزب را حفظ حقوق ملّی و دينی مردم استان اعالم نمود (بولتن خبرگزاری
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پارس .)1322/15/12 ،از اين دوره به بعد ،تنشهای دينی دربارهی دين رسمی کشور و ديگر
مسائل سیاسی از جمله برگزاری رفراندوم و انتخابات شورای شهر ،باعث درگیری میان روحانیت و
نظام شد .برای تدوين قانون اساسی ،انتخابات اوّلین دورهی مجلس خبرگان برگزار شد و مولوی
عبدالعزيز و حمیداهلل میرمرادزهی به مجلس خبرگان راه يافتند (همان .)1328/02/13 ،با توجّه
به تقابلی که در زمینه ی تنظیم قانون اساسی میان رهبران اهل سنّت و نظام شکل گرفته بود،
رهبران اهل سنّت تصمیم گرفتند تا شورای مرکزی سنّت (شمس) را تشکیل دهند .در اين شورا،
بزرگان اهل سنّتِ کشور حضور داشتند و دربارهی حقوق اهل سنّت بحث میکردند .اين سازمان
در سال  1320ه.ش آغاز به کار کرد (همان .)1320/05/08،فعالیت اين شورا يک سال بعد ممنوع
اعالم شد و تعدادی از اعضای آن دستگیر شدند .با توجّه به تنش میان روحانیت اهل سنّت با
نظام ،تالش هايی برای روی کار آوردن روحانیت هم سو با نظام صورت گرفت .اين تالشها ناکام
بود؛ چرا که مولوی عبدالعزيز از نفوذ قابل توجّهی در میان مردم برخوردار بود و ديگر مولویها ،از
پايگاه مردمی قابل توجّهی برای مقابله با وی برخوردار نبودند (مصاحبه با پیرمحمّد مالزهی،
 ،1312/15/13تهران) .در يک جمعبندی کلی ،با وجود آنکه روحانیت در سالهای اوّلیهی
انقالب ،رهبری دينی -سیاسی را بر عهده داشت ،به سبب داشتن اصطکاک با نظام ،به حاشیه
رانده شد .روحانیت بلوچِ اهل سنّت در اوايل انقالب نسبت به جمهوری اسالمی ،رویکردهای
متفاوتی اتّخاذ کرد -1 :روحانیتی که بهلحاظ ايدئولوژيک ،کنشگری مستقیم در امور سیاسی را
برای علما ضروری نمیدانست .بنابراين ،رویکردی منفعالنه اتّخاذ کرد؛ مانند مولوی محمّدعمر؛
 -5روحانیتی که خأل قدرت موجود را فرصت مناسبی برای کنشگری روحانیت و حضور در
مناسبات سیاسی میدانست؛ مانند مولوی مصلحالدين؛  -3قشر واقعبین که بهرغم آگاهی نسبت
به اصطکاک ايدئولوژيک با تشیع ،اين اصطکاک را تبديل به تقابل نکرد و با نظام همکاری کرد؛
مانند مولوی عبدالعزيز؛  -1گروهی که در تضاد کامل قرار گرفت؛ مانند مولوی عبدالملک
(مصاحبه با پیرمحمّد مالزهی ،1312/15/13 ،تهران) .از اوايل دههی شصت تا روی کار آمدن
دولت اصالحات ،تقريباً روحانیت نقش محسوسی در مناسبات قدرت نداشت .با وجود به حاشیه
رانده شدن روحانیت از مناسبات سیاسی ،آنها به تالشهای خود برای بسط شريعت در جامعه
ادامه دادند .پیش از انتخابات رياست جمهوری سال  1322ه.ش ،حادثهی مسجد شیخ فیض
مشهد ،1باعث افزايش نفوذ روحانیت در میان مردم شد (دهقان و دهقاننصیری .)522 :1311 ،در
همین جهت و در انتخابات رياست جمهوری سال  1322ه.ش ،با شعار اصلی قانونگرايی،
مشارکت مردم ناگهان دو برابر شد (حسینی .)2-2 :1382 ،در دورهی اصالحات ،فضای سیاسی
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در بهمن ماه سال  ، 1325مسجد شیخ فیض مشهد شبانه تخريب شد و به فضای سبز تبديل شد .اين واقعه،
موجی از اعتراض را در میان اهل سنّت از جمله مردم زاهدان برانگیخت.
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بازتری برای مردم بلوچ و روحانیت فراهم شد و برخی از بلوچها با حمايت روحانیت ،پس از
مدّتها وارد جريانات سیاسی شدند (جنايت محکوم؛ بلوچستان ،بیمها و امیدها.)11 :1388 ،
پس از دوره ی خاتمی و روی کار آمدن دولت نهم ،جرياناتی رخ داد که منجر به بیاعتمادی
نسبت به روحانیت سُنی شـد .عبدالمالک ريگی -از تحصیلکردههای مدارس دينی -که بهاصطالح
نارضايتیهايی از حاکمیت داشت ،در سال  1385ه.ش گروه جُنداهلل را تأسیس کرد (نورايی،
 .)83 :5012اين گروه خود را مدافع حقوق دينی-قومی مردم بلوچ اعالم کرد .عملیات نظامی اين
گروه از اواخر سال  1381ه.ش آغاز شد (جنايت محکوم؛ بلوچستان ،بیمها و امیدها.)12 :1388 ،
برای مقابله با اقدامات گروه جنداهلل و برقراری امنیت در منطقه ،بازگشت به ساختار سنّتی در
دستور کار قرار گرفت و طرح مسلّح کردن طوايف و سردارسازی دنبال شد (همان.)55 :1388 ،
بنابراين ،روحانیت تا پايان دولت دهم ،در حاشیه قرار گرفت و سردارها نفوذ بیشتری نسبت به
قبل در حاکمیت پیدا کردند .با روی کار آمدن دولت جديد ،فضای سیاسی بازتری برای روحانیون
فراهم شـد .دولت در انتصاب مردم محلّی از نظر آنها بهره میبرد ،در جلسات اداری حضور دارند
و از نفوذ دينی نیز برخوردارند .مکاتب و حوزههای علمیهی خود را در هر شهرستان دارند و هر
دانشآموختگان مدارس خود را تحويل جامعه
ساله در مراسمی تحتعنوان ختم بخاری،
می دهند .درآمد روحانیت نیز از چَندَه (پولی که برای تأمین مخارج مدارس و مساجد از مردم
گرفته میشود) ،زکات ،خیرات و کمکهايی که صاحبان ثروت به آنها میدهند ،تأمین میشود.
نفوذ روحانیت در همهی بلوچستان يکسان نیست .در بلوچستان شمالی -خصوصاً زاهدان-
جريان مسجد مَکّی با مديريت مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی ،از نفوذ قابل توجّهی برخوردار
است .در حلقه ی مرکزی جريان مسجد مکّی ،عالوه بر روحانیون ،برخی از نخبگان برجستهی بلوچ
از جمله روشنفکران ،نمايندگان مجلس و کارمندان دولتی حضور دارند (طاهری .)30 :5001 ،از
جمله مصاديق تعیینکنندگـی جريان مسجد مَکّی ،مـیتوان به نقش آن در انتخابات مجلس
شورای اسالمی و شورای شهر اشاره کرد .در واقع ،قشر تحصیلکرده شامل سیاستمداران و
کارمندان ،در صورتی موفق به نقشآفرينی خواهند شد که مورد حمايت روحانیت باشند تا تودهی
مردم از آن ها حمايت کنند .البته بايد اشاره کرد که حمايت مردمی از روحانیت در ديگر مناطق
مانند زاهدان نیست و میتوان از نفوذ ديگر گروههای اجتماعی در مناسبات قدرت سخن گفت.
برای نمونه ،در شهرستان سراوان رهبران دينی و قبیلهای از نفوذ چندانی در میان مردم برخوردار
نیستند (همان.)5001 ،
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 تحصيلکردههاي مدارس نوين
در سالهای نخست انقالب ،احزابِ با گرايش چپ ،دينی و ملّیگرا فعّال بودند .در میان احزاب
مذکور ،احزاب ملّی گرا برای جوانان جذابیت نداشتند؛ چرا که بر فاکتورهای قومی فارس و زبان
فارسی تأکید میکرد و فاکتورهای قومی را بهحاشیه میراندند .احزاب دينی هم چون جنبهی
شیعی داشتند ،مورد استقبال قرار نگرفتند .در میان اين احزاب ،احزابی که بر برابری و رفع
تبعیض تأکید می کردند ،مورد توجّه قرار گرفتند و گرايش به احزاب چپ شدت گرفت .عالوه بر
اين جذابیت ،گروههای چپ در اين مناطق تبلیغات بیشتری کرده بودند و در نهايت با استقبال
زيادی روبهرو شد (مصاحبه با محمّدعثمان حسینبُر ،1312/1/1 ،زاهدان) .مهمترين گروههای
چپگرا در بلوچستان در اوايل انقالب عبارتاند از -1 :ستارهی سحر؛  -5نبرد بلوچ؛  -3کانون
فرهنگی سیاسی خلق بلوچ؛  -1جنبش مردم بلوچ؛  -2سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان
(حسینبُر و ايرندگانی .)182 :1311 ،گروه اخیر ،گرايش ناسیونالیستی چپ را در بلوچستان
منعکس میکرد .در مرامنامه ی اين حزب ،خودمختاری محلّی با حفظ وحدت ملّی و ارضی مورد
تأکید بود (ملّازهی .)103 :1380 ،گروههای چپگرا عالوه بر سازمانهای سیاسی و انتشار
نشريات به تحريکات قومی نیز متوسّل شدند (حسینبُر و ايرندگانی .)182 :1311 ،آنها با
سردادن شعارهای خودمختاریطلبانه و بسیج مردم برای به سقوط کشاندن حکومت ،سعی
مـیکردند تا پناهگاه مناسبی برای پناهآوردن عالقهمندان به «بلوچیّت» ايجاد کنند .نیروهای چپ
بهطرق مختلف میکوشیدند میان روحانیان ،حاکُمها و سردارها و سپاه پاسداران اختالف بیاندازند.
آنها با طرح ظلم و ستم خوانین و برانگیختن احساسات جوانان علیه آنها ،سپاه را واداشتند تا
دست به مبارزه با خوانین بزند (مقصودی .)321 :1380 ،پس از مدّتی ،با شدّت گرفتن جنگ بین
نیروهای چپگرا در مرکز و دولت انقالبی ،تحرّکات گروههای چپگرا از مرحلهی مبارزهی مدنی،
به سمت مرحلهی نظامی تغییر جهت داد (حسینبُر و ايرندگانی .)182 :1311 ،پس از سرکوب
گروههای چپ ،تعدادی از آنها دستگیر يا اعدام شدند و تعدادی از آنها به خارج از کشور رفتند
(طاهری .)121 :5001 ،اگر چه جهتگیری غالب بلوچ تحصیلکرده در قالب گروههای چپ بود،
امّا در برخی از مناطق ،گروهها و انجمنهای با گرايش دينی نیز تا مدّتی فعّال بودند .از جملهی
آنها میتوان به «انجمن اسالمی دانشآموزان بلوچ» اشاره کرد (مصاحبه با محمّدحسین رئیسی،
 ،1312/1/55چابهار).
اين گروه اگر چه زايیدهی دولت مدرن بوده است ،امّا هیچگاه در معادالت جدّی گرفته نشده
اسـت .جهتگیری سیاسی -اجتماعی بلوچ تحصیلکرده را مـیتوان در دو دسته صورتبندی
کرد :جهتگیری مستقل و جهتگیری وابسته .جهتگیری مستقل [با تأکید بر گروههای چپ]
مربوط به نسل اوّل است که وقوع انقالب را فرصتی برای کنشگری مستقل طیقهی متوسّط
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جديد میدانست (مصاحبه با عبدالوهاب شُهلیبُر ،1312/15/11 ،تهران) ،امّا از يکسو بهدلیل
تقابل با حاکمیت و از ديگر سو ،تضاد با خوانین (بهدلیل تأکید چپها بر برابری) و روحانیت
(بهدلیل گرايشهای کمونیستی چپها) بهحاشیه رانده شدند (مصاحبه با محمّدعثمان حسینبُر،
 ، 1312/1/1زاهدان) .پس از اين دوره ،با توجّه به غالب بودن فعالیت گروههای چپ ،تودهی مردم
تحصیلکرده را مترادف با چپی بودن تلقی میکردند و اين امر منجر به بیاعتمادی مردم به
تحصیلکردهها شده بود .بنابراين ،آنها کوشیدند از طريق جلب نظر روحانیت ،به قیمت از دست
دادن استقالل خود ،نظر تودهی مردم را تغییر دهند .بنابراين ،بهعنوان گروهی وابسته و تَبَعی ،در
سايهی روحانیت ايفای نقش کردند (مصاحبه با عبدالوهاب شُهلیبُر ،1312/15/11 ،تهران) .قشر
تحصیلکرده عالوه بر کنشگری از مجرای نهاد دين ،از کانال صاحبان ثروت و خوانین نیز برای
کنشگری استفاده میکند.
 صاحبان ثروت
با توجّه به شیوههای متفاوت معیشت و نیاز متقابل مردم به تولیدات مناطق همجوار ،مبادالت
کاال به کاال از ديرباز در بلوچستان رواج داشته است .گَور ،لوطیا و کَتری مردمی بودهاَند که به
تجارت اشتغال داشتهاند و در مناطق مختلف بلوچستان حضور داشتهاَند .از اوايل قرن بیستم با
بروز جنگ انگلیس با افغانها و بلوچها ،تجارت اسلحه نیز رونق گرفته است (کلهر و همکاران،
 .) 121 :1382مبادالت اسلحه و تجارت برده تا اوايل حکومت پهلوی از رونق فراوانی برخوردار
بوده است (نادريانفَر .)103 -101 :1381 ،با ورود دولت مدرن و تالش برای مقابله با ناامنی،
برخی از شکلهای پیشین معیشت جای خود را به شکلهای نوين داد .در گذشته تجارت اسلحه
و برده از يک سو و غارت از ديگر سو رونق داشت ،امّا با ورود دولت مدرن ،اين گونههای تجارت به
مرور از رونق افتادند و پديده ی جديدی به نام قاچاق رونق گرفت .با ممنوعیت کاشت ترياک در
ايران ،قاچاق ترياک در بلوچستان نیز رواج يافت .رواج قاچاق مواد مخدر در بلوچستان علل
متعددی دارد :مجاورت ايران با کشورهای تولید کنندهی مواد مخدر از جمله هالل طاليی
(افغانستان و پاکستان) و ارزان بودن و کم خطرتر بودن حمل و نقل زمینی نسبت به حمل و نقل
دريايی و هوايی از جمله موارد رونق گرفتن قاچاق مواد مخدر در ايران هستند (بافقی و همکاران،
 .) 211 -211 :1381بلوچستان از مناطق مرزی ايران و از همسايگان کشورهای موسوم به هالل
طاليی است که بخش قابل توجّهی از ترياک جهان در اين مناطق تولید میشود (همان:1381 ،
 .)211با وقوع انقالب و پس از آن ،آغاز ج نگ ايران و عراق و فراهم شدن شرايط مساعد برای
مبادالت ترياک از مرزهای بلوچستان و پس از آن درآمد سرشار حاصل از فروش ترياک و ديگر
مخدرات در بلوچستان ،باعث ظهور گروه صاحب ثروت جديدی در بلوچستان شد .قاچاق سوخت
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نیز از ديگر مصاديق اقتصاد غیررسمی است که عامالن آن سود سرشاری کسب میکنند .عالوه بر
اقتصاد غیررسمی ،افراد ديگری نیز بودند که ثروت خود را از راههايی غیر از قاچاق کسب کردند.
بنابراين ،میتوان صاحبان ثروت در بلوچستان را به دو دسته تقسیمبندی کرد -1 :اشراف سنّتی:
شامل خوانین ،زمینداران ،تجّار و بازرگانان پیشین بلوچستان؛  -5تازه به دوران رسیدهها
(نوکیسه ها) :شامل افراد فعّال در زمینه تجارت رسمی ،غیر رسمی (قاچاق کاال ،سوخت و
مواد مخدر) و افرادی که ثروتشان را از طريق فعالیت در کشورهای حوزهی خلیج فارس کسب
میکنند (مصاحبه با محمّدعثمان حسینبُر ،1312/1/1 ،زاهدان).
اين گروه اگر چه واجد جمعیّت قابل توجّهی در بلوچستان نیست ،امّا در بسیاری از جريانات
سیاسـی بلوچستان نقش تعیین کننده دارد .با توجّه به گسترهی نفوذ و قدرت تعیینکنندگی،
صاحبان ثروت را میتوان در دو دسته صورتبندی کرد:
 -1گروهی از صاحبان ثروت که گسترهی نفوذ آنها محدود و قدرت تعیینکنندگی آنها در
سطح محلّی است .اين دسته از صاحبان ثروت برای مشروعیتبخشی خويش ،رابطهی بدون
تنشی با روحانیان و خوانین دارند و نقش قابل توجّهی در تأمین منابع اقتصادی آنها ايفا
مـیکنند؛
 -5گروهی از صاحبان ثروت که گسترهی نفوذ و قدرت تعیینکنندگی آنها در سطح کالن است.
اين دسته از صاحبان ثروت ،مشروعیت خويش را نه از جامعهی محلّی ،بلکه به واسطهی نفوذ
در نهادهای حاکمیتی کسب میکنند .بنابراين ،برای مشروعیتبخشی بهخويش ،به نهاد
روحانیت و يا سنّت (خوانین) وابسته نیستند .به نظر میرسد که اين دسته از صاحبان ثروت،
از قدرت چانه زنی بااليی در سطوح کالن کشور برخوردار هستند و با هستههای مرکزی قدرت
در کشور رابطه دارند .لذا مـیتوان از آنها بهعنوان نخستین گروهی که در سطح ملّی قدرت
کنشگری دارد ،نام برد (مصاحبه با عبدالوهاب شُهلیبُر ،1312/15/11 ،تهران).
با توجّه به تفاوت زمینههـای اجتماعی -فرهنگی در مناطق مختلف بلوچستان ،نفوذ
گروههای اجتماعی در مناطق مختلف ،متفاوت است .در زاهدان ،بهرغم نفوذ سردارها ،مسجد
مَکّی ،جريانات سیاسی را جهتدهی میکند .1در مناطقی مانند ايرانشهر و سراوان هر کدام از
گروههایِ اجتماعیِ مذکور سهمی در معادالت قدرت دارند .در منطقهای مانند چابهار ،خوانین و
روحانیت بیشترين نفوذ را در میان تودهی مردم دارند .در منطقهای مانند خاش ،سردارها از نفوذ
قابل توجّهی برخوردار هستند .نکتهی قابل توجّه در همهی مناطق مذکور اين است که صاحبان
ثروت بهواسطه ی قدرت اقتصادی و در مواردی قدرت سیاسی ،نقش قابل توجّهی در تعیین-
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1نفوذ جريان مَکّی در مناسبات سیاسی ،محدود به شهرستان زاهدان نیست و قدرت تعیینکنندگی آن در سطح
استان است.
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کنندگی مناسبات دارند .با وجود اين ،در غالب موارد ،کنشگری آنها در قالب روحانیت ،خوانین
و تا حدودی تحصیلکردهها نمود میيابد .بنابراين ،در میان گروههای مذکور ،صاحبان ثروت از
نفوذ و قدرت بیشتری نسبت به ديگر گروهها در بلوچستان برخورداراند.
عالوه بر تنش میان روحانیت و برخی از صاحبان ثروت ،مواردی از تنش میان ديگر گروهها
نیز وجود دارد .برای نمونه میتوان به تنش میان روحانیت و تحصیلکردگان در دورهی خاتمی
اشاره کرد .خاتمی با شعارهايی چون آزادی و برابری ،بلوچها را به خود جذب کرد .در چنین
فضايی که آزادی نسبی وجود داشت ،بحث دربارهی مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی قوّت
گرفت و اختالف میان روحانیان و روشنفکران بلوچ ظهور کرد .حزب ،نقطهی اختالف آنها بود .از
ديدگاه تحصیلکرده ،ايجاد نهادهای مدنی ،میتوانست به سود جامعه باشد .بنابراين ،آنها به اين
موضوع به مثابهی نردبان پیشرفت نگريستند .در مقابل ،روحانیت حضور نهادهای مدرنی چون
حزب را تهديدی برای پايگاه اجتماعی قوی خويش میدانست .بنابراين ،ضمن مخالفت با حضور
نهادهای سیاسی مدرن ،مناسبترين گزينه برای مطالبهگری مردم بلوچ را در سايهی سنّیگرايی1
اعالم کردند (طاهری .)182 -188 :5001 ،مورد ديگر اختالف میان روشنفکران بلوچ و
روحانیون ،در مورد نقش روشن فکران در مدارس دينی و مساجد بود .در اين راستا ،تعدادی از
اساتید دانشگاه از روحانیون خواستند تا برخی مواقع از تريبون مسجد دربارهی مساتل اجتماعی و
فرهنگی بلوچستان سخن بگويند و با تودهی مردم رابطه برقرار کنند .اين درخواست برای
روحانیون قابل قبول نبود ،عمدت ًا به اين دلیل که روحانیون بلوچ مسجد را صرف ًا مکانی برای انجام
امور معنوی در نظر میگرفتند .عالوه بر اين ،پاسخ مثبت به چنین درخواستی ،میتوانست ثبات و
نفوذ سنّتی آنها را منحرف سازد (طاهری .)181 :5001 ،بنابراين ،با اين درخواست نیز مخالفت
کردند.
در ادامه ،اشاره ای به رشد شهرنشینی و وضعیت طبقات خواهیم داشت .جمعیت مناطق
شهری و روستايی پس از انقالب افزايش يافته است؛ بهنحوی که نرخ شهرنشینی که تا پیش از
انقالب 52 ،درصد بوده است ،در سال  1310به حدود  20درصد افزايش يافته است .به موازات
باال رفتن نرخ شهرنشینی ،جمعیت باسوادها و شاغلین نیز افزايش يافته است (مرکز آمار ايران،
 .)1310با افزايـش جمعیّت ،باسوادها و شاغلین ،قشر متوسّط سنّتی و جديد نیز رشـد
چشمگیری يافته است .بازرگانان میانهحال ،مغازهداران ،پیشهوران و کاسبان از طبقات متوسّط
سنتّی هستند که عالوه بر روحانیت رشد قابل توجّهی يافتهاَند .طبقهی متوسّط جديد نیز شامل
کارمندان ،تکنسین ها ،متخصصان و مديران میانی است .عالوه بر آن ،کارگران صنعتی ،سنّتی و
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sunniism
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فصلی که جزو طبقات پايین شهری هستند ،در حال گسترش هستند .در روستاهای بلوچستان
نیز وضعیّت متفاوت شده است .از اواخر دوره ی پهلوی ،با توجّه به تسهیالتی که از سوی دولت به
عشاير برای يکجا نشینی داده شد ،روستانشینی گسترش يافت .قشربندی بلوچستان در دوران
پس از انقالب ،به شکل زير بوده است:
جدول  .1وضعيت قشربندي بلوچستان در دوران پس از انقالب اسالمي
ردهبندي

کل بلوچستان

باال

صاحبان ثروت (بهرهبرداران بزرگ کشاورزی ،تجّار بازار ،بهرهبرداران بزرگ صیادی و تجارت
دريايی ،فعّاالن در زمینهی اقتصاد پنهان) ،روحانیون و سرداران مطرح

متوسّط

سنّتي

جديد

روحانیون ،مغازهداران ،پیشهوران،
دهقانهای خُردهمالک

مديران میانی ،کارمندان دولتی و خصوصی ،نظامیان،
تکنسینها

پايين
قشرهاي
حاشيهاي

کارگران صنعتی ،کارگران کارگاههای سنّتی ،شاگردان اصناف ،کارگران فصلی (ساختمانی)،
روستائیان کمزمین و بیزمین و کارگران کشاورزی و دامپروری
فقرا ،بیکاران ،حاشیهنشینان و...

(مأخذ :يافتههای پژوهش)

 .1نتيجهگيري
تحوّالت سیاسی -اجتماعی وضعیت قشربندی اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند؛ بهگونهای که
عالوه بر بسترسازی برای ظهور طبقات جديد ،موجبات جابهجايی قدرت در میان گروههای
اجتماعی موجود را نیز فراهم میکنند .ظهور اقشار و طبقات جديد در دنیای مدرن ،بهمعنای
پايان عمر اقشار دوران پیشامدرن نیست ،بلکه بهمعنای پیچیده شدن جوامع انسانی است که
عواملی چون نفوذ سنّت ،ايدئولوژی نظام جديد ،شرايط اقتصادی ،سیاسی و امنیتی زمینه و بستر
را برای کنشگری گروههای اجتماعی مختلف در شرايط اجتماعی مختلف فراهم میکنند .لذا در
چنین شرايطی ،همانطور که امکان حضور اقشار و گروههای اجتماعی دنیای مدرن و اقشار همسو
با نظام موجود وجود دارد ،امکان بازگشت به ساختارهای پیشین و بازتولید گروههای اجتماعی
پیشامدرن نیز وجود دارد .در سده ی اخیر ،ورود دولت مدرن ،بستری برای ظهور طبقات مدرن در
بلوچستان بود و وقوع انقالب اسالمی ،منجر به تحوّل در نظام قشربندی اجتماعی در بلوچستان
شد .برخالف دوران پیشامدرن که فرصتها و امتیازهای اجتماعی محدود ،متمرکز و در انحصار
يک گروه بودند ،در دنیای مدرن ،فرصتها و امتیازهای اجتماعی پراکنده و به درجات مختلف در
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میان قشرهای مختلفِ مدّعی کسب قدرت پخش شدند .در دورانِ پساانقالبِ اسالمی 1 ،گروه
اجتماعی در مناسبات قدرت-بهدرجات مختلف -ايفای نقش کردهاند که عبارتاند از :خوانین،
روحانیان ،تحصیلکردهی دانشگاهی و صاحبان ثروت.
استراتژی حذفی رضاشاه برای مقابله با خوانین شکست خورد ،بنابراين تصمیم گرفت از نفوذ
آنها در جهت اهداف سیاسی -امنیتی نظام بهره برد .اين سیاست تا پايان حکومت پهلوی ادامه
داشت .بنابراين ،خوانین تا پايان حکومت پهلوی ،بیشترين نفوذ را در معادالت قدرت داشتند.
وقوع انقالب اسالمی ،حداقل برای يک دهه ،خوانین را بهحاشیه راند (دوران طرد) .با وجود اين ،و
بهرغم زوال تدريجی منابع مشروعیتبخش نظام کهن ،آنها کوشیدند مناسبات خويش را در
درون جامعه و با گروههای سنّتی حفظ نمايند .پس از دههی نخست انقالب و بازنگری نظام در
سیاست های خويش ،از سازوکارهايی برای جذب خوانین استفاده شد که اين دوره را میتوان به
جذب اولیه (عفو عمومی و ايجاد نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنّت) و جذب
متأخّر (مسلّح کردن طوايف و انتصاب به پستهای سیاسی) تقسیم نمود .قشر تحصیلکردهی
دانشگاهی که زايیده ی دوران مدرن است ،نیز حضور حداکثری در مناسبات قدرت را سهم خود
میدانست ،امّا نه در دورهی پهلوی و نه در دوران پس از انقالب از سوی هیچکدام از نظامها جدّی
گرفته نشده و میدانی برای کنشگری مستقل آنها (به جز سالهای نخست انقالب) فراهم نشد؛
بنابراين ،در دوران پس از انقالب ،بهعنوان گروه اجتماعی وابسته و تَبَعی فرصت کنشگری يافتند.
روحانیت هم که از ديرپاترين نهادهای اجتماعی در بلوچستان است ،اگر چه همواره در میان
تودهی مردم صاحب نفوذ بوده است ،امّا تالشهای روحانیان شريعتمحور برای استقالل نهاد
دين ،مقدّمات کنشگری مستقل و تعیینکنندهی آنها را در دوران پس از انقالب فراهم نمود.
اگر چه سیاستهای نظام جديد در برخورد با روحانیت ،يکدست نبود ،و در دوگانهی تعامل-
تعارض قرار داشت ،امّا نفوذ آنها در میان تودهی مردم همواره وجود داشته است و همین امر آن-
ها را بهعنوان گروه مرجع در مناسبات سیاسی و بهعنوان حلقهی واسط مردم -دولت مطرح کرده
است .از ديگر سو ،ماهیت دينی نظام موجود ،از ديگر عوامل حضور هموارهی اين گروه در
مناسبات قدرت بوده است .صاحبان ثروت ،متأخرترين گروه مطرح در مناسبات قدرت در
بلوچستان هستند که مشروعیت خويش را از تعیینبخشی مناسبات اقتصادی کسب میکنند .در
واقع ،استقالل اقتصادی آنها که ديگر گروههای مطرح در بلوچستان غالب ًا فاقد آن هستند ،منجر
به وابستگی ديگر گروهها به آنها شده است .لذا اين گروه ،واجد قدرت اقتصادی و سیاسی قابل
توجّهی در بلوچستان هستند.
در میان گروههای اجتماعی مطرح در دوران پساانقالب اسالمی ،برخی از سیاستهای نظام و
دولتها ،منجر به تعارض میان گروهها شده است .برای نمونه ،در فضای باز سیاسی موجود در
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کشور در سالهای نخست انقالب ،روحانیت و گروههای چپ (تحصیلکردهها) تالشهای
آگاهانهای را برای حذف خوانین با سیاست تحريک تودهی مردم و گاهاً نظام انجام دادند؛ چرا که
از نظر چپها خوانین عامل نابراب ری و تبعیض بودند و روحانیت نیز با توجّه به ماهیت دينی نظام
موجود ،فضا را برای کنشگری خويش مساعدتر از هر زمانی میدانست ،بنابراين هر دو
میکوشیدند تا خوانین را بهحاشیه برانند .پس از بهحاشیه رفتن خوانین ،با مشخص شدن ماهیت
گروههای چپ ،روحانیت مخالفت خود را علیه آنها نیز آغاز کرد و تودهی مردم را علیه آنها
بسیج نمود .در اين وضعیت ،اگر چه میدان کنشگری برای روحانیت -با بهحاشیه راندن دو گروه
رقیب -فراهم شده بـود ،امّا بروز تضاد دينی میان روحانیت اهل سنت و نظام ،باعث بهحاشیه
رفتن روحانیان شد ..اين دوران ،دوران خأل رهبری در بلوچستان بود .تمامی گروههای اجتماعی
نفوذ سیاسی خويش را در مناسبات قدرت از دست دادند ،امّا روحانیت همواره از نفوذ قابل
توجّهی در میان تودهی مردم بهرهمند بود .استراتژی جذب اوّلیه و متأخّر خوانین ،تضاد خوانین-
روحانیت را وارد فاز جديدی کرد؛ بهنحوی که برخالف سالهای نخست انقالب که تعارض آنها
جنبهای عینی داشت ،در دوران اخیر ،غالباً جنبهای ذهنی و پنهان داشته است .در واقع ،سیاست-
های جذب خوانین که میتوانست روحانیان را در میان تودهی مردم بهحاشیه براند ،موفّق نبود و
خوانین که مشروعیت خويش را از سنّت و دوران پیشامدرن کسب میکنند ،توانايی بازتولید
قدرت پیشین خويش را با حمايتهای ساختاری ندارند .قشر تحصیلکرده نیز که در غالب موارد
نیرويی تَبَعی بوده است در برخی موارد تضادهايی با روحانیت داشته است که اين تضادها بهنفع
روحانیت به پايان رسیده است .قدرت باالی چانهزنی سیاسی صاحبان ثروت و قدرت اقتصادی
آنان ،منجربه تالش آنها برای حضور در مناسبات قدرت شده است که بههمین دلیل ،در پارهای
موارد دچار تعارض با روحانیت شدهاند که اين تعارض و تضاد ،بهسود صاحبان ثروت بهپايان
رسیده است.
نکته آخر اينکه افراد از لحاظ قشربندی و طبقهی اجتماعی ،دچار تضاد پايگاه اجتماعی
هستند؛ به اين معنا که از يکسو و به لحاظ تاريخی به يکی از اقشار دوران پیشامدرن و سنّت
تعلق دارند و از ديگرسو ،در يکی از طبقات مدرن دستهبندی میشوند .با وجود اين ،تعلّق افراد به
قشربندی دوران سنّت ذهنی است و دستهبندی آنها در طبقات مدرن نمود عینی دارد و جامعه
در حال گذار از قشربندی دوران پیشامدرن بهطبقهبندی دوران مدرن است که پايگاه طبقاتی
افراد نه براساس ويژگیهای انتسابی بلکه براساس ويژگیهای اکتسابی همچون دارايی ،آموزش يا
مهارت و نیروی کار يدی تعیین میشود.
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