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 ای شدن هویت  فرایند حاشیه

 1مورد مطالعه: دانشجویان بلوچ دورة تحصیالت تکمیلی

 3، اسفندیار غفاری نسب2عبدالطیف کاروانی

 80/78/8933تاريخ پذيرش:   82/70/8932تاريخ دريافت:  

 چکیده 
مختلف ای، مفهومی سیال است و با نیروها و شرایط متعددی پیوند دارد و طی فرایندهای  هویت حاشیه

اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است فرایند و چگونگی ظهور هویت  گیرد؛ براین شکل می

ای اشتراوس  ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی بلوچ مطالعه شود. در این پژوهش، از نظریۀ زمینه حاشیه

شده  گیری نظری و هدفمند انجام گیری، براساس دو نوع نمونه و کوربین استفاده شده است. نمونه

اند. از  های دولتی بوده کنندگان تحقیق، دانشجویان بلوچ مقطع ارشد و دکترای دانشگاه است. مشارکت

ها از طریق مصاحبۀ  اند. داده نفر دانشجوی ارشد بوده 11نفر دانشجوی دکترا و  4بین این دانشجویان، 

حوری و انتخابی انجام شده است. ها با استفاده از کدگذاری باز، م دست آمده است. تحلیل داده  عمیق به

کنندگان، نیروها و شرایطی مانند ناهمسانی و  نتایج پژوهش نشان داده است که ازنظر مشارکت

ساالرانۀ هویت بلوچی، بازنمایی منفی و  ناهمسازی مذهبی، پذیرش بوروکراتیک ضعیف، دفع دیوان

ی فرهنگی و سیاست محو زبانی، وپرورش، هژمون ها، آموزش ای از هویت بلوچ سازی رسانه کلیشه

مدیریت مدیران دولتی و سیاستمداران،  شدن، مکانمندی نامطلوب، سوء ای یافتگی حاشیه مشروعیت

ای نقش دارند.  نیافتگی و محرومیت و ناکارآمدی نیروهای سطح استان، در ظهور هویت حاشیه توسعه

شدن  ت تعلق به هویت ملی، برجستهای ازجمله فرسایش و گسس ترین پیامد ظهور هویت حاشیه اصلی

 مرزهای هویتی است. 

ای، دانشجویان  شدن هویتی، نظریۀ زمینه ای ای، فرایند حاشیه هویت، هویت حاشیه واژگان کلیدی:

 بلوچ

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
شناسی با موضوع فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ  مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکترای جامعه 1

 است 1931ای، دانشگاه شیراز،  سوی یک نظریۀ زمینه های دولتی: به در دانشگاه

 abdollatifkarevani@yahoocomشناسی، دانشگاه شیراز، نویسندۀ مسئول، پست الکترونیکی:  دکترای جامعه 2

 ghafarina@gmailcomشناسی، دانشگاه شیراز، پست الکترونیکی:  دانشیار جامعه 9
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 مقدمه و بیان مسئله

ثباتی اقتصادی و سیاسی مرتبط است. این  مفهومی بسیار متضاد و اغلب با ضعف یا بی 1شدن ای حاشیه

های اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، پناهندگان،  های خاص یا گروه عیت اجتماعی است که با هویتوض

یافته، به علت ملیت، قومیت، ناآگاهی از  های مذهبی در کشورهای توسعه مهاجران غیرقانونی و اقلیت

عمل طرد، تبعیض و شدگی با سه  شوند. حاشیه های مذهبی به حاشیه رانده می های غالب و وابستگی زبان

دهد؛ مانند دسترسی  شدگی، چندین نوع تبعیض رخ می دلیل این طرد و حاشیه محرومیت مرتبط است. به

آمیز به  های سیاسی برجسته، دسترسی تبعیض محدود به خدمات دولتی یا دسترسی محدود به نقش

نند محصوالت کشاورزی نهادهای آموزشی نظیر مدارس پزشکی و مهندسی و دسترسی محدود به منابع ما

شده را با عنوان  نشین و رفاه اجتماعی. پیتر لئونارد در تفسیر خود دربارۀ حاشیۀ اجتماعی، حاشیه

 (.191-191: 2112و همکاران،  2کند )آکرلی توصیف می« شده بیرون»

ن است شدگی ای کند که یکی از اشتباهات در ارتباط با حاشیه ( استدالل می2112) 9دیگر، واسز ازسوی

( معتقدند که این افراد، اشخاصی 2112) 4که آن را نه یک فرایند، بلکه یک مفهوم ببینیم. ملیز و ایم

شده  شده، غیرانسانی و دستوری گرفته شده، نادیده شده، همگن  نشده، احاطه گرفته صدا، ساکت، جدی بی

 (.124: 2113و همکاران،  2شوند )وان دن تیالرت توصیف می

ترین آنها هویت  فراد در جامعۀ ایرانی نیز از منابع متعددی برخوردار است که ازجمله مهمهویت جمعی ا

های متنوعی در کنشگران  دیگر، بنابر دالیل ساختاری، هویت عبارت ملی و هویت قومی و یا محلی است؛ به

ای دیگری مثل ه که در کنار هویت ملی و هویت قومی، هویت طوری ایرانی توأمان به وجود آمده است، به

توان   اساس، می (؛ براین121-122: 1921ای نیز شکل گرفته است )حاجیانی،  هویت جهانی یا هویت منطقه

تنها با  ذکر است که احساس هویت ملی نه در کشور، نوعی چالش بین هویت ملی و قومی دید. شایان

تعهد نسبت به هویت ملی )احساس احساس هویت قومی منافاتی ندارد، بلکه مقوّم آن نیز است اما احساس 

مسئولیت نسبت به سرنوشت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع قومی و فردی( با احساس هویت قومی در 

یابد؛  شدن تعهدات ملی، احساس هویت قومی کاهش می گیرد. این، بدان معناست که با فعال تقابل قرار می

: 1921باید )حاجیانی،  س هویت قومی نیز افزایش میشود، احسا همچنان که وقتی تعهدات قومی فعال می

( نیز در بررسی خود دریافتند که دانشجویان بلوچ نسبت به برخی از 111: 1921بر )  (. عبدالهی و حسین141

های  ویژه سرزمین و ملت، گرایش مثبت باالیی دارند، هرچند نسبت به مؤلفه های هویت ملی، به مؤلفه

 اند. تفاوت بی -یعنی دولت -سیاسی آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Marginalizing 

2 Ackerly 

3 Vasas 

4 Meleis & Im 

5 Van Den Tillaart 
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سو و احساس تبعیض در توزیع  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ازیک شدن تبعیض انباشته

های ملی با هویت  تواند محلی مناسب برای تضاد و تعارض بین هویت دیگر، می منابع و امکانات ازسوی

ز کنیم، متوجه خواهیم شد که ملت مدرن در ایران تمرک -قومی باشد. اگر به جامعه و نحوۀ تشکیل دولت

ملت مدرن، همواره  -از شروع تشکیل این امپراتوری عظیم، یعنی امپراتوری فارس و قبل از تشکیل دولت

های مختلف بوده است و اینها در  یک جامعۀ موزاییکی وجود داشته است که متشکل از اقوام، نژاد و دین

اند. این نوع جامعه هنوز هم در کشورمان مسلط  آورده کنار هم و همبستگی باهم، این جامعه را به وجود

 است و این جامعۀ موزاییکی هم مانند سایر جوامع، نقاط ضعف و قوت زیادی دارد. 

آنچه در ارتباط با هویت مهم است و باید ذکر شود این است که هویت در طول زمان و طی 

د و محصول تعامالت اجتماعی است و کن فرایندهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ظهور می

شود.  تغییر نیست، بلکه طی تغییر و تحوالت مختلف، دچار قبض و بسط می اینکه هویت، ثابت و غیرقابل

کند و شرایط  توان گفت که این نوع هویت طی فرایندهای مختلف ظهور می ای هم می  دربارۀ هویت حاشیه

دارند. درخصوص تعامالت هویتی    این هویت، پیوندی چندجانبهگر و شرایط اجتماعی در ظهور  علّی، مداخله

نیافتگی اجتماعی و  توان گفت که عالوه بر توضیحات فوق، توسعه وبلوچستان، می در استان سیستان

اقتصادی و فرهنگی در این منطقه که موجب تشدید مسائل و مشکالتی همچون فقر و بیکاری جوانان و 

زبانی در درون استان شده است و همچنین مجاورت با کشورهای دستخوش  های قومی و مذهبی و  شکاف

بحران همچون افغانستان و پاکستاننیز این مسائل را تشدید کرده و فرایند ظهور هویتی را تسریع و 

خصوص تعامل بین هویت ملی و هویت قومی را دستخوش دگرگونی کرده است؛  تعامالت هویتی، به

خصوص بین هویت ملی و هویت قومی  هویتی، به ایم به تعامالت بین وهش کوشیدهاساس، در این پژ براین

های دولتی بپردازیم و این  شدن در بین دانشجویان بلوچ تحصیالت تکمیلی دانشگاه ای و فرایند حاشیه

گیرد و چه نیروها و شرایط علّی،  ای چگونه شکل می موضوع مهم را بررسی کنیم که هویت حاشیه

 شدن نقش دارند. ای و واسطه در این حاشیه گر مداخله

 تجربی  -مالحظات مفهومی

؛ مسعودنیا و همکاران، 1931؛ قاسمی و همکاران، 1923در چند سال اخیر، مطالعات تجربی )فکوهی، 

ها  ها انجام شده است. در این پژوهش های جمعی و تعامل یا نسبت بین این هویت ( دربارۀ هویت1939

های مختلف، میزان هویت ملی و هویت قومی افراد سنجیده شود. همچنین  بین قومیتسعی شده است در 

خصوص هویت ملی و هویت قومی، پرداخته شود. اکثر  های جمعی، به سعی شده است به رابطۀ بین هویت

اند به درک  اند و کمتر کوشیده های جمعی باقی مانده ها در سطح رابطه بین انواع هویت این پژوهش
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های  های جمعی و یا میزان تعلق به انواع مختلف هویت دهایی بپردازند که این تعامل بین انواع هویتفراین

 توان به مطالعات زیر اشاره کرد:  زمینه می دهند. دراین جمعی را تحت تأثیر قرار می

اند که  ( دربارۀ نسبت بین هویت قومی و ملی در ایران به این نتیجه رسیده1932امیرکافی و حاجیانی )

که هویت  هر دو هویت قومی و ملی در میان اقوام ایرانی برجسته است. همچنین اینکه درحالی

ای نیز موارد  های هویتی همانندسازی و حاشیه یافته )ترکیبی( بیشترین فراوانی را دارد، موقعیت انسجام

اند که  این نتیجه رسیده ( به1939دهند. در مطالعۀ دیگر، مسعودنیا و همکاران ) معدودی را تشکیل می

افزا وجود دارد.  ای مثبت و هم رابطۀ معکوس و متضادی میان هویت ملی و قومی وجود ندارد، بلکه رابطه

اند که نوع مذهب، بیشترین واریانس از هویت قومی دانشجویان را  همچنین به این نتیجه دست یافته

 کند. بینی می پیش

( اشاره کرد. 1931توان به مطالعۀ قاسمی و همکاران ) ز میدرخصوص همسازی هویت ملی و قومی نی

نتایج این پژوهش نشان داده است که نگرش اقوام ایرانی به هویت ملی، نگرشی مثبت است و رابطۀ 

تعارض است. همچنین اقوام در ایران، حق تعیین سرنوشت را  هویت قومی و ملی، مبنی بر همسازی و عدم

طلبی در بین  اند؛ بنابراین، تجزیه ی، جغرافیایی و سیاسی ایران جستجو کردهپیوسته درون مرزهای فرهنگ

 اقوام ایرانی چندان جایگاهی ندارد.

زاده و  اند. لهسائی برخی از مطالعات هم به رابطۀ منفی بین هویت ملی و هویت قومی دست یافته

یت قومی در بین اعراب شهرستان اند که رابطۀ بین هویت ملی و هو ( به این نتیجه رسیده1922همکاران )

« در فراتحلیل روابط بین هویت قومی و ملی در ایران( »1932مرادی )  خوزستان منفی است. بهشتی و حق

درصد بر 41درصد مطالعات، بر ناسازگاری بین هویت ملی و قومی  و 91اند که  به این نتیجه رسیده

اند.  طالعات به نتیجۀ مشخصی دست پیدا نکردهاند و بقیه م همسازی بین  این دو هویت تأکید کرده

اند و به این نتیجه رسیدند که رابطۀ بین  ( انجام داده1939فراتحلیل دیگری را جعفرزاده پور و حیدری )

های متفاوتی در بین اقوام مختلف در کشور  ها حاکی از وضعیت هویت قومی و ملی به تفکیک قومیت

در تفاوت نتایج مطالعات مختلف، متغیرهای موردسنجش است. در  رسد که علت اساسی است. به نظر می

عوامل »و گاه « تعارضات سیاسی»و « قدرتی احساس بی»، «احساس محرومیت نسبی»هایی که  بررسی

اساس،  اند؛ براین اند، رابطه بین دو نوع هویت را معکوس و واگرا گزارش کرده را بررسی کرده« اقتصادی

 اند. ابطه تأثیرگذار بودهاین متغیرها در نوع ر

دهد که عامل  ( نشان می1932های فرهنگی هم مطالعۀ حسینی ) های بین هویت دربارۀ شکاف

های متفاوت از آنها، زمینۀ شکاف ایدئولوژیکی در هویت فرهنگی را فراهم  چندگانگی منابع هویتی و قرائت

گرایی،  های کاذب، دنیاطلبی، کمیت یاندیش گری و مصلحت گرایی، اباحه کند و عواملی همچون فرم می

 کنند. های شکاف رفتاری در هویت فرهنگی را ایجاد می زدگی، ترویج فساد، اغواگری و غیره، زمینه سیاست
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ها و یا تعامل یا تقابل بین ابعاد هویتی، مطالعات خارجی متعددی انجام شده  در ارتباط با پیوند هویت

( اشاره کرد که به بحث هویت ملی و قومی 2112و همکاران ) 1عۀ مولیناتوان به مطال زمینه می است. دراین

های نژادی، ادراکات  اند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که برای اقلیت و احساس تبعیض پرداخته

تر هویت ملی مربوط است. برعکس، در میان اعضای گروه  بیشتر دربارۀ تبعیض گروهی، به سطوح پایین

توان به مطالعات دیگری اشاره کرد که در  این، می بر صورت برعکس است. عالوه روال به اکثریت، این

( دربارۀ 2112) 2اند. سانینا گیری هویت ملی و عوامل آن انجام شده شکل گیری یا عدم ارتباط با شکل

مونیسم گیری هویت ملی در روسیه، به این نتیجه رسیده است که با گذشتِ بیست سال از فروپاشی ک شکل

های  ای جامع که عالیق حکومت، نیازهای افراد و گروه گونه در این کشور، هنوز مفهوم هویت ملی به

ای در ارتباط با آموزش و  اجتماعی را در قالب یک نظام ارزشی جدید دربرگیرد شکل نگرفته است. مطالعه

م شده است. این مطالعه نشان (، انجا2112و همکاران ) 9گیری هویت ملی در بین اقوام توسط ادریس شکل

اند. تحصیالت و آموزش در  گیری هویت ملی سهیم داده است که آموزش و تحصیالت، در شکل

 دارد.  های قومی تأثیرگذار است و نقشی برجسته گیری هویت ملی در بین گروه شکل

برای  مطالعات خارجی متعددی هم درخصوص تعامل یا تقابل بین ابعاد هویتی انجام شده است؛

انجام  تعادل بین هویت ملی و قومیای که در آمریکا با عنوان  ( در مطالعه2113) 4مثال، سیترین و سیرز

 2اند که شهروندان آمریکایی احساس مثبتی نسبت به هویت ملی دارند. گانگ اند به این نتیجهرسیده داده

یقایی در آمریکا انجام داده است. شواهد آموزان آسیایی و آفر باره و در بین دانش ای دراین ( مطالعه2111)

آموزان آسیایی و  گونه ارتباطی بین هویت قومی دانش های مطالعۀ وی نشان داده است که هیچ و یافته

آموزان آفریقایی این یک نوع رابطۀ  های سفیدپوست وجود ندارد. برای دانش یابی با آمریکایی هویت

 منفی است.

توان گفت که این مطالعات با  ربارۀ تعامالت بین انواع هویت جمعی، میبندی مطالعات داخلی د در جمع

( 2112؛ سانیا، 1932های کیفی )حسینی،  اند و از روش نامه انجام شده روش کمّی و با استفاده از پرسش

 مثابه فرایندی است که در تعامالت و ارتباطات اجتماعی کمتر استفاده شده است. با توجه به اینکه هویت به

توانند  های کیفی می گیرد، کشف فرایند در بحث هویت، از اهمیت اساسی برخوردار است و روش شکل می

در ارتباط با کشف فرایند مفید واقع شوند. همچنین اکثر این مطالعات بر تعامل یا تقابل و یا نبودِ رابطه بین 

ات درخصوص نحوۀ تعامل یا تقابل اند. جدا از اینکه  در این مطالع های ملی و قومی تأکید کرده هویت

های  وآمدهای هویتی بین انواع هویت نظری وجود ندارد، این مطالعات کمتر به نوسان هویتی و رفت اتفاق
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ

1 Molina 

2 Sanina 

3 Idris 

4 Citrin & Sears 

5 Gong 



 

 

 

 

 

 1932، پاییز و زمستان  2، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   22 

  

 

اند. در این مطالعات، موضوع  شده اند و از این مباحث غافل های مختلف پرداخته جمعی در شرایط و موقعیت

خصوص هویت ملی و هویت قومی و همچنین نیروها و  ی و بههای جمع سازگاری و ناسازگاری بین هویت

دهند چندان لحاظ نشده است.  عواملی که این سازگاری یا ناسازگاری هویتی را تحت تأثیر قرار می

وند   جز در مطالعۀ یوسف  به -گیری آن ای و نحوه و فرایند شکل براین، به موضوع هویت حاشیه عالوه

نتایج این مطالعه درخصوص تعامل دولت مدرن و اجتماعات محلی نشان  پرداخته نشده است. -(1932)

های متکثر جوامع محلی شده است و  داده است که این تعامل باعث تحمیل مدرنیزاسیون بر هویت

شدن اقتصاد و فرهنگ محلی، فقر  ای  شدن اجتماعات محلی در ابعاد مختلف )حاشیه   ای  های حاشیه  زمینه

توسعه »رو، برای رهایی از این وضعیت، الگوی بدیل   ی( را فراهم آورده است؛ ازایناجتماعی و سیاس

 را مطرح کرده است.« مثابه هویت به

 تحقیق  روش

ای به  ای استفاده شده است. نظریۀ زمینه در پژوهش حاضر، از روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریۀ زمینه

یافتۀ اشتراوس و  ای تحول ای گلیزر، نظریۀ زمینه یۀ زمینهتوان به نظر شود؛ ازجمله می چند نوع تقسیم می

مدرنیستی یا تحلیل موقعیتی کالرک  ای پست گرایی چارمز و نظریۀ زمینه ای سازنده کوربین، نظریۀ زمینه

یافتۀ اشتراوس و  ای تحول (. در این پژوهش، از نظریۀ زمینه1931؛ ایمان، 1931اشاره کرد )کرسول، 

دیگر،  سازی و ازسوی سو به قابلیت آن در نظریه شناسی ازیک شده است. اهمیت این روشکوربین استفاده 

(. این روش در پی دستیابی به سطحی 1931های کیفی است )ایمان،  به ایجاد ظرفی برای تحلیل داده

کنندگان  (. مشارکت1931دنبال تولید یا کشف نظریه است )اشتراوس و کوربین،  باالتر از توصیف، به

های  غیراز دانشگاه های دولتی به اند که در دانشگاه تحقیق حاضر دانشجویان پسر تحصیالت تکمیلی بلوچ

اند. ماهیت موضوع  وبلوچستان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل سطح استان سیستان

شده را  ، مفاهیم خلقکند که محقق در فرایند مصاحبۀ عمیق یابی ایجاب می تحقیق یعنی فرایندهای هویت

های عمیق در  پذیری دختران و پسران، باعث تفاوت های جامعه های فراوان در شیوه پیگیری کند. تفاوت

نظام معانی ذهنی  شود؛ بنابراین، این امکان وجود دارد که محقق نتواند به  شان می یابی فرایندهای هویت

کنندگان در اولویت  عنوان مشارکت انتخاب پسران بهاساس،  جنس دست یابد؛ براین کنندگان غیرهم مشارکت

غیراز سطح استان  هایی به دیگر، سعی شده است دانشجویان بلوچی که در دانشگاه گیرد. ازسوی قرار می

کنندگان تحقیق قلمداد شوند. با توجه به  عنوان مشارکت اند، به  وبلوچستان، مشغول به تحصیل سیستان

شهرهای غیربلوچ نشین و تعامالت و ارتباط بیشتر با افراد غیربلوچ احتمال مهاجرت این دانشجویان به 

وبلوچستان  رود تجربۀ زیستۀ این دانشجویان متفاوت با دانشجویانی باشد که در سطح استان سیستان می

ده نفر ها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. درمجموع، با پانز  فرایند انجام مصاحبه اند. مشغول به تحصیل
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های شیراز، تهران، شهیدبهشتی، خوارزمی، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان،  کننده از دانشگاه مشارکت

نفر  4خلیج فارس بوشهر، اصفهان و شهید چمران اهواز مصاحبه شده است که از بین این دانشجویان 

 اند. نفر دانشجوی ارشد بوده 11دانشجوی دکترا و 

کنندگان وقت و زمان کافی  سو، مشارکت  کنندگان تالش شد ازیک شارکتبرای انجام مصاحبه با م

های کیفی باشد. به همین  دیگر، مکان مصاحبه نیز متناسب برای انجام مصاحبه داشته باشند و ازسوی

های دانشجویی، اتاق شخصی دانشجویان و  هایی گوناگون همچون خوابگاه ها در مکان منظور، مصاحبه

کرد تا در مکانی آرام و  در انتخاب زمان و مکان مصاحبه، محقق بیشترین تالش را  غیره انجام شد و

دوراز هرگونه صدای مزاحمی مصاحبه پیش رود. برای رعایت اخالق علمی، ارائۀ یک برگ فرم  به

طور کامل محرمانه خواهد بود و  شان به کنندگان اطمینان داده شد مصاحبه نامه بود که به مشارکت رضایت

ها از زبان بلوچی به  های آنها با نام مستعار ارائه خواهند شد. در مرحلۀ بعد، این مصاحبه طالعات و دادها

ها محقق سعی کرده است  زبان فارسی برگردانده شدند. در ترجمه و نقل مفاهیم و مضامین این مصاحبه

را از زبان بلوچی به زبان  ها داری را رعایت کند و با کمترین دخل و تصرف این مصاحبه حداکثر امانت

دقیقه بوده و بیشترین  91کنندگان متغیر بوده است؛ کمترین آن  فارسی برگرداند. زمان مصاحبه با مشارکت

 صد دقیقه شد. بر هفت ها بالغ دقیقه بوده است. مجموع مصاحبه 31آن 

و  1ی هدفمندگیر کنندگان و مفاهیم، از دو روش نمونه در تحقیق حاضر، برای انتخاب مشارکت

آوری و تحلیل  ای این مطالعه، جمع شناسی نظریۀ زمینه استفاده شده است. در روش 2گیری نظری نمونه

ها کمک کند. تکنیک اصلی  زمان انجام شده است تا به پیدایش نظریۀ مستقر در داده طور هم ها به داده

ها از سه نوع  وتحلیل داده ی تجزیهبوده است. برا 9ها مصاحبۀ عمیق آوری داده مورداستفاده برای جمع

ها و تحلیل آنها از  کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. برای قابلیت اعتماد و صحت داده

های تحلیلی؛  سه روش استفاده شده است؛ تکنیک ممیزی، کنترل یا اعتباریابی از سوی اعضا، مقایسه

وش تحقیق کیفی انجام شده است و این متخصصان در اساس، این پژوهش زیر نظر متخصصان ر براین

اند.   بندی مفاهیم و ساخت نظریه نظارت داشته همۀ فرایند پژوهش، شامل مراحل کدگذاری، مقوله

کنندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا نظرشان را  های پژوهش در اختیار مشارکت همچنین یافته

شده  های پیاده  های خود را با داده ها ارائه دهند و اینکه صحبت یلهای کلی و صحت تحل دربارۀ یافته

های خام  بندی نظریه با داده های خام رجوع شد تا ساخت تطبیق دهند. همچنین چندین مرحله به داده

های خام و  وبرگشتی میان مصاحبه مقایسه و ارزیابی شود. پژوهشگر در این مرحله، فرایند رفت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Purposive Sampling 

2 Theoretical Sampling 

3 In-depth Interview 
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ها و فرایند  اساس مقایسۀ مداوم مصاحبه شده را انجام داده است که براین یهای کدگذار مصاحبه

 کدگذاری و ساخت نظریه صورت گرفته است.

 ها وتحلیل داده مارپیچ تجزیه

. 2ها،  های داده دهی فایل . ایجاد و سازمان1اند:  ها، این مراحل طی شده وتحلیل داده در فرایند تجزیه

های حاصل از  . توصیف مقوله9منظور کدگذاری اولیه،  ای به های حاشیه تخواندن متون، تهیۀ یادداش

منزلۀ پدیدۀ مرکزی در فرایند انجام کدگذاری  . انتخاب یک مقولۀ حاصل از کدگذاری باز به4کدگذاری، 

. انجام کدگذاری 2ها و پیامدها(،  گر، استراتژی ای، شرایط مداخله محوری )شرایط علّی، شرایط زمینه

. ارائۀ یک مدل دیداری یا 2ها به یکدیگر در جهت توسعۀ خط داستان و  ساختن مقوله شی و مرتبطگزین

 ها.  نظریۀ ارائۀ قضیه

مقولۀ  211مفهوم به دست آمد که از این مفاهیم  211در مرحلۀ اول که کدگذاری باز است، حدود 

مقولۀ اصلی منتهی شدند.  11به  های فرعی، در مرحلۀ کدگذاری محوری فرعی منتج شده است. این مقوله

ها، آنها با یکدیگر مقایسه شدند و مفاهیم مرتبط تحت عنوان یک مفهوم  پس از انتزاع مفاهیم از گزاره

گانۀ  ها را در مراحل سه نتایج داده 1یکپارچه شدند. جدول شمارۀ « ای  زیست هویت حاشیه»تر به نام  کلی

 دهد. کدگذاری نشان می

 گانۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی نتایج مراحل سه. 1جدول شمارۀ 

 مقولۀ هسته های اصلی مقوله مفاهیم

 ادراک تعارض ذاتی ضعیف بین هویت قومی و ملی

وآمد بین هویت  نوسان هویتی؛ رفت
 ملی و هویت قومی )پیامد(

زیست هویت 
 ای حاشیه

 هویت قومی، زیرمجموعۀ هویت ملی

 با هویت ملی و ایرانیتنیدگی هویت بلوچی  درهم

 اشتراک نژادی، مبنای همبستگی ملی

 شدن هویت ملی عدالت اجتماعی سبب برجسته

 شدن هویت ملی پذیرش اجتماعی سبب برجسته

 طور ناقص سازی کالن به تعارض هویتی، حاصل شرایط

 تبعیض سیاسی، عامل برجستگی هویت قومی

 بلوچ و فارسظلم حکومتی، عامل تعارض قوم 

 فقر اقتصادی، عامل تعارض هویت قومی و ملی

 گرایش به هویت قومی، حاصل طرد حکومتی

 موقعیت مذهبی قوم بلوچ

 
ناهمسانی و ناهمسازی مذهبی 

 )شرایط علی(

 مثابه تنها جنبۀ متفاوت هویتی مذهب به

 مثابه مبانی سیاست مذهب به

 ضعف تعامل مذهبی

 متقابل مذهبیضعف فهم 

 ضعف مدارای مذهبی

 طرد متقابل مذهبی
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 گانۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی . نتایج مراحل سه1دول شمارۀ ادامه ج

 مقولۀ هسته های اصلی مقوله مفاهیم

 احساس توزیع ناعادالنۀ امکانات در کشور

 
پذیرش ضعیف بوروکراتیک؛ دفع 

 ساالرانۀ هویت بلوچی دیوان
 ایط علّی()شر 

 

 احساس توزیع ناعادالنۀ امکانات در استان

 شکاف قومی و مذهبی در استان

 ادراک طردشدگی از مرکز

 تبعیض قومیتی

 وجود سیاست استثناگرایی قومی در استان

 ها احساس ترجیح سایر اقوام در استان بر بلوچ

 رانی اداری و مدیریتی واپس

 یت شهروندیگیری ضعیف هو شکل

 نقش مؤثر رسانه در تصویرسازی منفی از بلوچ

سازی  بازنمایی منفی و کلیشه
 ها ای از هویت بلوچ رسانه
 )شرایط علّی( 

 

 مدیریت ایدئولوژیک و سیاسی در رسانۀ ملی

 های قوم بلوچشبکۀ هامون و بازنمایی ضعیف واقعیت

 اترویج تصور منفی از هویت بلوچی در صداوسیم

 های سینمایی ها در فیلم ظهور منش منفی دربارۀ هویت بلوچ

ای و نگاه منفی سایر مردم ایران به  سازی رسانهکلیشه
 ها هویت بلوچ

 های قومی بلوچ نهاد آموزش ناهماهنگ با ارزش

پرورش، هژمونی فرهنگی و  و آموزش
 سیاست محو زبانی )شرایط علّی(

 های آموزشی در جامعهطراحی نامناسب بستر نهاد

 پرورش و سازی فرهنگی در نهاد آموزش سیاست همسان

 پرورش و زدایی درزمینۀ زبان در آموزش سیاست حساسیت

 پرورش و رسوب فرهنگ و هویت بلوچی در نهاد آموزش

 ساز ناسازگاری هویتی پرورش، زمینه و آموزش

 محدودیت در آزادی اقوام

شدن در  ای اشیهیافتگی ح مشروعیت
 ای )شرایط علّی( ظهور هویت حاشیه
 

 ای عمل کردن مجریان قانون سلیقه

 مدیریت ضعیف مسئوالن

 گذاری محدود  قانون

 گذاری فرسایش احساس تعلق سیاست

 ناسازگاری هویتی

 موقعیت جغرافیایی نامطلوب

مکانمندی نامطلوب؛ نقش جغرافیا در 
 ی ا ظهور هویت حاشیه

 گر( )شرایط مداخله

 احساس طردشدگی از مرکز و دوری از مرکز

 نیافته همسایگی با کشورهای ناامن و توسعه

 گر( مثابه فاکتوری مداخله قرارگیری در مرز )مرزنشینی به

 وجود ناامنی در استان

 گسترۀ جغرافیایی زیاد و شرایط نامساعد طبیعی

مثابه تبعیدگاه دیگران و افراد  بهوبلوچستان  استان سیستان
 ناهنجار

ها وسیلۀ حکومت طرد تاریخی هویت بلوچی به مدیریت مدیران دولتی و  سوء 
ای  سیاستمداران و هویت حاشیه

 گر( )شرایط مداخله
ریزی متمرکز و طردشدگی هویت قومی بلوچ برنامه  
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 ، محوری و انتخابیگانۀ کدگذاری باز . نتایج مراحل سه1دول شمارۀ ادامه ج

 مقولۀ هسته های اصلی مقوله مفاهیم

 شناخت مسئوالن کشوری و اقدامات نامطلوب

 

 

 مثابه مجری قانون و فرسایش تعلق به دولت دولت به

توجهی دولت، عامل عزلت بلوچستان بی  

ها ها و طردشدگی هویت های دولت سیاست  

 هراسی در دولت وجود سیاست بلوچ

مثابه نوعی رقیب سیاسی ف قوم بلوچ بهتضعی  

 رجحان قومی زابلی بر بلوچ توسط دولت

 رواج و گسترش اقتصاد ناایمن در استان )قاچاق(

نیافتگی و محرومیت و  توسعه
 نشینی هویتی  حاشیه

 گر( )شرایط مداخله

 جغرافیای ناایمن، عامل طرد اقتصادی

 ضعف برنامه برای توسعۀ استان

نیافتگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در  سعهتو
 استان

 ضعف اقتصادی، عامل طغیان اجتماعی در استان

 وضعیت اقتصادی نابسامان سبب گرایش جوانان به ناامنی

 بیکاری سبب گرایش جوانان به ناامنی

مثابه ویژگی منفی هویت بلوچی گرایی به طایفه  

ح استان و ناکارآمدی نیروهای سط
 نشینی هویتی  تسریع حاشیه

 گر( )شرایط مداخله

نشینی هویتی دولت عامل درونی حاشیه -تقابل سردار  

نشینی  ها و تداوم حاشیه ها و قابلیت توجهی به فرصت بی
 هویتی

داران بلوچ در توسعۀ استان کوتاهی سرمایه  

 گرایی سبب ناامنی بلوچستانقبیله

 کننده در بلوچستان طرح نظامی ناامنبلوچ عشایر، 

نشینی  توجهی نخبگان، عامل درونی تداوم حاشیه بی
 هویتی

 طلبیها به تجزیه تمایل ضعیف بلوچ

طلبی و  پارادوکس استقالل
 طلبی )پیامد( استقالل عدم

 

 ها طلبی ضعیف در بین بلوچ وجود روحیۀ استقالل

طلبی  م و استقاللتحریکات بیرونی و تشدید ناسیونالیس
 ها بلوچ

 ساالرانه سبب رشد ناسیونالیسم قومی بلوچطرد دیوان

 مثابه برچسبی منفی طلبی بهتجزیه

کنندگان این تحقیق تجربۀ نوعی نوسان  دهد که مشارکت های برآمده از میدان نشان می تحلیل داده

های قومی و ملی در بین افراد از قوت  ه هویتدهند ک ها نشان می تر، داده عبارت دقیق هویتی دارند؛ به

ها وجه مسلط و دائمی ندارند، بلکه افراد پیوسته بین این  کدام از این هویت بسیاری برخوردارند اما هیچ

 اند. امیر چنین گفته است: ها در نوسان هویت

 «.به شرایط دارد کنم و این بستگی من هرازگاهی خود را ایرانی و هرازگاهی خود را بلوچ معرفی می» 
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کنندگان نه از هویتی آشفته، بلکه از نوعی هویت  اتفاق مشارکت به توان گفت قریب ها می طبق یافته 

وآمدند. درحقیقت،  طور منظم و منطقی و با توجه به شرایط بین ابعاد آن در رفت سیال برخوردارند که به

راک طرد گستردۀ هویت قومی خود از منابع رغم اد افراد با وجود برخورداربودن از هویتی چند و علی

مختلف، همچنان به هویت ملی خود چنگ زده و بین جنبۀ قومی و ملی هویت خود به شکلی سیال در 

کنندگان به فراسوی خشکیدگی و جمود هویتی  توان گفت که مشارکت اند. درواقع، می نوسان و حرکت

اند  ه یک جنبه از هویت خود، آن را بر طیفی قرار دادهنظرکردن از تمایلِ صرف ب اند و با صرف حرکت کرده

برداری باشد. افراد به هویت خود صرفاً از بعد قومی یا ملی آن  که پیوسته در دسترس و قابل بهره

اند پیوندی قوی بین  های مختلف در مجموعۀ هویتی خود توانسته کردن مؤلفه نگرند، بلکه با جمع نمی

شود تا افراد تحت شرایط مختلف و با توجه  ار کنند. این پیوند هویتی سبب میهویت قومی و ملی خود برقر

 بخشی، آن را برجسته کنند. های گوناگون بتوانند با اتکای به قدرت انتخاب خود در عرصۀ هویت به موقعیت

یل هایی است که به دل شدت متأثر از واکنش اند که تحریک بُعدی از بدنۀ هویت به ها نشانگر آن داده

یابی  های اجتماعی از چنان توانی در عرصۀ هویت شود. موقعیت شرایط اجتماعی خاصی از افراد صادر می

گیری  شکنند و باعث موضع می  افراد برخوردارند که حصار ناپایدار هویتِ مسلط را در کسری از زمان در هم

های  در پاسخ به کنش شوند. در چنین شرایطی است که افراد ای دیگر از هویت می فرد در عرصه

پذیرکردن آن، بین  زنند و با انعطاف سازی هویت خود می گرفته در شرایط اجتماعی، دست به سیال شکل

گیرند. این نوسان از سطوح هویت و تعریف خود با قطعات  ابعاد مختلف هویت خود در نوسان قرار می

وآمد آنها بین هویت قومی و ملی  کنندگان و رفت وضوح در تجارب مشارکت مختلفِ پازلِ هویت به

مشاهده است. سعید ادراک خود را درخصوص نوسان هویتی و میل به هویت قومی به این شکل بیان  قابل

 کرده است:

این واقعیت هست که هویت بلوچی من برجسته هست و بیشتر خود را بلوچ میدانم تا ایرانی؛ و این به »

تبع، در این صورت ما  اند و به قوام، ما را در حاشیه قرار دادهگردد که دولت و سایر ا این موضوع برمی

مجبوریم بیشتر بر هویت بلوچی تأکید کنیم و اگر در ارتباط با سایر اقوام بودیم و مثل آنها با ما هم 

رفت. اگر  بودنمان هم بیشتر و باالتر می شد، مسلماً این حس رو نداشتم و حس ایرانی برخورد می

گفتیم که  گفتیم که بلوچ هستیم، بلکه، برعکس، همیشه می وقت نمی سایرین بود، هیچ مان مثل زندگی

ام وجود ندارد و اگر  ام با هویت قومی گونه تعارض ذاتی بین هویت ملی ایرانی هستیم. ازنظرم هیچ

مان خوب بود،  گردد. اگر شرایط زندگی ها برمی حاضر، تعارضی احساس شود این به سوءمدیریت درحال

رغم اینکه ازنظر زبان و پوشاک با بعضی دیگر متفاوت هستیم ولی همیشه خود را بیشتر ایرانی  علی

خوبی  ها هم ما را به ها خیلی خوب بود، سایر قوم دانستیم تا بلوچ. اگر هم ارتباط با سایر قوم می

من لباس و زبان قوم خود دانستیم بعد بلوچ. در مورد اینکه  پذیرفتند، بازهم اول خودمان را ایرانی می می

گویم بلوچ هستیم، به این  ام این موضوع و بحث دیگری هست و اینکه چرا من اول می را حفظ کرده
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اند. اگر این شرایط نبود مسلماً اول خود را ایرانی  اند و طرد کرده گردد که من را در حاشیه قرار داده برمی

 «.دانستم بعد بلوچ می

کنند که نقشی پررنگ در  عنوان نیروها و شرایطی اشاره می مختلف به کنندگان به شرایط مشارکت

نمودن یک بُعد از هویت یعنی هویت قومی و ظهور  ناسازگاری بین هویت ملی و هویت قومی و برجسته

 ای دارند. هویت حاشیه

در  تر کنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار است و نقشی پررنگ یکی از نیروهایی که ازنظر مشارکت

های پژوهش  است. با توجه به داده« ناهمسانی و ناسازگاری هویت مذهبی»شدن دارد،  ای فرایند حاشیه

کنندگان، نوعی ناهمسازی مذهبی وجود دارد. مجید ادراکش را به این  توان گفت که ازنظر مشارکت می

 شکل بیان کرده است:

توان گفت که این بیشتر به  گیرد می ر میشود و در حاشیه قرا در مورد شرایطی که هویتمان طرد می»

های ایران و یکی  ها بیشتر تعصب مذهبی داریم، نسبت به سایر اهل سنت لحاظ مذهبی است، ما بلوچ

ترین دلیل هم همین  ایم و قطعاً ازنظرم اصلی از دالیل هم همین هست که مورد هجمه قرار گرفته

ا این شرایط هجمه روبرو نیستند، چون اینها نسبت است، چون سایر اقوام که اهل سنت هستند، ولی ب

 «.به ما تعصب مذهبی ندارند

گردد که یکی از این  کنندگان، ناهمسازی و طرد مذهبی به عوامل متعددی برمی به نظر مشارکت 

های مذهبی درک و فهم  عوامل، تعامل مذهبی ضعیف و ضعف فهم متقابل مذهبی است؛ یعنی اینکه گروه

شان محدود به عقاید و مناسک مذهب خودشان است و از عقاید و مناسک  ی ندارند و آگاهیمتقابل مذهب

های مذهبی، تعامل و کنش متقابل  دیگر، این گروه ها آگاهی و درک کافی ندارند. ازسوی مذهبی سایر گروه

ل و فهم متقابل اساس، این ضعف در تعام مذهبی است؛ براین ها، درون ندارند و بیشتر تعامالت در این گروه

نامید. این « ناهمسازی مذهبی»توان آن را  ای شده است که می وجود آمدن پدیده مذهبی باعث به

 شود. ها می آورد که باعث ناسازگاری و ناهمسانی بین هویت ناهمسازی مذهبی رویکردی به وجود می

د خود ازسوی نظام اداری ای گسترده از طر کنندگان ادراک و تجربه دهد که مشارکت ها نشان می داده

توان  دیگر، می عبارت ویژه بُعد مذهبی هویت آنها دارد؛ به دارند؛ طردی که ریشه در چینش ابعاد هویتی و به

رانی ازسوی  ای و واپس اجبار دچار هویت حاشیه ای سامان یافته است که آنها را به گونه گفت هویت افراد به

طرفانۀ آنها ازسوی نظام  شان مانع پذیرش بی شاکلۀ هویتی کند. آنها معتقدند که نظام اداری می

های  تنها در سطح کالن و ملی، بلکه حتی در حوزه کنندگان معتقدند که نه شود. مشارکت ساالری می دیوان

خرد و محیط اجتماعی و محدودۀ جغرافیایی خود نیز طردشدگی ازسوی نظام اداری و مدیریتی را تجربه و 

 گونه بیان کرده است: اسم دربارۀ شکاف قومی و مذهبی در استان، ادراک خود را ایناند. ج درک کرده
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صورت ساختاری و سیستماتیک در درون و بیرون استان، در قالب  های قومی و مذهبی به شکاف» 

های  خصوص در ادارات کل استان و در مدیریت ها مکرراً صورت گرفته و تمامی مناصب، به استخدامی

 «.ذکر است ی، قابلکالن کشور

ساالری را تا حد زیادی نتیجۀ گریزناپذیر بُعد مذهبی نشدشان ازسوی نظام دیوان افراد پذیرفته

شود که تعادل هویتی برهم بخورد و  کنندگان، این شرایط هم باعث می دانند. ازنظر مشارکت هویتشان می

 خصوص هویت قومی میل پیدا کنند. سوی یک نوع هویت، به به

های زیادی دربارۀ قوم و هویت  گیری کلیشه های جمعی باعث شکل کنندگان، رسانه ر مشارکتازنظ

اند که سایر مردم ایران دیگر در تعامالت اجتماعی با قوم  ها در عمل باعث شده اند و این کلیشه ها شده بلوچ

سازی راد براساس کلیشهبلوچ کامالً محتاط باشند و اصالً تمایلی به این تعامالت نداشته باشند. این اف

کنند و هویت و قومیت بلوچی را فقط براساس این  ها اظهارنظر می ها درخصوص هویت بلوچ رسانه

کنندگان سنخیتی با اکثریت قوم بلوچ ندارد و با توجه  شناسند که ازنظر مشارکت ها می ها و شاخص ویژگی

ها و  لوچستان و آشنایی بیشتر با ظرفیتوبها اصالً تمایلی به سفر به استان سیستان به این کلیشه

 های قوم بلوچ ندارند. ناصر دربارۀ ادراکش چنین گفته است: قابلیت

ای در طردشدگی هویت  ازسویی، صداوسیما هم در طردشدگی خیلی نقش دارد و نقش برجسته» 

 «.بندد ها می . صداوسیما چشمشان رو بر بسیاری از واقعیت ها داشته بلوچ

 کننده در ادامه چنین گفته  است: کتهمین مشار 

کند، همیشه منفی است و بازیگر معروفشان جمشید  ها خبری پخش می صداوسیما وقتی در مورد بلوچ»

شود که نه  عنوان کسی شناخته می شود به پور وقتی در ظاهر بلوچ وارد می پور است. جمشید هاشم هاشم

کشاند،  حتی دین رو و همۀ کشور رو به ویرانی میشناسد نه کسی رو و نه قومیت رو و نه  کشور می

 «.بدون اینکه احساس ترحمی در آن وجود داشته باشد

ای شود. بااینکه ازلحاظ  ها طرد و حاشیه ها باعث شده است هویت بلوچ سازی این نوع کلیشه 

یادی به همراه دارد های ز نشینی چندجانبه، چالش جغرافیایی در حاشیه و مرز قرار دارند ولی این نوع حاشیه

 لحاظ جغرافیایی است. نشینیاز که کامالً متفاوت از حاشیه

کنندگان،  دهد که از دیدگاه برخی مشارکت آمده از میدان تحقیق نشان می دست های به تحلیل داده

توانند  رو، آنها نمی شدنشان فراهم کرده است؛ ازاین ای ها و حاشیه نیز زمینه را برای طرد هویت بلوچ  قانون

درستی ایفا کنند. با توجه  شان را به ریزی وارد شوند و نقش شهروندی خوبی در مسائل مدیریتی و برنامه به

پرورش را هم مطلوب  و های آموزش کنندگان، سیاست توان گفت که مشارکت های پژوهش می به داده

خصوص بین هویت  ی هویتی، بهها پیوند ناگسستنی با ناسازگار دانند و این سیاست جامعۀ بلوچستان نمی

سازی فرهنگی  ها و یا سیاست همسان سازی زبان ها یکسان ملی و هویت قومی دارند. یکی از این سیاست

شود. ازنظر  های قومی و بومی دیگر می با تأکید بر زبان فارسی است که این سیاست باعث محو زبان
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پرورش مسلط  و های قومی و بومی، در آموزش نکنندگانی مثل غفار و ناصر، این سیاست محو زبا مشارکت

ها باعث نوعی هژمونی فرهنگی  های قومی و محلی جایگاهی ندارد؛ این سیاست است و آموزش زبان

پرورش متولی  و ها که آموزش کنند که از طریق این سیاست های قومی احساس می شوند و افراد و گروه می

شان در حال نابودی است.  شوند و زبان قومی نی سرکوب میهای فرهنگی و زبا اصلی آن است، در جنبه

بینند،  های گوناگون هویت خود نمی ساختن مؤلفه تنها اثری از معرفی و برجسته افراد در نهادهای آموزشی نه

شده توسط این نهادها نادیده گرفته شده  ریزی مند و برنامه بلکه بر این اعتقادند که هویتشان به شکلی نظام

 حاشیه رانده شده است. ناصر ادراکش را به این شکل بیان کرده است:و به 

شود با توجه به نیازهای این منطقه نیست؛ و  هایی که در سطح کالن می بحث آموزش و آن برنامه»

پرورش و آموزش عالی فقط در راستای معرفی قوم فارس قرار دارد و  و دیگر، مواد درسی آموزش ازسوی

دهد. این به  پردازد و اینها رو فقط ترویج می نگ و آداب و رسوم و زبان فارسی میفقط به تاریخ، فره

 «.هایی همچون هویت بلوچی شده است راندن هویت حاشیه قیمت نابودی و به

های هویتی گوناگون در معرض چنین  ها و شاخص تنها زبان، بلکه اسطوره کنندگان، نه ازنظر مشارکت 

 یورشی هویتی که در پی تعریف هویتی دیگر و غلبۀ آن بر هویت قومی بلوچ است.اند؛  ای قرار گرفته هجمه

کنندگان معتقدند که یکی  دهد که برخی از مشارکت ها نشان می افزون بر موارد پیشین، واکاوی داده

های  راندن هویت بلوچی شده است، منطقه و محل زندگی و ویژگی حاشیه دیگر از دالیلی که باعث به

کنندگان به یک اندازه به نقش  جغرافیایی آنها بوده است. البته باید یادآور شد که تمام مشارکت محیطی و

ها چنین  توان از داده کنند. باوجوداین، می نشینی هویت خود تأکید نمی مکانمندی نامطلوب در حاشیه

شدن هویت  ای اشیهکنندگان مکانمندی نامطلوب را عاملی تسهیلگر در فرایند ح برداشت کرد که مشارکت

 زمینه چنین گفته است: گیرند. جاسم دراین خود در نظر می

تأثیر نبوده است. اگر  شدگی ما بی به نظرم قرارگرفتن محل زندگی ما در مرز نیز در طرد و حاشیه» 

شود و هرچه بعد مسافت  براساس سیستم مدیریتی نگاه کنیم، امکانات از مرکز به اطراف پخش می

ها مثل هرمزگان و غیره هم  ، نگاه برای توسعه کمتر است که این نگاه در مورد سایر استانبیشتر باشد

 «.اند شود و اینها هم در حاشیه قرار گرفته دیده می

شان به چه شکل تأثیری نامطلوب بر هویتشان  کنندگان دربارۀ اینکه محل و مکان زندگی مشارکت

نشینی هویتی را از این منظر تجربه کنند، به عوامل متعددی  شود آنها طرد و حاشیه گذارد و باعث می می

مثابه  خصوص در نظر داشت این است که مکانمندی نامطلوب عمدتاً به اند اما آنچه باید دراین اشاره کرده

نشینی  نشینی هویت بلوچی و حاشیه تواند برخی توجیهات جهت حاشیه کند و می گر عمل می عاملی مداخله

 بلوچ را فراهم کند.اجتماعی قوم 

کنندگان پژوهش معتقدند که قوم بلوچ و  دهد که مشارکت های پژوهش نشان می واکاوی و تحلیل داده

های گوناگون طرد شده  های مختلف و با استفاده از روش هویت بلوچی در طول تاریخ و توسط حکومت
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ها روبرو بوده است.  ری حکومتمه توان گفت که در طول تاریخ، هویت بلوچی با بی نوعی می است و به

کنندگان معتقدند  دانند. این مشارکت ریزی مشخص می های دولتمردان را نبودِ برنامه مهری یکی از این بی

بلوچستان و  و که سیاستمداران کشور، برنامه و راهبردی خاص برای مقابله با وضعیت حاضر جامعۀ سیستان

ها  مهری نسبت به دولت شوند این افراد هم نوعی بی باعث میترتیب  این ها ندارند و به خصوص بلوچ به

ها چندان به بلوچستان و شرایط اجتماعی،  کنندگان معتقدند که دولت داشته باشند. همچنین مشارکت

کنند و این موضوع باعث دلسردی کنشگران شده  اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی این منطقه توجه نمی

ها اصالً توجهی به این ناحیۀ جغرافیایی و مسائل و مشکالتش ندارند.  دولت کنند است، چراکه احساس می

ای آن و نقشش در فرایند طردشدگی  های آموزشی و توسعه کنندگان دربارۀ دولت و برنامه یکی از مشارکت

 شدگی چنین گفته است: و حاشیه

ها  که در استخدامی ت وقتیبه نظرم دولت، توسعه و آموزش هم در فرایند طردشدگی نقش دارند. دول» 

که دولت یک دونه وزیر بلوچ یا وزیر اهل سنت ندارد یا یک  کنند و وقتی به یک مذهب بیشتر توجه می

 «.استاندار بلوچ و اهل سنت ندارد، پس در این پروسۀ طردشدگی نقش دارند

وچ، مثابه تسریع در طرد قومی بل کنندگان پژوهش به تبعیض حکومتی به همچنین مشارکت

هراسی در دولت، تضعیف  مذهبی علیه بلوچ، وجود سیاست بلوچ -گرایی و عامل تعمیق تبعیض قومی اصول

 اند. مثابه نوعی رقیب سیاسی و رجحان قومی زابلی بر بلوچ توسط دولت اشاره کرده قوم بلوچ به

وعی محرومیت ن وبلوچستان به کنندگان، محرومیت و تبعیض در استان سیستان براساس ادراک مشارکت

عدالتی و  ریزی برای توسعه در کشور نوعی بی و تبعیض مضاعف است؛ اوالً در  توزیع امکانات و برنامه

تبعیض وجود دارد، یعنی اینکه بین مناطق مرکزی و مناطق مرزی نوعی تبعیض هست و اکثر امکانات در 

این محرومیت و تبعیض در خود استان شود. ثانیاً  اند و کمتر به نواحی مرزی توجه می مرکز متمرکز شده

ها و نیز اهل تسنن و  ها و زابلی وبلوچستان، میان بلوچ هم وجود دارد، یعنی اینکه در خود استان سیستان

به  -معنای عام به -توجه دولت حاکم است. بخش اصلی شکاف به دلیل عدم  اهل تشیع شکافی گسترده

ع غیرعادالنۀ مشاغل میان اهل تسنن و اهل تشیع است. ها در ادارۀ کشور و توزی مشارکت جدی بلوچ

وبلوچستان شکل گیرد که  وضعیت اقتصادی استان باعث شده است نوعی اقتصاد ناایمن در استان سیستان

 محور اصلی این اقتصاد ناایمن، قاچاق کاال از مرزهای کشورهای مختلف است.

ا و نیروهای سطح نیز پیوند زیادی با فرایند ه کنندگان پژوهش معتقدند که ناکارآمدی گروه مشارکت

 باره چنین گفته است: شدگی هویت دارد. سعید دراین حاشیه

گرایی است که این یک سری مزایا و معایب دارد و معایب  های هویتمان طایفه یکی دیگر از ویژگی» 

ا حکومت مرکزی و زند، چون باهم درگیر هستند نه ب گرایی بیشتر به خود قوم بلوچ ضربه می طایفه

 «.زنیم گونه ضرری برای حکومت مرکزی ندارد و فقط به خودمان ضربه می گرایی هیچ ازنظرم، طایفه
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اند. ازنظر  کنندگان به خودشان، یعنی نخبگان دانشگاهی و گروه دانشجو اشاره کرده برخی از مشارکت 

دهند.  شدگی انجام نمی رایند حاشیهها هم اقدامات زیادی برای کاهش ف کنندگان، این گروه این مشارکت

کند که ازجملۀ این دالیل احساس مسئولیت ضعیف  کنندگان به دالیل مختلفی اشاره می یکی از مشارکت

 کاری است. گری ضعیف و محافظه نسبت به جامعه، روحیۀ مطالبه

حساسات وجودآمدن ا کنندگان، به ای ازنظر مشارکت ترین پیامد ظهور هویت حاشیه ازجمله اصلی

توان گفت در جامعۀ بلوچستان ایران،  های پژوهش می طلبانه است. با توجه به یافته ناسیونالیستی و استقالل

طلبی چندان مقبولیتی  طلبی و تجزیه طلبی وجود ندارد و این روحیۀ استقالل چندان تمایلی به استقالل

این موضوع هم با عوامل و شرایط متعددی ای دارند و ندارد. بخشی اندک از جامعۀ بلوچستان چنین روحیه

 پیوند دارد. صادق ادراک خود را به این شکل بیان کرده است:

شما بروید وضعیت بلوچستان پاکستان رو ببینید و مشاهده کنید که چه وضعیتی دارد و همیشه در » 

ز با چنین حال جنگ با دولت مرکزی هست و همیشه ادعای استقالل دارد ولی بلوچستان ایران هرگ

 «.وضعیتی روبرو نبوده

ها سر ناسازگاری با دولت  ها در کشور پاکستان است که این بلوچ یکی از این شرایط وجود بلوچ 

اند و با توجه با  طلبی مرکزی دارند و سالیان دراز است که در حال جنگ و تشدید روحیۀ استقالل

ها در مرزهای ایران هم  اند و در بین برخی از بلوچ ها هم تأثیر گذاشته های چندجانبه، این روحیه همسایگی

های  دیگر، به تحرکات بیرونی کشورها و گروه طلبی به وجود آمده است. ازسوی تمایالتی برای استقالل

طلبی در  توان اشاره کرد. عوامل و شرایط درونی هم در تشدید و گسترش روحیۀ استقالل مختلف می

شدگی در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی،  به احساس طرد و حاشیهتوان  کشورمان نقش دارد که می

ها و  توان گفت که گروه رغم همۀ این مباحث، بازهم می فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی اشاره کرد. علی

های  اند و چندان مقبولیتی در بین بلوچ طلب در بلوچستان ایران ازنظر کمیت در اقلیت کنشگران استقالل

های پژوهش، مدل پارادایمی زیر طراحی شده است. در این مدل، به شرایط  رند. با توجه به دادهایران ندا

 ها و پیامدها اشاره شده است. ای، استراتژی گر، شرایط زمینه علّی، شرایط مداخله
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 . مدل پارادایمی پژوهش1شکل شمارۀ 

وارۀ نظری با استفاده  رح کرد. طرحوارۀ نظری مط توان در طرح شده را می چگونگی مسیر و فرایند طی

های  دهندۀ تأثیر علّی و فلش سر نشان های یک سر و دوسر نشان داده شده است. فلش های یک از فلش

واره از سمت چپ  برگشتی و غیرخطی است. جهت مسیر و طی فرایند طرح و دهندۀ تأثیر رفت دوسر نشان

طرفه و خطوط مستقیم   های یک تأثیرات علّی از فلش یابد. برای شود و به سمت راست ادامه می شروع می

چین و غیرخطی استفاده شده است. همچنین  های نقطه گر از فلش و برای تأثیرات غیرمستقیم و مداخله

های متعدد استفاده شده است. شکل مربع وسط مقولۀ هسته، شکل لوزی  تر مدل از شکل برای فهم راحت

ای و شکل  ضلع شرایط زمینه گر، شکل لوزی پنج ل شرایط مداخلهضلعی شرایط علّی، شکل مستطی شش

 دایره پیامدها.
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 وارۀ نظری پژوهش . طرح2شکل شمارۀ 

 گیری بحث و نتیجه

کنندگان پژوهش معتقدند که در وهلۀ اول،  توان گفت که مشارکت های پژوهش، می براساس یافته

شان وجود ندارد و نوعی نوسان هویتی و  میگونه ناسازگاری هویتی بین هویت ملی و هویت قو هیچ

کنندگان معتقد به سلطۀ قطعی،  وآمد بین هویت ملی و هویت قومی وجود دارد. همچنین این مشارکت رفت

طور پیوسته، جنبۀ قومی و ملی هویت را در شرایط  تغییر ابعاد هویت خود نیستند و به دائمی و غیرقابل

سایر تحقیقات هم نوعی نوسان هویتی به دست آمده است، چراکه  کنند. در مختلف جایگزین یکدیگر می

مثال، در  عنوان نظری دربارۀ تعامل یا تقابل بین هویت ملی و هویت قومی حاصل نشده است؛ به اتفاق

( نوعی تعامل بین هویت ملی و هویت قومی وجود دارد ولی 1932پژوهش امیرکافی و حاجیانی )

توان چنین استدالل کرد که   اند. می ( به نوعی تقابل بین این دو بعد رسیده1922زاده و همکاران ) لهسائی

شود، وضعیت  سوی یک بعد هویت جمعی می زند و باعث میل به آنچه این تعادل هویتی را بر هم می

ای، نیروهای  جامعه، شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نیروهای داخلی، نیروهای منطقه

کنند و  شان سوق پیدا می سو، کنشگران به سمت هویت قومی لمللی و غیره است و در این شرایط ازیکا بین

گیری  های شکل  آید و این امر، زمینه دیگر، در هویت ملی، نوعی گسست و فرسایش به وجود می ازسوی

های این   یافته ( نیز همسو با1932وند )  کند. نتایج پژوهش یوسف  ای را فراهم می نوعی هویت حاشیه

( به عوامل زیادی اشاره شده است که 1939پور و حیدری ) پژوهش است. همچنین در پژوهش جعفرزاده



 

 

 

 

 

 33 یت مورد مطالعه: دانشجویان  ... ای شدن هو کاروانی، غفاری نسب/ فرایند حاشیه

 

 

دهند؛ ازجمله به احساس محرومیت نسبی، احساس  ارتباط بین هویت ملی و قومی را تحت تأثیر قرار می

 اند.  ی را تحت تأثیر قرار دادهتوان اشاره کرد که در این پژوهش هم نوسان هویت قدرتی و غیره می بی

ای دارد.   ازجمله شرایط علّی است که نقشی پررنگ در ظهور هویت حاشیه« ناهمسازی مذهبی»

ناهمسازی مذهبی که نتیجۀ تعامل مذهبی ضعیف، ضعف در فهم متقابل مذهبی، مدارای مذهبی ضعیف و 

سو، فهم و مدارای ضعیف   دارد. ازیکشدگی هویت نقش  طرد متقابل مذهبی است، از چند جهت در حاشیه

توان گفت که ناهمسازی مذهبی در شرایط و  دیگر، می مذهبی طرد طرف مقابل را در پی دارد. ازسوی

ای نقشی پررنگ دارد که   عوامل متعددی نقش دارد و از طریق این شرایط هم در ظهور هویت حاشیه

وسیلۀ  ای، هژمونی فرهنگی به  ازنمایی منفی رسانهرانی اداری، ب  توان به طرد بوروکراتیک و واپس می

بخشی قانونی اشاره کرد. یکی از این شرایط و عوامل دربارۀ  پرورش و سوگیری و مشروعیت و آموزش

سازمان اداری و بوروکراسی کشور است. ناهمسازی مذهبی با توجه به موقعیت و شرایط ایدئولوژیکی کشور 

دیگر،  های کشور و مدیریت کالن کشور دارد. ازسوی نگ در استخدامیساالری نقشی پرر و ضعف شایسته

ها نشان  دارد. تحلیل داده  ای هم نقشی برجسته سازی و بازنمایی منفی رسانه  ناهمسازی مذهبی در کلیشه

ها ارائه  کنندگان در صداوسیما، تصویر غیرواقعی از هویت بلوچ دهد که بنابر ادراک و تجربۀ مشارکت می

توان گفت که ناهمسازی  دیگر، می ها تأکید شده است. ازسوی های منفی هویت بلوچ شود و بر جنبه  می

گذاری آموزش هم نقشی پررنگ دارد. این ناهمسازی مذهبی، در تدوین  مذهبی در بحث آموزش و سیاست

نحوۀ توان گفت که ناهمسازی مذهبی و  مشاهده است. درمجموع، می ها قابل کتب درسی و استخدامی

 دارند.  ای نقشی پررنگ و برجسته عمل سازمان اداری کشور، در ظهور هویت حاشیه

پرورش و ناکارآمدی این  و شود، نهاد آموزش  ای می یکی دیگر از شرایط علّی که باعث هویت حاشیه

پرورش در کشور، نوعی سیاست  و حاکم بر نهاد آموزش  کنندگان، سیاست نهاد است. به نظر مشارکت

شود. در  سازی زبانی می گذاری، تأکید زیادی بر همسان سازی فرهنگی است. در این نوع سیاست سانهم

خصوص هویت  گیری هویت، به  ( هم به نقش برجستۀ آموزش در شکل2112پژوهش ادریس و همکاران )

ها  های جمعی در کشور و نحوۀ بازنمایی این رسانه توان به رسانه ملیاشاره شده است. همچنین می

مثابه یکی دیگر از شرایط علّی تأثیرگذار بر ظهور  های استانی( یه )صداوسیما، سینمای داخلی و شبکه

های استانی  های سینمایی و شبکه سیما، فیلم و کنندگان در صدا ای اشاره کرد. به نظر مشارکت هویت حاشیه

شدن هرچه  رانده  ونه سبب به حاشیه شود و بدین گ ها به تصویر کشیده می نوعی تصویر منفی از هویت بلوچ

 ها شده است. بیشتر هویت بلوچ

قرارگرفتن »کنندگان، قرارگرفتن در مرزهای کشور است. این  گر ازنظر مشارکت یکی از شرایط مداخله

بخشد و هم بر  ای است که هم پدیدۀ موردنظر را سرعت می گرایانه از شرایط تسهیلگر و مداخله« در مرزها

کنندگان معتقدند که در حاشیۀ مرز  گذارد. مشارکت کنندگان اثر می های مشارکت و کنشراهبردها 
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شدن هویتی این قوم از طریق  ای ها و وضعیت جغرافیایی قوم بلوچ، در حاشیه شدن محل زندگی بلوچ واقع

دانند  نمیرا منحصر به بلوچستان « مکانمندی نامطلوب»محرومیت تأثیر داشته است اما آنها طرد ناشی از 

مطلوبیت مکانی  شان از این عدم های هویتی و معتقدند که ساکنان سایر مناطق مرزی نیز فارغ از خصیصه

 گرایانه است. کنندگان، این عامل، عامل مداخله برند. ازنظر مشارکت رنج می

استان  و منابع باعث تبعیض و محرومیت در« توزیع ناعادالنۀ امکانات»کنندگان معتقدند که  مشارکت

ای دارد. ازنظر  گر، پیوند زیادی با زیست هویت حاشیه عنوان شرایط مداخله شده است و این شرایط نیز به

محرومیت و تبعیض »نوعی  وبلوچستان به کنندگان، محرومیت و تبعیض در استان سیستان مشارکت

عدالتی و تبعیض  نوعی بی ریزی برای توسعه، است؛ اوالً در کشور و در توزیع امکانات و برنامه« مضاعف

دیگر، بین مناطق مرکزی و مناطق مرزی نوعی تبعیض وجود دارد. ثانیاً این محرومیت  عبارت وجود دارد؛ به

های این تحقیق، در پژوهش مولینا و همکاران  و تبعیض در خود استان هم وجود دارد. همسو با یافته

یت و تبعیض اشاره شده است و این پژوهشگران ( هم به ارتباط زیاد بین هویت قومی و محروم2112)

شود افراد نسبت به هویت قومی، تعلق بیشتری از خود نشان  معتقدند که محرومیت و تبعیض باعث می

 مثابه نوعی پناهگاه هویتی تعریف کرده است. ( نیز این وضعیت را به1932؛ 1932وند )  دهند. یوسف

است. براساس « فرسایش و گسست هویت ملی»ای،  اشیهترین پیامدهای ظهور هویت ح یکی از اصلی

پذیرفتن  کنندگان، چیرگی طرد بر هویت بلوچی بسیار فراتر از حوزۀ سیاست رفته و با رنگ تجربۀ مشارکت

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است این هویت با فشارهای ساختاری هرچه  از سایر عرصه

شدۀ خود را جانی  شود افراد، هویت قربانی نین امری در بیشتر موارد باعث میبیشتر به حاشیه رانده شود. چ

کنندگان طرد  تازه بخشیده، با نوعی برگردان، آن را به وجه مسلط در میدان هویت تبدیل کنند. مشارکت

ت سوی هوی اند در نوسان هویتی، به داند که باعث شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل مهمی می

گونه که در  است. همان« طلبی طلبی و تجزیه استقالل»قومی میل پیدا کنند. یکی دیگر از پیامدها 

های  کنندگان معتقدند که در بلوچستان ایران گرایش های قبلی نشان داده شد، مشارکت قسمت

طلبی و  لرغم این موضوع، باید به استقال  طلبی مقبولیت زیادی ندارد اما علی طلبی و تجزیه استقالل

ها  تواند گرایش ای اشاره کرد و این موضوع می عنوان یکی از پیامدهای ظهور هویت حاشیه طلبی به تجزیه

( همسو با 1931کند. نتایج پژوهش قاسمی و همکاران )  طلبی را فعال طلبی و تجزیه و تحریکات استقالل

داد، در بین اقوام ایرانی، روحیۀ  طور که نتایج این پژوهش نشان های این مطالعه است، همان یافته

گری   گیری ضعیف هویت شهروندی و ضعف مطالبه شکل»طلبی زیادی وجود ندارد.   طلبی و استقالل  تجزیه

اند.  کنندگان به آن اشاره کرده نیز ازجمله پیامدهای دیگری است که مشارکت «طلبی و تمایل به خشونت

توانند نقش شرایط علّی را داشته  رد که خود این پیامدها هم میشده باید ذکر ک دربارۀ همۀ پیامدهای کشف

ترین هشدار  ای را تسریع کنند. ازنظر نگارندگان این مقاله، این مسئله اصلی  باشند و ظهور هویت حاشیه
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ریزان دولتی است تا نسبت به چنین بحرانی حساسیت بیشتری داشته باشند و سعی   برای مدیران و برنامه

ریزی مطلوب، از پیدایش و ظهور چنین پیامدهایی جلوگیری کنند یا در صورت ظهور چنین  برنامهکنند با 

توان  های زیرین و خاکستری جامعه، سعی کنند پیامدهایش را به حداقل برسانند. نمی ای در الیه پدیده

ی در یک های که چنین بحران صورتی توان گفت در گفت که چنین رخدادی نوعی پیشگویی است اما می

براین،  عالوه بینی آن برای محققان و پژوهشگران چندان پیچیده نیست. جامعه زیاد و گسترده باشد، پیش

توان گفت وجود چند متغیر مهم مثل زبان، خاک، موقعیت جغرافیایی، مذهب، قومیت و غیره در یک  می

تی و نیز برای امنیت یک کشور های زیادی برای ابعاد مختلف هوی تواند چالش موقعیت جغرافیایی خاص می

ها، اشتراک قومی، نژادی و زبانی با کشور همسایه هم وجود داشته باشد،  به بار آورد. اگر در کنار این ویژگی

های این پژوهش و تجربه و ادراک  تواند چندبرابر شود. با توجه به یافته آن موقع خطرات احتمالی آن می

خصوص در بین قوم بلوچ  وبلوچستان، به ین وضعیت در استان سیستانتوان گفت که ا کنندگان، می مشارکت

مثابه آژیر خطری باشد که در حال  تواند به ها، می وجود دارد و این موضوع و شرایط حاکم در بین بلوچ

ها و پیامدهای  تواند آسیب هشداردادن به مسئوالن و مدیران است، چراکه در صورت سوءمدیریت می

 شته باشد.متعددی در پی دا
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