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 چکیده
انسس. تاریمی و ترهنگی ایران دتوان تداوم، بمشی ای ساختار  ساختار اجتماعی منطقه بلوچستان را می 

بر مناسرات اجتماعی، در ردیف دو س پاتریمونيا يستی، ایلی عشایری مرتنی بر « سنس»که به جهس حاکميس 

اختار و های تاریمی دارد که سبلوچستان در خود داده تقسيم کار اجراری اسس. نظام ررقاتیکنش سنتی و 

ده نظام ه مهم و تعيي  کنناهميس انجام ای  مقا ه به د يو جایگاکند. شيوه تو يد کشاوریی را باینمایی می

عه شناسی تلليلی و جام –در یندگی اجتماعی مردم بلوچستان اسس. ای  پیوهش با روش توصي ی  ررقاتی

ای شناسایی ای و است اده ای نظریات جامعه شناسی،  برآل وبر(، با تکيه بر منابد کتابمانهتاریمی)روش تيپ اید

تريي  شرایط علی حاکم بر ساختار جامعه بلوچستان و پيامدهای اجتماعی آن انجام شده اسس. با مطا عه و 

تداوم   پایداری واجتماعی،  - جامعه شناختی  و تاریمی ساختار نظام اجتماعی بلوچستان،  دالیو تاریمی 

اعی ای جمله پيامدهای اجتم، کنش سنتی و شيوه تو يد کشاوریی بوده اسس. که اثرات نظام سنتی ررقاتی
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Class system in Baluchistan: historical contexts and social 

consequences 

Abstract 

    The social structure of the Baluchistan region can be considered a 

continuation of a part of the historical and cultural structure of Iran. Due to 

the rule of 'tradition' over social relations, in the ranks of the patrimonial state, 

the nomadic tribe is based on traditional action and the division of labor. The 

Baluchistan class system has historical data that represents the structure and 

method of agricultural production. The significance of this study is based on 

the important and decisive position of the class system in the social life of the 

people of Baluchistan. This research has been done using the descriptive-

analytical method and historical sociology (Ideal Weber method), relying on 

library resources and using sociological theories to identify and explain the 

causal conditions governing the structure of Baluchistan society and its social 

consequences. By studying the sociology and history of the structure of the 

social system of Baluchistan, the historical-social reasons have been the 

stability and continuity of the traditional class system, the traditional action 

and the method of agricultural production. The effects of social consequences 

such as migration, insecurity, discrimination against women, mass conflicts, 

class divisions, cultural delays, underdevelopment, and violation of civil 

rights of the poor and cultural stagnation have affected the people of this 

region. 

Keywords: Class system, Iran, Baluchistan, Essence, Ethnic orientation. 

 

 

 



 

 مقدمه -1

اتراد در ررقات  شود. بدی  معنی کهبندی اجتماعی در همه جوامد انسانی مشاهده میررقه

روت ز س شرلی، ارتقای تلصيالت، اتزایش ثنممتلف اجتماعی با تالش و کوشش، تريير پيشه و م

ف تلرک اجتماعی برردایند و در بي  ررقات ممتل توانند بهو بهرود وععيس اقتصادی یا ایدواج می

ی اسس ابندی اجتماعی بستهاجتماعی حرکس کنند. ای  در حا ی اسس که نظام کاسس شيوه ررقه

-ا عموو دستور آن جامعه را تلس تأثير قراردادها ها و رتتارهای اعرایکه روابط اجتماعی، تعا يس

مسا ه ذات )کاسس(  .(919: 9917پور، دهد )جع ریادهیآور و ای پيش تعيي  شده قرار مهای ا زام

بندی جامعه اسس که ساختار آن با یک سلسله قواعد و مقررات ای برای الیهدر بلوچستان وسيله

ود. ییرپا شبصورت خونی ای نسلی به نسو دیگر منتقو می بر مرنای کار و پيشه اتراد شود وتنظيم می

 رانده شدن وی ای ذات یا کاسس شودبيرون  در مواردیريه ترد و موجب تنقواعد ای  نظام  نهادن

 .(1 - 92: 9911)آذرشب، 

-ری  وییگییا باریت کنيم نمسس باید وییگیوقتی درباره یک جامعه و مشکالت آن صلرس می

یلی که تری  دالهای آن مشمص شود. جامعه بلوچستان یک جامعه بسته اسس و شاید یکی ای اصلی

بایسس در همي  بسته بودن جستجو کرد. به را می شده همعرالت کنونی در ای  جامعب بروی موج

-گویيم جامعه بلوچ یک جامعه بسته اسس یعنی بيسوادی، تقر و ظلم، عقبتر وقتی مییبان ساده

غراب، ها نسرس به سایر اقوام ایرانی بيشتر اسس )ماندگی ترهنگی، اقتصادی و سياسی، در ميان بلوچ

عامو بسته ماندن جامعه بلوچی تقدان ارترارات مادی یا ترهنگی با دیگر جوامد ایرانی و  (29: 9961

دم غيربلوچ گوناگون با مر هایبه هر حال مردم بلوچ به شيوه مری با بلوچستان نيسس ییراغيرایرانی هم

در ارتراب  ناتار  و یا بلوچستان پاکستهای خليجنشي ایرانی و مردم کشورهای همسایه نظير شيخ

وام دیگر به اقتصادی اق و اند ناقو خصوصيات ترهنگی، اخالقیتورريعتا ای  ارترارات میو هستند 

ه بينيم. ای  وییگی حتی در دوربا ای  همه جامعه بلوچ را همواره در برابر تلول مقاوم می .خود باشد

 .(22: همانهنوی پابرجا مانده اسس )معاصر نيز 
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 بیان مساله – 1 – 1

د. گوینهیا، ای وجیود قشیربندی اجتمیاعی سیم  میشناسان برای توصيف نیابرابریجامعه

-بندی جوامد، چهار نظیام اساسیی قشیربندی اجتماعیات انسانی را میبراسا  سطوح ممتلف الیه

 هسیایی ) یاررقه ای وهیا بیدی  قرارنید: نظیام بردگیی، کاسیتی، رسیتهتوان تشميص داد، ایی  نظیام

ی اها نظام شره کاستی در ایران بوده اسس. نظام کاسس سابقه(. ای جمله ای  قشربندی9971یاده، 

ای با نظام ررقاتی بود؛ ایران دارای جامعه ای که در دوره باستاندارد به گونهروالنی در جامعه ایران 

د. شهر ررقه در قا ب آن تعریف میکه در آن مجموعه قوانينی وجود داشس که موقعيس و وظایف 

ی تداوم های ععي ی ااگر چه با انقراض امرراتوری ساسانی و ظهور اسالم ای  نظام براتتاد و ی رگه

آن در تاریخ ایران بعد ای اسالم به وییه در ميان اشرار قرایو برجای ماند که تاکنون و به وییه در 

 منارقی همچون بلوچستان پابرجا مانده اسس. 

وجه به مطا عات با ت ی  د يو اسس که پيشينه نظام ررقاتیاما اهميس بررسی ای  نظام اجتماعی به ا

میدهای ممربیی چیون تجمو پرستی، گسستگی پيوندهای عار ی، یورگيری، يانشان می دهد که پ

 ررقاتینظام  .(521: 9955)انصار پور،  بی عدا تی، جاه رلری، و ریاکاری را با خود به همراه داشس

اره نیابرابری ررقاتی همیوبا توجه به اینکه  و های اجتماعی می باشدبه عنوان نمودی ای نابرابری

و  ها، بلرانو خطر شورش کشيده واقعيتیی آیار دهنیده بیوده کليیس نظیام اجتماعی را به چا ش

ای های ررقاتی مسأ ه(. همچني  شکار269: 9991، اعملالل نظام را در بردارد )ربانی، و همکاران

بی ت اوتی، روحيه یا  و نااميدی و  چونه آثار ییانراری همآورد. کبنام ناعدا تی را به وجود می

ساختار (. 22-91: 9972؛ رتيد پور، 9997)ساالریاده و حسينی دارد  را به همراه بسياری حاالت دیگر

ییادی  تراد اثرگذاریهای او اریش هاررقاتی کاستی و نابرابر، بر رری تکر و جهان بينی، نگرش

 شودمی دموکراسی( و نظم ، ثرات سياسی )اقتصادی، تلرک اجتماعی، که  منجر به عدم توسعهدارد

ای ررتی نظام ررقاتی (. 7 – 19 :9912؛ مظلوم خراسانی، و عظيمی هاشمی 99: 9971)هانتينگتون، 

آیادی اتراد و تلرک منز تی و مقام را کاهش همانند کاستی ماند تلرک اجتماعی شده و همي  امر 

و منجر به کم شدن انگيزه کارکنان، عدم تلرک ررقاتی و نهادینه شدن تراد ررقاتی و تامي  مناتد 



 

)راستی  های اجتماعی را به همراه دارداقليس می شود. که پيامدهای من ی همچون ناهنجاری

-ی قشربندی اجتمیاعی در منطقه بلوچستان مییبا بررس (.66: 9991مهاجری، ؛ 97: 9915بمشایش، 

ها و علو بروی بسياری ای تلوالت اجتمیاعی که نشأت گرتته ای باتس و ساختار تیوان، بیه یمينه

 (.71 – 16: 9912 ،م تمری )ساسان پور و اجتماعی آن می باشد دسیس یاتیس

نابد تلليلی و جامعه شناسی تاریمی ، با تکيه بر م –بر همي  اسا  ای  پیوهش با روش توصي ی 

کم بر ساختار اای، است اده ای نظریات جامعه شناسی،  برای شناسایی و تريي  شرایط علی حکتابمانه

 ام ررقاتیتاریمی شکو گيری نظدرصدد پاسمگویی بدی  سوال اسس که روند  اجتماعی بلوچستان،

های اصلی شکو گيری چني  نظامی اجتماعی در و ریشهدر بلوچستان چگونه بوده اسسس عوامو 

دیده اجتماعی و پاندس نظام ررقاتی در سيستان بلوچستان به عنوان یک سيستان بلوچستان چه بوده

 داشته اسسس  هاییای  منطقه چه اثرات و پيامد تاریمی، بر اجتماع

 پیشینه پژوهش – 2 – 1

ب مقایسه نظام کاسس در جنو»ای با عنوان توان به مقا های جمله تلقيقات مشابه در ای  حویه می

رغم تاکيد بر وجود نظام ( اشاره کرد که علی9911)بامری، « شرقی ایران )شهرستان د َگان( و هند

های پيدایش و تداوم ای  نظام اشاره نکرده و بيشتر به کاسس در جنوب شرق ایران به دالیو و ریشه

اسس مقایسه نظام ررقاتی ک» گان پرداخته اسس. مقاالت دیگر همچون منطقه د ای  نظام در بررسی

 «نظام ررقاتی در ریگ ودا و شاهنامه»نيز مقا ه  ( و9912)سعيدی مدنی، « ای دیدگاه ریگ ودا و اوستا

ران و هند ایبه بررسی نظام کاسس در آیينه متون ادبی و حماسی ( نيز بيشتر 9912)سعيدی مدنی، 

 «پیوهشی در تاریخ معاصر بلوچستان؛ ماجرای دادشاه«( در کتاب 9979بمش، ه)شپرداخته اسس. 

بلوچستان »همچني  در کتاب وععيس اجتماعی و ترهنگی بلوچستان داشته اسس.  نگاهی نيز به

های رواج ای  نظام در بلوچستان پرداخته شده ( به برخی ای یمينه9961)غراب، « یادگار مطرود قرون

در  مذهری -تاثير عوامو اجتماعی و ترهنگی»با عنوان در تلقيقی   (9915، ریاحیپرگاری و )اسس. 

اند که تنگناهای ناشی ای عنوان داشته «ان به آن سوی مری)در دوره پهلوی(مهاجرت بلوچ ها ای یاهد

 سلسله مراتب اجتماعی و سن  حاکم بر ساکنان بومی منجر به مهاجرت آنها شده اسس.
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ماعی و به قشربندی اجت« کاستوکراسی در بلوچستان»ای با عنوان نامهپایان ( در9911)آذرشب،  

ساختار قدرت در ای  منطقه پرداخته و درصدد پاسخ به ای  مسا ه برآمده که د يو استمرار ای  نظام 

جایگاه نظام کاسس بر  همچني  .چه بوده اسس در ميان مردم بلوچ عليرغم وجود باورهای مذهری

مورد توجه پیوهشگران قرار گرتته  بصورت مجزا های اجتماعی بلوچ نيزای گروهوععيس برخی 

نظام کاسس در بي  عشایر بلوچ کهنوج )مطا عه موردی عشایر اردوگاه » پیوهشی با عنواندر اسس. 

  در عشایر بلوچ ساک ( به جایگاه نظام کاسس در وععيس معيشتی9917پور، )جع ریاده« آباد(ریگ

ای های آنجایی که پیوهش حاعر درصدد اسس تا یمينه بلوچستان پرداخته شده اسس. مری کرمان و

-گيری نظام ررقاتی در بلوچستان را مشمص نموده و سر  به بررسی پيامدهای جامعهتاریمی شکو

  ذا نجام دادهآل وبر او هم بدی  د يو که ای  کار را با تکيه بر نظریه تيپ ایده شناختی آن بررداید

 دارای نوآوری اسس.

 ضرورت و اهمیت پژوهش – 3 –1

ملاتو  وبا استقرال شایانی ای جانب پیوهشگران  مراحث مربوب به تاریخ مللی های اخيردر دهه

ای موعوعات مرترط با تاریخ مللی،  گذشته ای بکر بودن بسياری مواجه شده اسس. آکادميک

رتس تلقيقات تاریمی و روش  شدن تصو جدیدی در گسترش و پيش پرداخت  به ای  مراحث

رقی که یکی ای منا شود.ملسوب میبسياری ای ابهامات تاریمی مربوب به منار  ممتلف کشورمان 

-بلوچستان اسس. ای جمله مهم مهمی را پيش روی پیوهشگران قرار داده منطقهدر ای  یمينه ظرتيس 

 نوع نظام ررقاتی گيری یکبلث شکوتری  مسائلی که در رابطه با بلوچستان شایسته بررسی اسس 

ای   رات اجتماعی و ترهنگیکه بر روی بسياری ای مناس نظامدر ای  منطقه اسس. ای   کاستیشره

 هایی ای آن تا دوره معاصر نيز تداوم یاتته اسس برای پیوهشگر بسيار حائزتأثير گذاشته و رگه منطقه

م نظامی ررقاتی در بلوچستان و پيامدهای ای   زوم آگاهی ای دالیو پيدایش و تداواهميس اسس. 

در ای  منطقه، بر اهميس ای  پیوهش  ی اقتصادی، اجتماعی، ترهنگی و سياسینظام بر ساختارها

 اسس. ه و عرورت انجام آن را ایجاب کردهاتزود



 

 تعریف مفاهیم تحقیق - 4 – 1

س اسس. خودا اصطالح کاسهای شره قاره هند در ارتراب کاسس بيش ای همه با ترهنگ :استک

، یا گوهر  (race در یبان پرترا ی، به معنای نیاد ( casta) یک واژه هندی نيسس و ای واژه کاستا

، گرتته شده اسس. ای  در حا ی اسس که در بي  خود هندوها واژه مشمصی ) ( pure stockپاک

 برای تعریف نظام کاسس وجود ندارد.

ی اتراد در اجتماع اسس. هر ک  در هر ذاتی دیده بر ذات مري  پایگاه اجتماعی و مرتره ذات: 

جهان گشاید، در همان ذات که پيش ای تو دش معلوم و ممتوم شده رشد کرده و در رول حيات 

کشد )برقعی، تابد مقررات و ملدویتهایی همان ذات بوده و در همان ذات نيز روی در خاک می

ها همگی به ای  مسا ه آگاهی تری  آنهای باالی جامعه تا گرتته تا پایي ای ذات (.66 – 67 :9956

دارند و حتی ترودستان جامعه برای ح ظ خود در شرایط دشوار یندگی مجرورند که به یکی ای 

 (.29 – 27: 9979بمش، ها قرار گيرند )شههای باالدسس وابسته شوند تا تلس چتر حمایس آنذات

کاسس ص ات بسته بودن، الیترير بودن وععيس ررقاتی و تمایزات حقوقی و انسانی را یدک عنوان 

 .(59: 9916کشد )غراب، می

رک، های مشتبه بمشی ای اعرای جامعه گ ته می شود که ییر نظر اریش :طبقه اجتماعی

ی بمش ا حيثيس، تعا يس های اجتماعی، ميزان ثروت و متعلقات شمصی دیگر و نيز آداب معاشرت،

 .(61: 9991؛ مدنی، 971: 9972)کوئ ،  های دیگر جامعه ت اوت داشته باشند

 

 بحث و بررسی – 2
 موقیعت تاریخی و جغرافیایی سیستان و بلوچستان 1 - 2

 ه رود. بمشی ای ای  استان شامو چاشمار میبه های کشور تری  استانبلوچستان ای جمله خشک

اقليم ای  استان ای نوع آب و هوای بيابانی اسس. منطقه بلوچستان باشد. درمجموع کویری  وت می

درصد وسعس کشور را تشکيو  5/6به عنوان بمش بزرگ سيستان و بلوچستان که مجموعا حدود 

دهد به دالیلی ای جمله دوراتتادگی، در حاشيه بودن به وییه گسستگی ترایی ای  استان با منار  می

دشس  وت و دشس کویر با انزوای جرراتيایی ود دو صلرای بزرگ مرکزی و داخلی به واسطه وج

ها ای نظر سياسی نسرس به حکومس مرکزی در رول مواجه بوده که عمال باعث واگرایی عمي  بلوچ
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کویر، بلوچ را »نویسد: (. ملمود یند مقدم در ای  باره می961: 9971پور،تاریخ شده اسس )کریمی

 (.91: 9972مقدم، )یند « به ینجير کشيده اسس

بلوچستان ایران که در جنوب شرقی تالت ایران واقد اسس ای شمال به سيستان و کویر جنوب 

خراسان، ای جنوب به دریای عمان، ای غرب به نواحی باتالقی جایموریان و ای شرق به بلوچستان 

وچستان را تشکيو لشود. در تقسيمات کشوری به همراه سيستان، استان سيستان و بپاکستان منتهی می

 979169کيلومتر مربعی استان، منطقه بلوچستان وسعتی حدود  999579دهد. ای کو مساحس می

-بسياری ای پیوهشگران قوم بلوچ را ای اقوام آریایی دانسته . (1: 9979بمش، کيلومتر مربد دارد )شه

مدرن ایران  يشينه آنان به تاریخموید ای  گمان اسس. پ« مادی»اند. قرابس یبان بلوچی با یبان باستانی 

ای قدیم االیام بلوچستان به دو بمش سرحد و مکران تقسيم شده اسس. مهم تری  وجه تمایز . رسدمی

ای  دو بمش بلوچستان، ساختار سياسی و اجتماعی حاکم بر آنها بوده اسس. مکران در رول تاریخ 

 ب یندگی، نوعی شهرنشينی مرتنی بربر اسا  نوعی حکومس های مللی اداره شده اسس. شکو غا 

 -اما منطقه سرحد مرتنی بر ساختار ایلی .(92 – 99 :همانیک نظام قشربندی شره کاستی  بوده اسس )

ای سردار و ملدوده جرراتيایی خاه خودش را در اختيار داشته اسس. ای بوده که هر قريلهعشيره

رس اند و هي  کدام ای آنها نساتقی قرار داشتهدر ای  ساختار عشيره ها و قرایو متعدد در یک سط  

  (.56 – 57 :9996به دیگری ای کهتری و یا مهتری برخوردار نروده اند )معيدتر و شهلی بر، 

 

 گیری نظام طبقاتی در بلوچستانهای تاریخی شکلزمینه - 2 – 2

اریخ ماد شاپوری، تبر اسا  منابد و اسناد تاریمی همانند شاهنامه تردوسی، نامه تنسر، کتيره 

رو، توان گ س حرته و شاند میدیاگونور که همگی به ساختار اجتماعی دوران باستان پرداخته

اصا س خون، اشراتيس و حاکم و غير حاکم بودن موجب ساختار سلسله مراتری شره کاستی در ای  

 يد دا ی، شيوه تودوران بوده اسس، احمد اشرر بر حسب دوره های یمانی، معتقد اسس که نظام تئو

دو در دوره باستان  (.79 – 71 :9919آسيایی و شره کاستی بر ایران حاکم بوده اسس)عهد اردشير، 

ندیداد، )وه حاکم و غير حاکم تقسيم کرده بود  )خون( و ما کيس، جامعه را به دو گرو عنصر نسب



 

عموم ررقات پادشاه قرار داشس. شدند و در باالی مردم به چهار ررقه تقسيم می(. 699 – 691 :9976

ررقه اول اصلاب دی . ررقۀ دوم جنگجویان. ررقه سوم دبيران؛ و ررقه چهارم که در حقيقس 

ردید؛ که گوران، صنعتگران و بایرگانان میداد شامو کشاوریان، پيشهاکثریس جامعه را تشکيو می

ر های گوناگون را بر سنگي  ما ياتهای اخير جزو ررقات مو د جامعه بودند و باای آن ميان، گروه

 (.  92: تابی )نامه تنسر،کشيدند دوش می

سلسله مراتب اجتماعی بعد ای اسالم به صورت جدید شکو گرتس که بر مرنای قواني  اسالم اهو 

ان )ساس نماد ح  برابر بارو به وجود آمدوا ی، داراالسالم و دارا ک ر، ذمه(، ک ار، م )اهو کتاب

قشر باال، متوسط و ترودسس شکو گرتس. موا ی به واسطه نداشت   (. 71 – 16 :9912م تمری، پور، 

اهو ذمه نيز شامو اقليس های دینی (. 71تا: بیترار عربی، شهروندان درجه دوم ملسوب شدند)دنس، 

(. 919)ا ماوردی، بی تا:  عصر ساسانی بوند که با پرداخس جزیه به اعراب بر دی  خود باقی ماندند

ها در ساخس اقتصادی جامعه ایران و قشر ترودسس اثر نگذاشس. در واقد اما ای  حاکميس اریش

: 9912ی، )ساسان پور و م تمر گروه ترودسس بدون تريير در ساختار سلسله مراتری ادامه پيدا کرد

استی بلوچستان کاینکه نظام شره گذشته ای پيشينه نظام ررقاتی در ایران باستان و احتمال .(71 – 16

در واقد  س.تأثير نروده اسهمجواری ای  منطقه با هند نيز در ای  یمينه بیای آن سرچشمه گرتته باشد، 

دهد ای  اسس که ای  تری  حدسی که وجود نظام کاسس را در جامعه بلوچ توعي  مینزدیک

سند نيز بمش  ن قدیمسيستم اقتراسی قدیمی ای سيستم ررقاتی رایج در هند بوده اسس چنانکه تمد

های هندی بر بمشی ای نواحی مکران شده، یمانی نيز خانداناعظمی ای ای  سریمي  را شامو می

توان پذیرتس که هنجارهای جامعه خویش را بر مناسرات جامعه بلوچی نيز اند و میحکومس داشته

ش ای  پذیر در بلوچستان سکونس دارند ینیادهندی ای آنجایی که امرویه روایفاند. تلميو کرده

 (. 55: 9961 )غراب،تر اسس هرممسا ه قابو

چستان را توجيه کاستی در بلوگيری نظام ررقاتی شرهکند د يو شکونظریه دیگری که تالش می

  اسس نماید ایتر میتر و منطقیآنچه واقعی»گوید: کند عوامو اقتصادی اسس. غراب در ای  باره می

 دهای  عقيوی در توعي   «ها تا حدود ییادی ریشه اقتصادی داشته اسسدید آمدن کاسسکه پ

سيم ربا در نظر داشت  اوعاع اقتصادی منطقه در رول تاریخ به ای  نتيجه می اتزاید کهخویش می

ند آن اآوردهاگر آب و ملکی در چند نقطه حاصلميز به دسس میاند که که مردم بلوچ ناچار بوده
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ر اثر گذشس بها شریک شوند هر روی که میبرای خود ح ظ کنند و نگذارند بيگانگان با آنرا 

ان رو هایشها و داماند رکود اقتصادی دامنگير آنان شده و یمي شدهتاخس و تایهایی که متلمو می

نابد م توجه به ح ظهای کالنی برردایند  ذا اند ما ياترتته و ای ررتی ناچار بودهبه نابودی می

ی ور  اند جالشدهشده اسس ای ررر دیگر اقوامی که ناچار میدام و یمي  بيشتر می ماننداقتصادی 

اند با هتوانستکرده و به ملالت خوش آب و هواتر بيایند به علس ملدودیس یمي  قابو یراعس نمی

ر چون و به مشاغلی دیگ نداگرتتهها ادغام شوند ناچار بيرون ای ملدوده یمينداران قرار میدیگر بلوچ

مشاغو کاسس استادها )یرگری، آهنگری و نجاری( یا مشاغو کاسس دریاده )که عموما کارگران 

کشاوریی هستند( ت  دهند مراتا بر ای  جریان اقوام دیگری که بنا به دالیو ممتل ی به بلوچستان 

 ها در کو  و آب ماند ای ادغام آنمياند و کمرود یها نيز با همي  مسا ه برخورد کردهاند آنآمدهمی

ورت هایی صشده اسس. بدی  معنی که هرای چند گاهی ميان روایف ممتلف جنگجامعه بلوچی می

ی که اگرتته که هدر نهایی آن حاکم شدن یا حکومس بر روایف دیگر بوده اسس. هر رای همی

مده آی  کاسس جامعه اسس درمیشده جز ذات خان )و به اصطالح مللی سردار( که باالترحاکم می

های پایي  جامعه قرار شده یا دریاده و در کاسسخورده یا غالمزاده میای که شکسس میو هر رای ه

 کرده و تداوماند قدرت خان نيز خودنمایی میو چون جهو و تقر دسس به دسس هم داده گرتتهمی

 (.56 – 55همان:  یمانی سيستم ررقاتی بيشتر شده اسس )

 

 در بلوچستان نظام طبقاتی  - 3 – 2
 قشربندی اجتماعی - 1 – 3 – 2

های مشمص و ت کيک شده اجتماعی وجود دارد که اسا  ای  بلوچستان قشربندیدر  

بامری، ؛ 76:9999)ابراهيمی،  گویندها به آن ذات میتقسيمات بر منرای اصو و نسب اسس که بلوچ

 شوند. تقسيم می هدر جامعه بلوچ مردم به چند ذات یا ررق (.91: 9912

های برتر در را  جامعه قرار داشته و گروه حاکم را ذاتهای برتریاگروه حاکم: ذات

دادند، کسانی که در را  جامعه قرار دارند و به اصطالح به ذاتهای برتر و باالدسس جامعه تشکيو می



 

:  9999)ابراهيمی، قدرت مادی و نظامی آنها می باشد س به هممعروتند وجه تمایز ررقات باال نسر

 (. 11-15: 9999؛ ناصری،79

ردند کهایی که اقشار متوسط به عنوان بایوهای قدرتی حکام عمو میذاتمتوسط:  هایذات

(. ررقه ارباب اسس که 92: پيشي ) آمدندو ای کارگزاران خواني  و سرداران منت ذ به حساب می

 (. 17 – 19: 9975، باشد )عسگریهای شتر و گوس ند میو یمي  و یا گلهدارای آب 

وععيس ای  قشر در یمان مورد نظر مشابه وعد : اقشار پایین جامعه( ) محکوم هایذات

های مشابه در هند بوده اسس. ای  اتراد در هر کجا به اسامی و عناوینی مشهورند. چون غالم، کاسس

ن بودند و بزرگاها که همگی بدون استثنا وابسته به دریاده، تيه و مانند ای بندی، چاکری، استا، 

رای و عمو نداشتند. به همي  د يو تمام شوون یندگی آنها ییر نظر خان یا سردار شمصا استقالل

ملو یندگی ای  ررقه ای سایر ررقات جداسس (. 69: 9979، ؛  برقعی99:  9979بمش، بوده اسس )شه

 (. 17:  9975کنند )عسگری، حاشيه دهات یندگی و با کسب و کار خود امرار معاش می و بيشتر در

 

 در بلوچستان ویژگی های نظام طبقاتی - 4 – 2

(. درباره 922 : همان) بر خان ساالری بنا نهاده شده اسس بلوچ بنيان باور ذهنی و ترهنگی مردم

احمدخان، مردم بلوچ را در مقابو سرداران به اراعس قوم بلوچ ای سردار، خان بلوچستان، مير یار 

  (.11: 9959 ؛ ناصری،29: 2299جان بر روی ص له شطرنج تشريه کرده اسس )کرتان، های بیمهره

س اسا  ساخ های ترهنگی، اخالقی، اجتماعی و دیگر مناسرات اجتماعی مردم بلوچ بروییگی

ای شاید عصريس قومی و رای ه (.929 – 922 :9919)عردا رنی دامنی،  روستایی و عشایری هسس

:  9979 بمش،ها بوده باشد که به نوعی تقد  تردیو شده اسس )شهتری  اصو یندگی بلوچمهم

92.) 

ابه جایی شد که امکان جبادر ای  منطقه بر اسا  اصو و نسب و حرته می سلسله مراتب ررقاتی 

 – 16 :9911)توسلی و بامری، باشد  ی میگروهها نيز درون . ایدواجندرت در آن وجود داردبه

ها با قهر و غلره . در چني  جامعه ای سنسترهنگ مردساالری در ای  منطقه نهادینه شده اسس(. 21

 گيرد. اتکارهایهای که  صورت میکنند. تو يد اقتصادی به شيوهتمام بر مردم حکومس می

ای قهای و ررپذیرد. وعد خانوادگی و رای هحکومس و دی  و نهادهای اجتماعی دیگر تريير نمی
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 کند و تلرکمینقش اجتماعی و پایگاه اجتماعی و حتی یناشویی و مرگ هر ک  را تعيي  

پيرساالری به د يو اینکه (. 929 – 922: 9919، )دامنی گيردتقریرا بسيار کم صورت میاجتماعی 

 داب رسوم و نيز پير به منز ه قامو  و سا نامههم انتقال دهنده آ باشند و ها ش اهی میبيشتر آمویش

گذارند و دربلروحه تاجعه و بال ای او ستایند و حرمس میو تاریخ اجتماع اسس. همه او را می

 گيرند.راهنمایی می

 
 در بلوچستان دالیل تداوم نظام طبقاتی - 5 – 2

 بحث نظری - 1 -  5 – 2

يری ای گو بهرهشناسانه ارییابی و سنجش شوند. د يرویدادهای تاریمی باید در بستری جامعه

ها ای مسائو مطرح در جامعه شناسی اند؛  ذا مورخ برای ای  اسس که اکثر پدیده روروش پيش

-های متداول در جامعهباید ای روشها و حواد  هر عصر، شناسایی روابط علی و معلو ی ميان پدیده

 شوند، تاریخ، و یمانی که در جهسوقتی در رول یمان مطا عه میشناسی بهره بررد، چرا که پدیده ها 

وند، شکشف روابط علی و معلو ی و با است اده ای روش ها و نظریه های جامعه شناختی بررسی می

ایم،  ردهرا برجسته ک تایپ عناصری ای واقيعس نظام ررقاتیدر اینجا بر اسا  آنچه با روش ایدآل 

 شود. گيری نظام ررقاتی بلوچستان پرداخته میي  ای  م اهيم در شکوبه توعي  مکانيسم علی ب

ارند. دگوید همه علوم به تجرید نيای وبر در نظریه ایدآل تایپ مینظریه ایدآل تای  وبر:  

شوید و پدیده مورد بلث را در نگار متوسو میهای مرسوم یک تاریخیمانی که به م هوم پردایی

د. م هوم نمونه مانهای مرترط برایش باقی نمیدیگر مجا ی برای مقایسه پدیدهبينيد، ت آن میاجزئي

آرمانی برای رهایی ای ای  سردرگمی ساخته شده اسس. نمونه آرمانی بر پایه برخی ای عناصر واقيعس 

 گوید نمونه آرمانی ابزار م هومی برای شناخس واقيعس عينی هسسژو ي  تروند می شود.ساخته می

در اینجا بر شيوه تو يد کشاوری و کنش سنتی)عمو سنتی خود نيایی  (. 926 – 927: 9996 )کویر،

بیه تصیور ییک هیدر، ییا درک ییک اریش، یا احسا  یک عار ه ندارد؛ بلکه تقط به انگيزة 

(. به عنوان 292: همان) کندهای روالنی در او ریشه دوانيده عمو میهایی که براثر ممارسسبایتاب



 

اگر تردی باتوجه به ای  تعریف ایکنش سنتی اقدام به نمای خواندن نماید کنش او اینوع سنتی  مثال

اسس حال اگر همي  شمص برای نمای خواندن خود هدر مشمصی ای جمله ،رعایس خدا وتقرب 

رسيدن به بهشس را متصورباشد کنش او کنش عقالنی معطور به اریش  ترار ای آتش دویخ و ،به او

 هد شد.تلقی خوا

 ایدآل تایپ نظام ررقاتی

 
 

اسس به صورت تطريقی درباره دو س، سي« نظریه استرداد ایرانی یا حکومس خودکامه کاتوییان»

و شکو گيری جامعه در ایران مطرح شده، کاتوییان در تلليو خود عامو شکو گيری قشربندی در 

وان تبا توجه به نظر کاتوییان می داند.ایران را دو س مرکزی، ساختار اقتصادی کشاوریی ایران می

ستان مهم بلوچ و گيری و استمرار نظام ررقاتیگ س حرور دو س، قدرت دیوانی و نظامی در شک

(. بر رر  نظریه نظام آسيایی مارک  کي يس آب و هوا و همچني  26: 9992)کاتوییان،  بوده اسس

منارقی همانند بلوچستان شيوه  موقعيس منطقه )یمي  های کویری و ...( باعث شده اسس که در 

تو يد تئودا ی شکو نگيرد و شيوه ای بنام شيوه تو يد آسيایی شکو بگيرد. ای  نظریه دارای دو ترض 

روابط شهر و روستا،  -2اداره امور آبياری و ما کيس جمعی  -9(. 56: 9991اساسی اسس )گودریی، 

ک و شرایط خش شده اسس.دو تی مقتدر میره آبياری و تقسيم آب منجر به ایجاد ابه روری که اد

ب گسترده و منابد ملدود آب سر هایی ای منطقه بلوچستان، وجود صلراهاینيمه خشک بودن بمش

شود کشاوریی و دسترسی به مایاد تو يد، نيایمند اقدامات اساسی در یمينه احدا  کانال های می

ای هیک کالم تأسيسات عظيم شرکهآبياری در مساتس های روالنی، احدا  سد و یهکشی و در 

ی اآبياری باشد. ای سوی دیگر، با توجه به پایي  بودن تکنو وژی ساخس و سای ابزار و ادوات، چاره

  و مجرور سایی چني های مردم نيسس. ای ای  روی سایماندهیجز به بيگاری تراخواندن انروه توده

 .دادی با انلصار ابزار سرکوب نيایمند اسسگيری قدرت یورمدار و استرای به شکونيروی انسانی
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 972 :9912)انصاری و صنعس خواه،  گيری جامعه ررقاتی بسته می باشدپيامد چني  شرایطی شکو

يری گهمچني  بر مرنای نظر مارک  حاکم بودن شيوه تو يد کشاوریی باعث شکو .(919 –

ای اقتصاد ساالری، همگی بر مرننی، خویشاوند مردساالری، ترهنگ اریشی و دیروبناهایی 

اما بر اسا  نظر وبر  عالوه بر ساختار اقتصادی،  (.91: 9996)بشيریه،  کشاوریی بنا نهاده شده اند

ا  آن خود اسای که حاکمان یا خواني  منطقه بلوچستان بر یا حيثيس اجتماعی نهادینه شده 9قدرت

و همچني  با شکو دادن قراوت در مورد منشا  (921: 9995)تامي ،  ا می کندرا ای دیگر ررقات مجز

: 9999) يرسس و دیگران،  برتر خود را توجيه می کنند 2خانوادگی که بر مرنای اصا س خون، پایگاه

(. منز س شيوه خاصی ای مصرر، سکونس،  را  پوشيدن، ایدواج کردن، خالصه صورت 226

. وبر همچني  ساختار (11: 9996نر، )تر خاصی ای تربيس به معنای وسيد کلمه را شامو می شود

: 9996يریه، )بش داندسياسی و نظامی را نماینده مناتد وععيس ررقه و یا وععيس پایگاه حاکمان می

61). 

بنابرای  حاکمان و خواني  در سيستان بلوچستان با داشت  سه تاکتور قدرت ما کيس و دارایی که 

ی و اادینه شده معنوی که به وسيله وحدت قريلهدر بمش کشاوریی و یمي  بدسس آمده ، قدرت نه

 اتیتوانسته اند نظام ررقاسس، اسی نظامی پایگاه که نمود آن اصا س خون و همچني  ساختار سي

نابرابر و بر رر  خواسته های خود را نهادینه کنند. همچني  بر اسا  نظر وبر ميتوان نظام دو تی در 

اکميس پاتریمونيا يسم صورتی ای حدر نظر گرتس.  وروثی()سلطه م بلوچستان را پاتریمونيا يسم

سياسی سنتی اسس که در آن یک خاندان پادشاهی قدرت جابرانه را ای رری  دستگاه دیوانی اداری، 

اميو دورکيم (. 99: 9991)گودریی،  اندسنس ها و به بندگی کشيدن، بر مردم بلوچستان اعمال کرده

نابرابری در جامعه انسانی اسس چيزی نيسس مگر تقسيم کار و ای  امری معتقد اسس که آنچه باعث 

 ) Obligatory Divisionراتقسيم ک عروری و عام اسس. بر مرنای نظر دورکيم شکو اجراری

)of labour   که در آن قوانينی وجود دارند که مناسب یمانه نيستند و تقط به ای  د يو ح ظ شده

انصاری و ) اسس بر ساختار اجتماعی منطقه بلوچستان حاکم بوده اسساسس که به ن د اتراد خاصی 

با توجه به نظام ررقاتی بلوچستان که قواني  به ن د ررقات حاکم  (.919 -  972 :9912صنعس خواه، 



 

ها و یور منجر به پایداری ای  نوع تقسيم کار اجراری در رول و اتراد خاصی بود که ای رری  سنس

اتراد برای   عدا تی، ناممک  ساخت  تراد و نرذیرتت  حچني  شرایطی بدتری  بی اند. دریمان شده

ها داشت  یا نداشت  ما کيس ها و وبریسس(. گيدنز  همانند مارکسي921 :همان) مراریه کردن اسس

 ای مترير اسس کهساختار ررقاتی پدیده داند.بر ابزار تو يد را عامو اساسی در نظام ررقاتی جامعه می

 و ی بر« دارایی، آمویش یا مهارت و نيروی کار یدی»به رور معمول متشکو ای سه ررقه اسس، 

یابی ای  اسس که تا چه اندایه یابی مترير اسس. منظور گيدنز ای ميزان ساخسحسب ميزان ساخس

های اجتماعی مشمص و متمایز پدید میهای مت اوت به مثابه دستهررقات در رول یمان و در مکان

بيانگر پهنه اساسی بررسی « یابی اجتماعیساختار»شوند. اندیشه گيدنز در نظریه آیند و بای تو يد می

علوم اجتماعی نه تجربه کنشگر تردی اسس و نه وجود هر نوع جامعيس اجتماعی، بلکه آن 

 (. 99:  9991)ریتزر،  گيرندعملکردهای اجتماعی اسس که در راستای یمان و مکان سامان می

کند که می تواند مریهای بي  سه ررقه یاد شده را مشمص و گيدنز سه عامو دیگر را معرتی می

یا مرهم ساید. او ي  عامو نزدیکی مربوب به نلوه تقسيم نيروی کار در ملو کار اسس. برای مثال 

 در جامعه بلوچستان نيروی کار یدی و کارگران غير یدی آمویش دیده، خواني  و حاکمان و ماهر

گيرند و همواره وظایف جداگانه ای را انجام می دهند. در ای  موارد در مکان های جدا قرار می

یابی ررقاتی اتزیاش میشکار بي  ررقات کارگری و متوسط بيشتر تقویس می شود،  ذا ساخس

 .(229 -229: 1373)گرب،  نمایانگر مریها و شکار ییاد بي  ررقات می باشد یابد. که نظام ررقاتی

کشی را ساخس ررقات در هر گيدنز بر مرنای دو م هوم اصلی اندیشه مارک  یعنی قدرت و بهره

جوامد . 9کند: منابد اقتداری و منابد ما ی، در نتيجه دو گونه جامعه را مطرح می کند: جامعه معي  می

آید که ای  منابد یررقاتی که در آنها منابد اقتدار ییر کنترل دارندگان منابد مادی بوده و به نظر م

جوامد منقسم به ررقات که در آنها روند کنترل منابد بر عک  اسس، یعنی دارندگان . 2اند. یکرارچه

 کند. د يو آن هم نرود نظام مسلط اقتصادی اسسمنابد مادی را تعيي  میمنابد اقتداری سمس و

های تاریمی نشان داد هم منابد (. در منطقه سيستان بلوچستان همانطور که داده 11: 9996)کرایب، 

 مادی و هم اقتدار در دسس ررقات باال می باشد.
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 عشایری بلوچستان -و ایلی پیامد های اجتماعی نظام طبقاتی - 6 – 2

ای جدا مانده و امعهج وچستان پيامدهای اجتماعی ای جملهبل یگراساختار مقد  یا سنس

 و  پایي  عی، تلرک ذهنیهای اجتماخویشاوندی و تابد سنس، اسير قيود ای امور نو بيگانه ،ایستاگرا

همچني  وجود (. 929 – 992 :9912)عرا  یاده، و بشيرپور، پایرند تقليد رسوم به همراه داشته اسس

در  (.71: 9971، )نيکرمتی عدم رشد ترهنگی شده اسس باعث رکود اقتصادی وای ساختار قريله

ته ای اسس و روایف متعدد بلوچ در کنار هم ییسبلوچستان شما ی شکو غا ب یندگی، ایلی و عشيره

ییند بنابرای  در آنجا ررقات اجتماعی  چندان ملسو  نروده و تقط در هر رای ه به جز اتراد و می

دارند که  وجود و ریي  باب )ریسرار و یا ریزگواپ(ای با عناوی   و ی یا استا وابسته به آن عده

 :9979مش، بباشند )شهدسته دوم همان بردگان و غالمان رای ه می اند وگروه اول قشر صنعتگر رای ه

21 – 29.)  

تری  پيامدهای نظام ررقاتی در بلوچستان نابرابری اجتماعی اسس که در موارد یکی ای مهم

ترهنگ خشونس و نزاع شاخص قدرت های اجتماعی ییادی نيز به همراه داشته اسس. بسياری آسيب

اد شود. ای  امر باعث ایجو یا دتاع ای منز س اجتماعی و ترهنگی و حيثيس خانوادگی ملسوب می

کند. های مادی و ترهنگی به اشماه و جامعه وارد میخسارتهای دسته جمعی می شود که نزاع

يط ، رعب و وحشس و آ ودگی ملکه بعرا قابو ترميم و جرران نيستند. پيامد اجتماعی آن ناامنی

عالوه بر ای  مردساالری که (. 69: 9911اخالقی و ترهنگی جامعه می باشد )سجادیان، و همکاران،

طلوبی مهای سنتی و ایلی عشایری حاکم بر منطقه می باشد، اثرات اجتماعی ناهای نظامای خصيصه

ند و ای داشت  کنای یندگی میار بستهبر موقيعس ینان داشته اسس، به روری که ینان در شرایط بسي

حداقو یندگی اجتماعی ملروم هستند. اکثر آنها در سني  پایي  مجرور به ایدواج شده،  ذا ترک 

یک یندگی اجتماعی تعال ملروم  تلصيو نموده و ای به دسس آوردن مهارت های الیم برای داشت 

ای همذهری سنتی و متعصرانه ای ملدودیسهای مانند. ینان در ای  منطقه به د يو رواج نگرشمی

نمایند. هایشان سرری میهای عمرشان را در خانهها و سالرتتاری متعددی رنج برده و رویها، ماه

همينطور اثرات نامطلوب نظام ررقاتی بر اتراد و ترهنگ مردم در بلوچستان جاماندگی ترهنگی، 



 

تی به د يو اینکه خصيصه نظام ررقاتی و سن باشدعدم تلرک اجتماعی، نرود شایسته ساالری می

روابط تاميلی، قريله ای، نیادی، جن ، یبان ، و برخورد مجدد بي  ترهنگی اسس. ای  حاکميس 

شود. ای  نوع روابط ترعيض آميز بر ميزان تلرک ها  بر شایسته ساالری ترجي  داده میشاخص

راد، ای نوع د. با توجه به اینکه شيوه گزینش غا ب اتگذاراجتماعی و با ترد بر ميزان نابرابری تاثير می

راد ای پذیرد و حرکس اتباشد، به همان نسرس نيز تلرک اجتماعی کاهش میانتسابی و ملو ی می

-شایسته اصو ا رته عدم اهتمام به(. 992و  911 : 9919شود )چلری،موععی به موعد دیگر مشکو می

 در دیگر منار  ایران نيز ای  معرو بصورت جدی ریشه ساالری تقط ممتص به بلوچستان نيسس و

 دوانده اسس.

ها اجتماعی ميان ررقات ممتلف هایی که ای  لاد موقعيس و مزیسررعا ای  ترادها و تاصله

هایی که پای حقوق اجتماعی اتراد های اقتصادی، در یمينهجامعه بلوچ وجود دارد گذشته ای یمينه

بر آنان  حدوحصری کهشود و ای ظلم بیتر و آشکارتر میآید نمایانميان میتر به های پایي کاسس

 های باالی جامعه بلوچکند به عنوان نمونه چنانچه خان یا تردی ای کاسسرتته اسس حکایس می

های اسسهای کشد و یا هتک ناموسی نسرس به ینتر میمرتکب قتو یکی ای اتراد کاسس پایي 

ه هر ب د هتک نامو بها و در مورداد در مورد قتو حداکثر مسا ه با پرداخس خونتر انجام میپایي 

ا اند که آبروریزی نشود. امدادهمیو ترجي  بمشيدندمی مسا ه را خاتمه صورتی که امکان داشس

های شدیدی ای ررر ررقات باال در ح  مجایات کرد،ای  قريه صورت عک  پيدا می چنانچه

ی پایي  و هاو در اکثر موارد منجر به کشتارهای پياپی ای کاسسگرتس می ررقات پایي  صورت

اخته و شامو شنبندی ای آنجا که ص س کاستی داشته ین و مرد نمیشد. ای  ررقهتنريهات ممور می

ی ینان . بدی  معنی که حتشده اما رريعتا وعد ینان در ای  ميان ای مردان بدتر بوده اسسهمه اتراد می

یعنی  دبودن« ستری»های باال معموال ینان کاسسشدند. ها میباال نيز متلمو ای  نابرابری ررقات

ای انهبایسس چشم بيگح  بيرون رتت  ای خانه را نداشتند و نمی اینکه هيچگاه (.51: 9961 )غراب،

. شتندااجتماعی و حتی خانوادگی مشارکتی ند ها نظر کند. بدی  ترتيب در هي  یک ای امور به آن

ایلتاج تأمي  م و به منظور دوشادوش مرداننه تنها  بایسسپایي  ینان میدر ررر مقابو در ررقات 
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-می نيز انجامه را های باالی جامعبلکه خدمتکاری و نوکری ینان کاسسکار کنند، یندگی خود 

های یتابهای باال و باعقده حقارت نسرس به کاسس بطور کلی عدم وحدت اجتماعی ایجاددادند. 

 .شودای یا انلراات اخالقی تردی نمودار میهای رای هآن که در جنگ

ا وصول دارند مثو جهو، گریز ای کارهای پریحمس و روی آوردن به کارهایی که درآمد سهو 

قاچاق، خودملوری تردی و خودملوری نیادی و کاستی، ترعيض در حقوق اجتماعی ینان و مردان، 

های تردی در درون خانواده یا رای ه، تر  و ایجاد روحيه چاپلوسی نسرس یجویجالی ور ، برتری

قاتی در نتيجه نظام رربه اتراد برتر، دروک، دیدی، قتو و تجاوی و ... همه نتيجه تمایزاتی اسس که در

ا رته درباره روی آوردن برخی ای ساکنان ای  منطقه به  .(55: همان)ای  منطقه به وچود آمده بود 

 زی بهمرک حکومستوجهی وه بر تقر گسترده و بیقاچاق مواد ممدر الیم به یادآوری اسس که عال

بدی  معنی ر نيسس. تأثيبا بزرگتری  تو يدکننده مواد ممدر دنيا نيز بی بلوچستانهمجواری  ای  منطقه

ستان و پاکترانستان کيلومتر مری مشترک با کشورهای ا 9122استان سيستان و بلوچستان دارای  که

مدن شود که پ  ای روی کار آاترانستان بيشتری  مواد ممدر دنيار در اترانستان تو يد میاسس. 

: 9912ت  در سال اتزایش یاتته اسس )اتشارسيستانی،  1522را ران تا بيش ای دو برابر یعنی حدود 

رایش به گ.  داده اسساچاق مواد ممدر را روننزدیکی به پاکستان و اترانستان ق( به همي  د يو 197

ی اجتماعی، هاه حکم رماسس به سرب وجو یمينهککشيدن تریاک عليرغم تقر اقتصادی شدیدی 

 (.95 - 96: 9957یأ  و سرخوردگی، عدم هرگونه اميدواری به آتيه رویاتزون اسس )دانشور، 

 ه ررقاتر منطقشده و در هبندی اجتماعی در تمام منار  بلوچستان با شدت و ععف اجرایی میررقه

بيشتر »نویسد: میشمسی  9959در هنگام بایدید ای تنوج در سال  برقعی ممتل ی وجود داشته اسس.

ها به ترتيب اعترار و بزرگی ای ای هر ناحيه دیگری در آنجا ررقات ممتلف وجود دارند که اهم آن

، اربابی، چاوش، استادای  قرارند: شيرانی، ملک، کدخدایی )که خود شامو چندی  تاميو اسس(، 

اری گذ. نظام ررقاتی ای  منطقه گذشته ای آنکه موجب تاصله(79: 9956دریاده، چاکری )برقعی، 

-های اجتماعی نيز میمواقد موجب به وجود آمدن ناهنجاریشده، در برخی اجتماعی و ترعيض می

نگام در ه وی اسس. شدهیمها برای مسائو جنسی هم است اده ای دریادهبر اسا  گزارش برقعی شد. 



 

دریادگان در اینجا ملله ممصوه »گوید حویه بنس بوده می ی قریه دهان که ای قرایشرح وییگ

دار آن دارند که کعره آمال جوانان خوشگذران و مجرد دهات مجاور اسس و مردم اصيو و خانواده

 .(92: همان« )در چند ملله دیگر سکنی دارند

جویی در ميان ررقات باال و تلقير ررقات پایي  ای دیگر ر و برتریبه وجود آمدن روحيه ت اخ

ها وچبرقعی در جریان س ر خویش به ميان بلپيامدهای اجتماعی نظام ررقاتی بلوچستان بوده اسس. 

کنند خود را بزرگ جلوه دهند. تالش پرسم سعی میها که میای آداب و رسوم و سنس»گوید می

د خود کنگویند و هر رای ه تالش میها را چندبرابر میایی اسس. مهریهنمگروه خواني  در بزرگ

آ ود اسس و شدیدا مراقرند که شده و هرا ها و اظهارنظرها سمس حسابرا برتر بنمایاند. صلرس

دیگر پيامد مهم رواج ای  نظام نابرابری  .(19: همان« )با ییرکی ای کنار هر پرتگاه احتما ی بگذرند

رآمد و ل  داشتند ای دای که بدان تعبدی  معنی که مردم ای  منطقه بر اسا  ررقهس. اقتصادی اس

واره شد که ررقات پایي  همشدند. ای  امر نه تنها موجب میبرخوردار می مت اوت و نابرابری مزایای

نگ شد ردر تقر و نداری به سر بررند بلکه یمانی که آثار ای  نظام ررقاتی در جامعه بلوچستان کم

به د يو نداشت  سرمایه و یمي  همچنان ای وععيس اقتصادی نامطلوبی نسرس به ررقات باال برخوردار 

در روستاها شش ذات به ترتيب ای باال به پایي  عرارت بودند ای خان، کدخدا، ارباب، استاد، باشند. 

شان ای همان ذات شد که مادرمی دریاده و نوکر. خان شامو حاکم و آن دسته ای خویشاوندانش

ها اربابی .خواني  ای دیگران ثروتمندتر بودندو بعد ای  ذات کدخدا ای بزرگان روستا بودند . اترادبودند

ها استادها صنعتگران جامعه بودند. دریاده ،(52: 9961غراب، شد )ها گ ته میما کبه خرده

 تند. گها چاکری هم میبه آن کارگزان کشاوریی و نوکران نيز همان بردگان روستایی بودند که

ها که صرتا در تنوج هستند نيز نام برده شده اسس با ای  همچيني  ای یک گروه دیگر به نام چاووش

ها را به د يو معدود بودنشان و اینکه گروه خاصی هستند یک ذات ندانسته و تقریرا ها آنحال بلوچ

  به وسعس و استلکام روستاها شایر ای  مناردانند. قشربندی اجتماعی در عردیف استادان میهم

 ی در های اجتماعی به اندایه روستاها ییاد و دارای مریهای ملکم و معي  نستند وو گروه نروده

(، کرنکش Hutتشميص داده شده که عرارتند ای هوت ) آنجا نيز چند گروه اجتماعی

(Karankesh( بلوچ، جس ،)Jat( و تيه )Tihهوت باالتری  گ .) .روه اجتماعی عشایر اسس

ی به ها نسرس به دو رر  اول بستگها قرار دارند. برتری بلوچتر ای هوتها در رتره پایي کرنکش
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: 9961، مانه) و تيه نيز بردگان عشایر بودند گ تندها دارد. شتربانان را جس میای آنقدرت رای ه

59 – 51.) 

ر ییستند به برخی روایف دیگکه در هيچان مییندمقدم در اشاره به رای ه مرارکی و رئيسی 

ر تری نسرس به دو رای ه مذکوکند که بر اسا  مقامشان ای موقعيس اقتصادی ععيفاشاره می

کند که ای  لاد موقعيس اجتماعی در مرتره بعد برخوردار بودند. ای جمله وی به دُرایهی اشاره می

وچستان، های بلپراکنده در روستاها و آبادی»گوید: می هاای رای ه رئيسی قرار داشتند و و درباره آن

بردند، نه یمي  داشتند، نه سهم آب دادند، سهم میکردند، نمو پرورش مییعيم بودند، یراعس می

رارت ها بودند؛ به عها، داودیتر ای درایهییک پله پایي »گوید سر  می« داشتند، نه نمو داشتند

ود خيلی کم بود شمارشان در هيچان، به تعداد انگشتان دسس کاری ها  وری باودید کدخدا اصو

کردند، در سرنا یدند، توت میکردند ممصوه بود و بسيار انلصاری دهو میها میکه داودی

ها بود ... یرگری هم حرته خاه داودیهاها و عروسیکردند در جش خواندند و رقص میآوای می

قه ای مندی ای  ررسر  درباره وععيس بهره« نعتگر و هم هنرمندی بودند و هم ص... هم کارگر تن

ف برند و نه ما ک کرتی هستند، نه به قدر کنه باندایه کویه س ا ی، سهم آبی می» گوید: ثروت می

در س رنامه  نيز  ترمان رما. (15 - 16: 9972)یندمقدم، « دستی نمو و نملستان که جای خود دارد

 گوید که شاکی شده بودند که در ای رمان ای شکایس یارعي  بلوچ میخویش به بلوچستان و ک

 .(69: 9912)ترمان رما، « یور را خوردیوردار بی»منطقه 

رقه چاوش برخورد شمسی به گروهی ای ینان ر 9959در هنگام بایدید ای تنوج در سال  نيز برقعی

ه ماهيگيری بودند و یا اینکه بباری برای سير کردن شکم خویش مشرول با وعد رقس کرد که

 بودند یراعس مشرول نيز به پرداختند و مردانشانگردآوری هيزم ای بيابان و ساخت  کویه گلی می

مان آیاد اند و بمرور یها معتقدند که ررقه چاوش در گذشته غالمان و کنيزان رای ه ملک بودهبلوچ

تا جایی اسس که برخی ای پیوهشگران پدید اهميس ای  مسا ه  .(62 - 69: 9956اند )برقعی، شده

ر نظر داشت  با د گویدبرقعی می اند.آمدن نظام ررقاتی در ای  منطقه را معلول عوامو اقتصادی دانسته

ند اگر ارسيم که مردم بلوچ ناچار بودهاوعاع اقتصادی ای  منطقه در رول تاریخ به ای  نتيجه می



 

خود ح ظ کنند و نگذارند  ایاند آن را برآوردهدسس میآب و ملکی در چند نقطه حاصلميز به 

ر ری د ای  نظام که بدی  ترتيب بزرگتری  ییانی (55: 9916بيگانگان با آنان شریک شوند )غراب، 

 هایکه به عنوان غالم و اعرای ذاتشده ای  مدت روالنی داشته شامو تعداد ییادی ای اترادی می

نابرابری  تشار اجتماعی و (.92: 9911اند )آذرشب، بوده قتصادی اپایي  در ای  سيستم تلس تشار 

ها به کشورهای همسایه بوده اقتصادی خود پيامد مهم دیگری به همراه داشته و آن مهاجرت بلوچ

های تردی ها و کنش، مهاجرت تقط معلول تصميم9در دیدگاه کالن اجتماعی ساختارگرایاناسس. 

د هیای الیم را بیرای رونساختارهای اجتماعی و جرراتيایی اسس کیه یمينیهنيسس، بلکه ناشی ای 

ملمد نورا دی  به کنسو گیری اییران غالم (.91: 9916ی و ریاحی، کند )پرگارمهاجرت تراهم می

های مهاجر ایرانی در کراچی اشاره هزار ن ری بلوچ 52ای نوشس که در آن به جمعيس در بمرئیی نامه

رواقد، د.به علس ظلم و تعدی سردارهای بلوچ ای ایران به ای  منطقه مهیاجرت کیرده انید. کند کهمی

عان به ها و سایر یاربرای ساکنان مللی که بيشتر بلیوچ بودنید و بایید شرایطی چون اجرار غالم

-ییهیا کیه جیرم ملسیوب نمبيگاری شیرانه رویی، تیروش ار یال و ینیان ده، کشت  ت ریلی غالم

د کردنرا تلمیو می های گاه و بیيگیاهما يات شید، تصرر امالک اشماه، و اجرار به پرداخس

ها ای ای  دانشور نيز یکی ای دالیو مهاجرت بلوچ (.96: همانراهی جز مهاجرت وجود نداشس )

 منطقه به کشورهای عربی و پاکستان را تر  ررقات پایي  جامعه بلوچ ای تشارسردار عنوان کرده

های سرداران ... در سایه قدرت سردار ستانیبه سرب تعدیات و باج»گوید: اسس و در ای  باره می

ند تا ککند یا به سرب مسائلی درگيری با سرداران پيدا کرده و مهاجرت پيشه میاحسا  خ قان می

 (.22: 9957)دانشور،« ای دستر  ن وذ آنان دور بماند

قيدة ساختارگرایان تاریمی را پذیرتس که اتراد اساساا تلس تیأثير توان ای  عبر ایی  اسیا ، می 

نهادینه شدن تراد »دارندورر در نظریه خود با عنوان  .نيیروی ساختارها مجرور به مهاجرت ميشوند

اند که منجر دساختار ررقاتی کشور های توسعه یاتته بر مرنای تراد ررقاتی نهادی شده می« ررقاتی

متوسط شده و امکان تلرک صعودی وجود دارد. امکان رسيدن به حقوق گسترش ررقه به 

ودن ای منطقه بلوچستان ناچيز بدر نظام سنتی، ررقاتی و عشيرهشود. اما شهروندی برابر تراهم می

بگير و گران و صاحران ابزار تو يد با نيروی کار حقوقتراد ررقاتی بي  توان تلرک ررقاتی و نرود

ود. شنهادینه و قانونمند شدن تراد ررقاتی حقوق اتراد ررقه ععيف پایمال می بگير عدمدستمزد
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نابرابری های ظا مانه در عرصه های ممتلف اجتماعی، سياسی و رتاهی را بيشتر کرده اسس. ای  امر 

ای پيامدهای اجتماعی نظام بسته ررقاتی در بلوچستان که پایمال شدن حقوق شهروندی را به ارمران 

  (. 97: 9971حس  ملک،)اسس آورده 

ررقاتی  های ای  منطقه را به نظامشایسته یادآوری اسس که نراید د يو تمام مشکالت و گرتتاری

رنيته به دور مدوععيس جرراتيای حاکم بر منطقه که آن را ای نوسایی و بدی  معنی که منتسب کرد. 

گذار ری ای نوگرایی اثردو ذهنی وگرایی، سکون ی ترهنگی، ثراتدر جدا ماندگ نگه داشته اسس

عوامو ممتل ی همچون تهاجمات  در واقد(. 991-995: 9912)عرا  یاده و بشير پور، بوده اسس 

های من ی و شرایط دشوار اقليمی، و آداب و رسوم و اعتقادات همه و مکرر به ای  منطقه، وییگی

جنوب شرقی ایران نسرس به سایر نقاب  ناحيه( . 22 – 59 :9961ه در ای  امر مؤثر هستند )غراب، هم

کشور دارای خصوصيات و مميزات چندی اسس که اسا  اوعاع اجتماعی، اقتصادی و سياسی ای  

ناحيه بر همان خصوصيات استوار اسس. تاصله ییاد ای  سریمي  در مراکز اقتصادی، علمی و اداری 

ه ای  رابط نيز وسيد مرکزی ویرهای کرمان و و ککشور یکی ای خصوصيات آن اسس وجود کوه

 ( 92: 9911کند )ناص ، سامان را ای منار  داخلی جدا می

تتادگی اتوان در یمره دالیو عقبتوجهی حکومتگران به ای  منطقه را نيز میگذشته ای ای  کم

 اهای اسس که برخی ای پیوهشگران علس ت  دادن بلوچبلوچستان عنوان کرد. اهميس ای  امر تا اندایه

را در موقعيس ناسایگار اقتصادی و سياسی که ای جانب حکومتگران مللی و خارجی   به نظام ررقاتی

ملمود یندمقدم در هنگام بایدید (. 57: پيشي کنند )عنوان میها تلميو شده اسس ایرانی بر آن

شمسی صورت  9919خویش ای هيچان که در جریان نمستي  س ر خویش به بلوچستان در سال 

وچستان توجهی حکومس به امور بلخان به بیای یبان یکی ای خواني  ای  منطقه موسوم به ایوب گرتس

تا به حال ندیده اسس هي  مأمور دو تی بياید ای تهران و مشکلی بگشاید » گوید:اشاره کرده و می

ی، رها قلطی، تقر، گرسنگی، سيو، دربدری، بيماهای بلوچبعد هم شروع کرد به شمردن گرتتاری

توجهی او يای امور در تهران. گله داشس ای دسس مأموری  مللی ظلم، تراموشی، و ای همه بدتر بی

تان نه عالقه سوید به حال بلوچسکنند برای پر کردن جيب وگرنه نه د شان میکه بيشترشان تالش می



 

ر یک بررسی د (.99: 9972)یندمقدم، « و توجهی دارند به بلوچهاو همه دشم  سرسمس کویر هستند

ان استان سيست های کشور انجام گرتس،های مهم صنعتی استانشمسی ای شاخص 9976که در سال 

شاخص  رتره ای  استان درای ای وععيس نامناسری برخوردار بود. هدر اکثر ای  شاخص و بلوچستان

یمان در بي  بيسس و ه س استان آن و درصد  2/ 55نمسس یعنی تعداد واحدهای صنعتی تعال 

اندایی های راهاندایی شده به کو ررحهای راهنسرس ررح -ر شاخص دوم نویدهم ذکر شده، د

های صنعتی نسرس ررح - دهم قرار دارد. در شاخص سوم در رتره ه 79/2با رقم  - شده در کشور

گرتته در رتره بيستم قرار  91/2با  - اند/ داشته22های صنعتی کشور که پيشرتس باالی به کو ررح

بلوچستان  سيستان و - نسرس اشترال صنعتی به جمعيس تعال استان -شاخص چهارم اسس. در یمينه 

و های صنعتی تعال به کنسرس تعداد شهرک -قرار گرتته. در شاخص پنجم  29در رتره  9/9با رقم 

ود خای  استان با داشت  یایده شهرک صنعتی رتره دهم را به   - های صنعتی تعال کشورشهرک

ها و واحدهای گذاری صنعتی ررحنسرس سرمایه -در یمينه شاخص ششم اختصاه داده اسس. 

رتره نویدهم  99/9سيستان و بلوچستان با رقم  -  79تا  62های اندایی شده در کشور در ری سالراه

 را به خود اختصاه داده بود.و درنهایس در یمينه آخری  شاخص یعنی نسرس جمعيس تاقد شرو به

 :9971رتره پانزدهم را دارا بوده اسس )ریاحی،  1/2خ بيکاری يس تعال استان )نرخ بيکاری( با نرجمع

792 – 729 .) 

 

 نتیجه
نتیایج تلقيی  نشیانگر آن اسیس کیه در تريیي  قشربندی اجتماعی در ایران توجه به عواملی ای 

وصی خصآبروی اجتماعی، اقتصاد یا ما کيس جمله تقسیيم کیار، قیدرت و اقتیدار، منز یس ییا 

ی  ا یکی ای دالیو ح ظ نظام ررقاتی و شکار ررقاتی که باریتری  وجه .وتراد عروری اسس

ده  جوامد های به ار  رسيشکاردر بلوچستان می باشد. منتج ای  شکار پابرجا ماندن نظام ررقاتی

شود. می های ناشی ای توسعه صنعتی ناشیکشاوریی، ساختار اقتصادی غير صنعتی و هم تقسيم بندی 

های سنتی همانند شهری و روستایی، ارباب و رعيس بودن، خان ساالری و پيرساالری ای شکار

اند ای ررتی اصالحات اجتماعی و ها اثر داشتهجمله عوامو سنتی هستند که در ح ظ ای  شکار

ر به قاتی را کاهش نداد بلکه به رری  دیگاقتصادی که در یمان رعا شاه انجام شده نه تنها تاصله رر
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بایتو يد نظام ررقاتی نابرابر کمک کرد. بعالوه همچنان مهمتری  ساختار و تو يد در ای  استان 

 کشاوریی هسس،  بنابرای  ساختار اقتصادی به نلو عقالنی و مستقو و اشترال یا تلول نياتته اسس.

يس داند که اکثریس جمعی را در ای  نکته میگيدنز، مهم تری  شاخص تمایزبمش جوامد صنعت

در جوامد صنعتی، تنها   :کنند، نه در کشاوریی. او می نویسدها کار میها و ادارهشاغو در کارخانه

های خود غذای بقيه جمعيس را تراهم درصد جمعيس به کشاوریی اشترال دارد، و با تعا يس 5تا  2

 کنند. می

تصاد نتيجه گرتس چون نوع ساختاریابی در سيستان بلوچستان بر مرنای اقتوان بنابر نظر گيدنز می

اوم باشد، شاهد تدکشاوریی و همينطور اقتدار منابد و اقتدار مناتد در دسس قشر باالی جامعه می

ظ و سنتی در منطقه بلوچستان هستيم. به د يو اینکه بي  عامليس و کسانی که حات نظام بسته ررقاتی

 ظام ررقاتیگرتته منجر به پایداری نند تاصله وجود داشته، کمتر کنش متقابلی صورت ساختارها بود

ا و هدانسس و تمام اریششده اسس. همينطور بر اسا  نظر مارک  که ییربنا را شيوه تو يد می

ان به د يو گيریم در بلوچستگرتس نتيجه میساختارهای اجتماعی را متاثر ای شيوه تو يد در نظر می

م بودن شيوه تو يد کشاوریی روبناهایی همانند خویشاوندساالری، تعصب قومی، خان ساالری، حاک

ارباب و رعيس، اریش های نیاد پرستانه و اصا س خون و به بردگی و بندگی کشيدن را ایجاد کرده، 

 همينطور شيوه تو يد کشاوریی به د يو اینکه مایاد تو يد نداشته اتراد را با توسو به م اهيم

اب اما بر اسا  نظریه دارندورر نلوه ارتر ایدئو وژیک ذکر شده در بند مناتد خود اسير کرده اسس.

بي  ررقات اجتماعی)که در شکو نهادینه شدن تراد ررقاتی( در توسعه و تلرک اجتماعی و 

ر اتی و اینکه قشتلرک ررق، اجتماعی موثر اسس که نظام ررقاتی به د يو ناچيربودن شکوتایی تردی

وم توان گ س علس تدامیپایي  جامعه ح  هي  گونه اعتراض و مما  س با ررقه حاکم را ندارد، 

 گيری تراد نهادینه در ررقات بلوچستان بوده اسس. که اتراد ررقه پایي  برعدم شکو نظام ررقاتی،

ه تقسيم کار کاسا  ای  تراد بتوانند به مناتد خود دسس یابند. بر مرنای نظریه دورکيم به د يو این

حاکم بر منطقه بلوچستان به صورت اجراری بوده که ای  نوع تقسيم کار همراه با قدرت یورمندی 



 

عيف جامعه در ناحيه بلوچستان به ن د اقشار ع شد ماند تريير نظام ررقاتیباو به ن د اقليس حاکم می

 شده اسس.

اند تهدر قشربندی ررقه مهم دانسهمانطور که ذکر شد، اکثریس اندیشمندان ساختار اقتصادی را 

 پایدار ماندن ساختار ررقاتیاما وبر عالوه بر ساختار اقتصادی، وجود پایگاه و قدرت را نيز در 

داند. بر اسا  ای  دیدگاه می توان نتيجه گرتس در منطقه بلوچستان ررقه باالی بلوچستان مهم می

 بمشد و همچني  قرره کردن قدرته آنها میای بجامعه با تاکيد بر اصا س خون که پایگاه وییه

نظامی و است اده ای اکثریس جامعه برای پيشررد مناتد اقتصادی حاکميس پایدار و نابرابر خود را بر 

ریات که بندی نظاند. به رور کلی در جمدثابس نگه داشته تا حدودیمردمان بلوچستان تا به امروی

س حاکم توان گ اند میرا توعي  داده دن نظام ررقاتیگيری و پایدار بوکومکانسيم و دالیو ش

بودن شيوه تو يد کشاوریی و تقسيم کار اجراری، عدم نهادینه شدن تراد ررقاتی، در اختيار داشت  

پایگاه، منز س و قدرت نظامی در دسس اتراد حاکم و خواني  و بر اسا  نظر گيدنز هم جهس بودن 

ناتد قشر حاکمه، باعث شده که سلسله مراتب اجتماعی در منطقه اقتدار مناتد و قدرت در راستای م

مانند قريله هایی هبلوچستان به صورت شره کاستی باقی بماند که ثمره آن تو يد سنس ها و اریش

گرایی،  خان ساالری، مردساالری، نیاد پرستی، جزم اندیشی ، ترهنگ ارباب و رعيتی. با توجه به 

وبی هایی، پيامدهای اجتماعی نامطلرسيم که  وجود چني  سنسنتيجه می ای  شرایط اجتماعی به ای 

بر جامعه بلوچستان به بار آورده اسس ای جمله،  عدم تلرک اجتماعی، ایجاد تاخر ترهنگی، عدم 

توسعه یاتتگی صنعتی، پایداری شکار ررقاتی که منجر به یا  و نااميدی در ميان ررقات پایي  

شی کشونس عليه ینان، مهاجرت عده ییادی به خارج ای کشور به د يو بهرهجامعه شده، ترعيض و خ

ناامنی، حاکم بودن روابط های دسته، ایجاد نزاعتلرک ذهنی پایي ،  و ظلم ییاد حاکمان،

ساختار  ای نتایج خویشاوندی به جای شایسته ساالری، پایمال شدن حقوق شهروندی ررقات ععيف

ارهای کطقه بوده اسس. بر اسا  نتایج ای  تلقي  یکی ای مهتری  راهررقاتی شره کاستی بر ای  من

ایی یبرون رتس ای ای  مشکالت تريير ساختار کشاوریی ملور به صنعس ملور در راستای اشترال

برای قشر تلس سلطه و استثمار شده که به دالیو تاریمی و نرود سرمایه تلس سيطره اقليس سرمایه 

  اند.دار درآمده
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 هانوشتپی
قدرت در اینجا یعنی قدرت نهادی شده، که یک اریش اجتماعی یا معنوی می باشد و تملف ای  -9

 آن مجایات دارد.

دربردارنده برداشس ها و قراوت های مردم اسس کسانی که در یک موقيعس منز تی مشابه هستند  -2

 .يرندقرار گتمایو دارند در موقيعتی هم ترای در سلسله مراتب اجتماعی 

 .ساختارگرایی تاریمی -9
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 .یدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماع تر، ا دی  رتيدجالل

-9922تلوالت سياسی و اجتماعی استان سيستان و بلوچستان در سا های  (.9999) ابراهيمی، مریم
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مترجم ملس  ثالثی، تهران: نشر ، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر (.9991) ریتزر، جورج

 علمی

 .انتشارات کارون ، تهران:حکایس بلوچ(. 9972) یند مقدم، ملمود

دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران ای سقوب »(. 9912ساسان پور، شهریاد، م تمری، حسي )

ترهنگی،  انسانی و مطا عاتتلقيقات تاریخ اجتماعی، پیوهشگاه علوم ، «ساسانيان تا پایان امویان

 .16-71صص ،9، شماره 9سال 

رابطه بي  برخورداری ای انواع سرمایه و نوع نگرش »(. 9997ساالریاده اميری، نادر، حسينی، حس )

 99-11، صص 11 ، تصلنامه علم اجتماعی، شماره«به عدا س اجتماعی

شناختی نظام ررقاتی آریا ورنا و داسا ورنا در بررسی انسان»(. 9912) سعيدی مدنی، سيد ملس 

 925-919ه  ،2 مارهتصلنامه مطا عات جهان، ش ،«کتاب دینی ریگ ودا

 ، شيرای: نشر نوید.ر بلوچستان ماجرای دادشاهپیوهشی در تایخ معاص (.9979) بمش، عظيمشه

امعهشناختیِ سکون ترهنگی م اهيم جبررسی »(. 9912) عرا  یاده، ملمد و بشيرپور، رحيم
يقات قپیوهشی مطا عات و تل-تصلنامه علمی ،«ی و قوم مداری در ادبيات دده قورقودپيرساالر

 .992-929 صص ،1، شماره 9اجتماعی در ایران، دوره 

 انش.د، تهران: انتشارات دنيای شناخس سيستان و بلوچستان مقدمه ای بر (.9957) عسگری، ناصر

به کوشش احسان عرا ، ترجمه ملمد  (.9919) اندرینامه و سمنان اردشيربابکان(،) عهد اردشير

 علی امام شوشتری تهران: انجم  آثار ملی.

  ، تهران: انتشارات کيهان.2چ  ،بلوچستان یادگار مطرود در قرون (.9961) غراب، کمال ا دی 

انتشارات  ، همدان:قشربندی و تلرک اجتماعی یجامعه شناس (.9996) قائمی یاده، ملمد سلمان

 دانشگاه بوعلی سينا.

، همایون تراد دو س و ملس: نظریه تاریخ و سياسس در ایران (.9992) کاتوییان، ملمد علی

 کاتوییان؛ ترجمه عليرعا ريب، تهران : نشر نی.



 

، تهران: 6، چ عرا  ممرر، ترجمه نظریه اجتماعی مدرن ای پارسونز تا هابرما   (.9991) کرایب، ایان

 آگه.

(، تهران: جهاد دانشگاهی تربيس ایران و همسایگانش)منابد تنش و تهدید (.9971) پور، یدایکریمی

 معلم.

 ، ثالثی، تهران: نشر علمی.یندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی (.9996) کویر،  وئي 

ثالثی، تهران: انتشارات ترهنگ  ، ترجمه ملس درآمدی بر جامعه شناسی (.9972) کوئ ، برو 

 معاصر.

سياهروش و غروی  نابرابری های اجتماعی)دیدگاها ی کالسيک و معاصر(، (.9979) گرب، ادوارد
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، شيرای: مرکز انتشارات جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی (.9999)  يرسس، سيمور مارتي 

 دانشگاهی.

والیات احکام ا سلطنه و ا ا ماوردی، اب  ا لس  علی ب  ملمد ب  حريب ا رصری ا رردادی)بی تا(. 

 ، بيروت: دارا  کر.ا دینيه

ه لنامه نشر دانش، شماتص ،«تلليلی دیگر ای ررقات ساسانی»(. 9912) ممتاریان، بهار، مریم، ميکال

 29-91ه  ،991

 ،«توسعه و نابرابری اجتماعی در هند» (.9912) میگان مظلوم خراسانی، ملمد و عظيمی هاشمی،
  .19-7، صص 2، شماره 9تصلنامه مطا عات جهان، دوره 

 نور ، تهران: دانشگاه پيامهای اجتماعیقشرهاو نابرابریجامعه شناسی (. 9971ملک، حس  ) -

 ، همدان: ماییار.1(. نظری به بلوچستان )س رنامه(، چ 9956) _______
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جهانی شدن و شکو گيری سياسس ترهنگی مللی: » (.9996سعيد و شهلی بر، عردا وهاب)معيدتر، 
مجله دانشکده  ،«مصرر رسانه ای بلوچ های ایران و چا ش های هویس قومی و هویس ملی

 229-999صص ،  56-57شماره سال پانزدهم،  ادبيات و علوم انسانی،

 . 9199، روینامه ایران، سال دوایدهم، شماره رویای ررقه ترودسس(، 9991) مهاجری، ب

 سينا(. بلوچستان، تهران: اب 9911ای )ناص ، ذبي 

 نشرعقيو. ، تهران:شناخس تاریمی بلوچستان(. 9999) ناصری نيا، ملمدرعا

 ، تهران:2اری ملمد اسماعيو رعوانی، چ به تصلي  مينوی و با همک (.9951) گشنسبنامه تنسر به 

 خواریمی.

 جا: انتشارات ماهوان.بی آهنگ بلوچستان )س رنامه(،(. 9971نيکرمتی، سعيد )

 ، تهران: نشر تکر روی.9و  2، 9(. ترجمه هاشم رعی، ج 9976) وندیداد

پیوهشکده مطا عات راهرردی،  . ترجمۀدرک توسعه سياسی(. 9971هانتينگتون،  . و واینر، م. )

 تهران: پیوهشکده مطا عات راهرردی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


