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 چکیده
 بعدد  در کشورها اتيتجرب. کشورهاست ازي اريبسشاخصهي نيسرزم وي هنگفر بعد دري ملي ناهمگون

ي براي ناهمگون نوع با متناسب آنها از کدام هر کهي اگونه به د؛ینمايم متفاوتي ملي ناهمگون تیریمد

 حدال،  نید ا بدا . رنديگيم شيپ در راي مختلفي هااستيس ،يملي همبستگ وي نيسرزمي وستگيپ تیتقو

 تيمشدرو   کده  هسدتند  روبدرو یي گراهيناح مقوله با تيجمع شمار وي پهناور فراخور به کشورها اکثر

ي پا رید خیتاري ط در اشیيايجغراف تيازموقع متاثر رانیا. کشانديم چالش به را دولت گاه و حکومت

 ازيندواح  نید ا انيم تعامل رو، نیا از. است بودهي اريبسي مذهب -يزباني هاگروه سکونتي خود،سرا

 آن از کشدور  شدر   جندو   در واقد   بلوچسدتان . است ساخته متکثري فرهنگ،يرانیا تيمدن و فرهنگ

 و هدا شاخصده  از ،يمندبهره سطح زين وي مذهب ،يزباني هايناهمگون واسطه به که استي نواح دست

 و داردي کداربرد ي تيمداه  کده  حاضدر  مقالده . است برخورداریي گراهيناحي برا الزمي وجودي هامولفه

-اسيد مق اثرات نييتب بهي ليتحل -يفيتوصي کردیرو با استي اکتابخانه آن اطال اتي گردآور روش

 دریدي  گراهيد ناح دهیپدي ريگشکل بري محل وي اهيناح ،يمل ،يامنطقه ،يجهان ابعاد دریي ايجغرافي ها

 متدثثر  بلوچستان دریي گراهيناحي ريشکلگ که داد نشان پژوهش جهينت.است پرداخته رانیا شر  جنو 

 بده  هيد ناح نیا در را دهیپد نیا ظهور زیمتماي شکل به هرکدام که استیي ايجغراف متعددي هااسيمق از

 کیدئولوژید ا وي مالي هاتیحما ،يارسانهي ابزارها رهگذر از هااسيمق نیا رو، نیا از. اندداشته دنبال

ي ناکارآمدد  ،ياجتمدا  -ياسد يس کامل مشارکتیهابراتیمحدودي برخ وجود منطقه،ي کشورهاي برخ

 در کده  هستندي مواردي مذهبي ناهمگون و مسافت بعد ،ياهيناحي هاتیهو مناف  تعارض  ،یتوز نظام

  .است کرده فراهم کشور از بخش نیا در را يمذهبیي گراهيناح بروز نهيزم مختلفي هااسيمق

 .بلوچستان ایران، گرایي،ناحيه ناحيه، جغرافيایي، هايمقياس :هادواژهیکل

mailto:kaviani@khu.ac.ir
mailto:kaviani@khu.ac.ir


 0، پياپي 0شماره                                      مجلّة جغرافياي سياسي                                                       2

 

 مقدمه  -1

 نید ا و اسدت ي امدروز ي کشدورها  شتريب شناسهي فرهنگ وي نيسرزم زیتما قالب دریي فضاي ناهمگون

 در شده ادی زاتیتما. داردي متفاوتي ژرفا و گستره کشورهاي پهناور و تيجمع شمار فراخورِ بهي ناهمگون

 بدوده  انید گرا هيد ناحي گونداگون  مطالبدات  با مختلفیي ايجغرافي نواح شیدايپ نهيزم کشورها چو  چهار

 از اندد دهيکوشد  ملدت  و نيسدرزم ي انجيم  نوان به حکومت تاکنون هاملت –کشور شیدايپ زمان از. است

 راي نيسدرزم ي وسدتگ يپ وي ملي همبستگ ز،یمرکزگري روهاين فيتضع و مرکزگراي روهاين تیتقو رهگذر

 ازي فيط چهارچو  در فضاي اسيس تیریمد شده ادي یهايمگونناه با متناسب زين زمان آن از.کنند ماندگار

 و سدواد  سدطح  هدا، رسانه ها،يفناور گسترش و رشد از متثثر. است افتهی نمود فدرال و کپارچهی حکومت

 مختلفي هااسيمق ازیي ايجغرافي نواح ساکنان مراودات، شیافزا هاورساختیز نیا بهي دسترس وي آگاه

 تدوان ي ریاثرپدذ  وي اثرگدذار  نید ا کده  رندد یپذيم اثري(جهان وي امنطقه ،يمل ،ياهيناح ،يمحلیي)ايجغراف

 نید ا در. اسدت  کشدانده  چدالش  بده  راي نيسدرزم ي وسدتگ يپ وي ملد ي همبسدتگ  حفد  ي بدرا  هاحکومت

 ادید ي امددها يپ و تعدامالت  نيدي تب به است دهيکوشیي گراهيناح اتيادب چهارچو  دري اسيسیايان،جغرافيم

 کشدور  هدر  در انهیگراهيناحي رخدادها بروز گمان،يب.بپردازدي نيسرزمي وستگيپ وي ملي تگهمبس بر شده

 هاآن ليتحل رو، نیازا. است _يکرو تاي محل از _یي ايجغرافي هااسيمق از ،ينواح نیاي ریاثرپذ ازي تابع

 هدر  بده . کشورهاست ردیي گراهيناح دهیپدي ريگشکل بریي ايجغرافي هااسيمقي امدهايپي واکاو ازمندين

 ازي فد يط که است موجود تيوضع تداوم به نسبتي نواح ساکناني تینارضا دهنده نشانیي گراهيناح ،يرو

 دید تهد را دولت و حکومت تيمشرو  خود تيکل در و دهديم پوشش راي اسيس تاي فرهنگیي گراهيناح

یدي  واگرا ویدي  گراهيد ناح دهید پد با اکشوره از ياگسترده فيط امروزه. (kavianirad, 2010: 79)کنديم

ي پد  در فعدال  صدورت  بده  جهان دري قوم گروه پنجاه به کینزد 8002سال در چنانکه اند؛مواجهي نيسرزم

 & karimipour) برآمدندد  يمرکدز  دولدت  ازي مختدار  خدود  کسدب  اید  و استقالل ،یيجدا بهي ابيدست

mohammadi, 2009: 16)رو بده  رویدي  گراهيد ناح وي اهيد ناح مسدائل  ازي فيط با زين رانیا ان،يم نیا در 

 ازي فد يط بدا  کده  است« پهناور نيسرزم» پنجگانه و ستيبي هادولت شمار دریي سو از رانیا امروزه. است
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  لت مقوله ،يجهان نظام تحوالت متاثراز رياخ سده دوي ط(. Cottom, 1979: 132)اندمواجهیي هگرايناح

 در واگدرا  و همگدرا   ناصدر  ،يوجدود   لدت  از کده ي فد یتعر و رانیا در مدرن دولت شیدايپ وي وجود

 آن جده ينت که اندگذارده شینما به راي ترفيضعي همبستگي نواحي برخ است داده بدستي ملي همبستگ

 دسدت  آن از رانید ا شدر   جنو .اسدت  بدوده  مذهب و زبان قالب در انهیگراهيناحي هاکنشي برخ بروز

 وي فکدر  تحوالت ازي ریرپذيتثث همراه بهیي ايجغراف وي فرهنگي هاشناسهي برخ از متثثر که استي نواح

  رصده  ريد اخ دهه کي یط کم دست افغانستان، و پاکستان زده بحران کشور دو و هند قاره شبه دري اسيس

ي تد يامني هاچالش وي ستیترور اقدامات بروز آن جهينت که بودهي مذهب يگراهيناح يهاانیجري برخ کنش

 به بلوچستان و ستانيس استان ازي بخش  نوان به بلوچستان هيناح. است بوده بلوچستان و ستانيس ناستا در

 و افغانستان زده بحران و ريفق کشور دو باي گیهمسا مرکز، به نسبتیي ايجغراف فاصله ،يمذهب زیتما واسطه

  بدور ي اصلي هادرگذرگاهقرارگرفتن آن تب  به و جهان در اکیتر کشتي اصل کانون باي گیهمسا پاکستان،

-وکدنش  افغانستان و پاکستان ران،یا کشور سه انيم بلوچي قومي نيسرزمي وستگيپ ، مخدر مواد تیترانز و

-يافهیسداختارطا  ،يملد ي فضداها  ریسدا  بدا  سهیمقا دري اقتصاد تيمحروم و فقر ها،آن انيم گستردهي ها

 ازي فد يط بدا  ريد اخ دهده  کید ي طد  کدم  دسدت  راگد اديبني ستیتروري هاگروه تيفعال وي عيطبي ،تنگناها

یدي  گرا هيد ناح دهید پد که است استوار فرض نیا بر حاضر مقاله. است بوده مواجه انهیگراهيناحي رخدادها

ي محل وي اهيناح ،يمل ،يامنطقه ،يجهان -یيايجغرافي هااسيمق اثرات ندیبرا رانیا شر  جنو  دري مذهب

 .است

 قیتحقروش  -2

 محقدق . داردي ليتحل –يفيتوصي تيماه آن بر حاکمي شناس روش و استي کاربرد  اًنو حاضر قيتحق

 دریدي  گراهيد ناح دهید پدي ريد گشدکل  بریي ايجغرافي هااسيمقي امدهايپي واکاو دنبال به پژوهش نیا در

 قید ازطر پدژوهش  ازيد ن مورد اطال ات و هادادهي بررس وي گردآور با دهيکوش و است رانیا شر  جنو 

 جندو   دریدي  گراهيناح دهیپد از نانهيواقعبي ليتحل و هیمصاحبه،تجز و ينترنتیاي هاگاهیپا اي،کتابخانه ب منا

 .دهد ارائه رانیا شر 
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 پژوهشی نظری ادهایبن 

 ایجغراف در 5اسیمق -3

 و هید تجز ،8یينمدا  بداز  سدطو   ازي تعداد ای سطح به ايجغرافي اديبن ميمفاه ازي کی  نوان به اسيمق

 اس،يد مق(smith, 2000: 724).کندد يمد  داللدت یي ايد جغرافي نددها یفرآ و دادهاید روي سازمانده ل،تحلي

-اسيمق با ايجغراف. (mirhaider& zaki, 2004: 7)شوديم دهيزنامين هیتجز سطح گاه و تيواقعیي بازنما

 دري کدرو  تدا ي محلد  مختلدف  سطو  دریي فضاي هااسيمق يسنت طور به. است ارتباط دري متعددي ها

ي هدا يريد گ ميتصدم  بر ياسيمق چه در ندیفرآ ای دهیپد کی که ابندیدر تا است داشته نمود دانانيآثارجغراف

 انيد م آن از کده  داردي متعددد  و متندوع ي معدان  اسيمق.(Pour Ahmad, 2006:92)گذارديم ريتثثي انسان

ي ايد جغراف دانش در. کرد رهاشایي ايجغراف اسيمق وي روششناخت اسيمق ،يکيکارتوگراف اسيمق به توانيم

 یيفضدا ي هدا تيد واقع وي اجتمدا  ي هاتيواقع انيم معنادار رابطهي برقرار بر ناظر اسيمق جستاري اسيس

 و هدا ليد تحل در هدا اسيد مق نیا سطو  از سطح کی حداقل نشیگز از ریناگزي اسيس دانانيجغراف و است

 .شوديم ختهپردا هاآن حیتشر به ادامه در که هستند خود يهاپژوهش

 3یکیکارتوگراف اسیمق -1-3

 کوچدک ي هدا نقشده  قالدب  در نيزم کرهیي ايجغراف اطال ات و اندازه کردن خالصه به اسيمق نوع نیا

 .پردازديم اسيمق بزرگ و اسيمق متوسط اس،يمق

 4یشناس روش اسیمق -3 -2

 روديم کار بهیي ايفجغرا مسائل ليتحل در که استیي فضا واحد کی اسيمق ،يشناس روش اسيمق در

 ,mirhaider &hamidinia)کنندد يم استفاده ليتحلیي فضا واحد ای سطح  نوان به آن از دانانيجغراف و

 کدار  بده  هدا داده ليتحل و اطال اتي بند طبقه وهيش  نوان بهي اسيسي ايجغراف در اسيمق این..(2006:15

 بده  اطال ات ليتحل و اطال اتي بند طبقه ،يگردآوري برا مناسبي روششناسي نو ي  بارت به و روديم

 .دیآيم شمار

                                                           
1 Scale. 

2 Representation. 

3 Cartographic Scale . 

4 Methodological Scale . 
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 1ییایجغراف اسیمق -3-3

 اي ید شدناخت  روش انتخا  از شيبي زيچ و دارد نيشيپ مفهوم دو ازي متفاوت اصولیي ايجغراف اسيمق

 :Smith, 2000)باشدند  داشته خودشان تيماه در رایي فضاي ندهایفرا است ممکن و است نقشه اسيمق

انداز طبيعي و انساني نسبت به مفاهيم اي را در چشمسازي مقياس جغرافيایي، فرآیندهاي ویژهم.مفهو(725

شود به دنبال دارد.به  نوان مثال مقياس جغرافيایي شهري از سطح تحليدل یدا   انتزا ي که به مقياس داده مي

طح پوشش شدهر  جامعه آماري شهري)مقياس روش شناختي( و مقياس کارتوگرافيکي بزرگ مقياس)که س

اي توان به آن نشان داد( متفاوت است. بنابراین مقياس جغرافيایي شهري گویاي بازنمایي شدهر زندده  را مي

افته است و در رابطه تعداملي بدا دیگدر    یاست که تحت شرایط تاریخي و جغرافيایي مشخص موجودیت 

معطوف به موضو ات محلدي  .اهميت مقياس جغرافيایي (zaki, 2009: 290)هاي جغرافيایي استمقياس

 & Johnstonاجتمدا ي اسدت)   –احتمداالت فضدایي  و جهاني به  نوان دو قطدب مخدالف در گسدتره    

other,2004: 578هداي جغرافيدایي را بده    ک سلسله مراتدب نامنسدجمي از مقيداس   یتوان (.ازاین رو، مي

جهاني گستردگي و امتدداد  اي، ملي و محله تا سطح محلي،ناحيهرسميت شناخت که از سطح فردي، خانه،

ها هاي جغرافيایي در پنج سطح، مورد مطالعه قرار گرفته است که هر کدام از آندارد. در این تحقيق مقياس

 .گيردبه اختصارمورد بررسي قرار مي

 2یجهان اسیمق -1-3-3

افزایش  شدن یعنيد.جهانيابیيم معنا 9شدني جهان مفهوم چارچو  در اساساًي کرو اي یجهان اسيمق

-اي در یک نقطه از جهان، پيامدهایي بر نقاط دیگدر برجداي مدي   اي که واقعهارتباطات ميان جوام  به گونه

داري هيچ از نظر جغرافيایي امروزه در جهان مدرن یا به اصطال  جهان سرمایه.(bilis, 2004: 188)گذارد

شود تر جهاني تعيين ميخل یک نظام وسي داري، در داماند و سرنوشت نواحي سرمایهاي پایدار نميناحيه

به  بارت دیگر، مقياس  (.Johnston & other,2004: 29)پذیرند.و یا حداقل از اوضاع این نظام تثثير مي

هاي آنان بديش از هدر زمدان بده یکددیگر گدره       جوام  و فرهنگجهاني، مقياسي است که در آن اقتصادها،

 اند.خورده

                                                           
1 Geographical Scale . 

2 World Scale . 

3 Globalization. 
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 1ای مقیاس منطقه  -2-3-3

هداي  اي، مقياسي فراملي)فراکشوري(و فرو جهاني اسدت و سدطحي از سدطو  مقيداس    مقياس منطقه

اي در محددوده منطقده و   رود. به  بارت دیگر، شدعاع نفدوم مقيداس منطقده    جغرافياي سياسي به شمار مي

در هداي پهنداوري   دهد، متفاوت است. بر این اساس، منطقه شامل بخشتعریفي که از حدودآن بدست مي

مقياس  .(Hafeznia & kavianirad, 2004: 51)فراسوي کشورها است که پویایي ژئوپليتيک ویژه دارند

اي ژئوپليتيک است. بنابراین، اي و فراملي پدیدهاي به دليل در برگرفتن واحدهاي سياسي درون منطقهمنطقه

 ارد.هاي متفاوت، وجود دهاي  مده جغرافيایي است که با گسترهیکي ازمقياس

 2یمل اسیمق  -3-3-3

 دري المللد نيب وي اسيس مسائل ليتحل و تیریمدي برا اسيمق نیکارآمدتر کشور، همان اي یمل اسيمق

ي مطالعدات  حدوزه  در بحد   مدورد ي اساس موضو ات و ميمفاه ریسا چراکه است؛ بوده گذشته سده چهار

–مرکدز حکومدت،  ،يخدواه  هنيمد  ،یدي گرايملد  ،يملد  منداف   ت،ید هوملدت،  جملده  از اسييسي ايجغراف

 & karimipour) کننديم دايپ معنا کشور مفهوم با سهیمقا و ونديپ در انتخابات وي دموکراست،يامنرامون،يپ

mohammadi, 2006: 12-13) .کید  ازي محلد  اسيمق انيمي نينابيب و متوسط سطح اسيمق نیا نرو،یازا 

اسيد مق از سطح نیا جهينت در(.Johnston & other,2004: 13)است گریدي سو ازي جهان اسيمق و سو

ي محل اجتما ات بري رگذاريتاث جهت الزم تيظرف از کهي کانوناست اقتداري برا مهمي کانونیي فضاي ها

 .است برخورداري المللنيب ترگستردهي ها رصه و

 3یاهیناح اسیمق -4-3-3

 ,kavianirad)اسدت ي انسدان ي هاشیپو ب تا آن تيماه و کارکرد که استیي ايجغرافي اگستره هيناح

 اسيد مقي عند ی خدود،  از کدوچکتر  اسيد مق کنش و طیشرا الشعاع تحت کسوی اس،ازيمق نیا. (54 :2010

ي عند ی خدود  از بزرگتدر  و تدر گسدترده ي نيسرزم -یيفضاي ندهایفرا از گریدي ازسو و رديگيقرارم ،يمحل

 . شوديم متاثري جهان وي امنطقه ،يملي هااسيمق

 

                                                           
1 Zone Scale. 

2 National Scale . 

3 Regional Scale . 
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 1یمحل اسیمق  -5-3-3

 و شدهر شدهرک،  حسدب  بر آورندکهيم حسا  بهي محل اسيمق  نوان به را هامکان ، مطالعات اغلب

 بخش شهر، محالت کوچه،محله، کی خانه، نیچند گرید  بارت به. شونديم فیتعر آن به وابستهي نواح

 اسيد مق در توانيم را... وي محل دولت،شهرستانروستا،له،يقبفه،یگتوها،طا شهر، کی در سکونتي ررسميغ

 کندد  دايد پ انید جر آن در اسدت  ممکدن ي اسد يسي هدا تيد فعال و نددها یفرآ کده  دانسدت  طر  قابلي محل

(Hafeznia & kavianirad, 2004: 6) .ي محل دولت اصطال  با ونديپ در اريبس مواق  دري محل اسيمق

 در هسدتندکه ي خاصد ي اسيس -یيايجغرافي هادهیپدي محلي هادولت امروزه. (Zaki, 2009: 105)است

 ازي بخشد  اداره در ،يکشدور  کدالن ي هدا اسدت يس چارچو  در و اندگرفته شکل هاملت –دولت درون

 .(Kamran, 2006: 23)کننديم کمک استي کشور واحد همان که کالن سطح به نيسرزم

 8ییگراهیناح -4

 دهید ناد دري مرکدز  حکومدت  اقدامات به هيناح مردم ای ساکناني ناخرسند انيب ابرازي نو یي گراهيناح

 کده ي مرکدز  حکومدت  کده  باورند نیا بر آنها رایز دانست؛ آنان مطالبات و حقو  بهي توجهکم ای انگاشتن

 زاتیتمدا  ندد یبرآ کده  –را شدان يفرهنگ وي اقتصاد مطالبات است،ي فرهنگ تیاکثر اراده محصول معموالً

 :kavianirad, 2010)اسدت  گرفتده  دهید ناد-استي مل گستره ساکن تیراکث با ناهمسان يهيناحي فرهنگ

 خدا   قید  ال و منداف   شدبرد يپ و حفاظت آن هدف که استي جنبشیي گراهيگر،ناحیدي مفهوم در.(60

 همدراه ي جمعد  تید هو احسداس  بدا  اغلدب  کده  اسدت ي اهيد ناح ينيسدرزم ي تنگناهدا  ريتددب  وي اهيناح

ي مل بقاء و ثبات اصلي برا حکومت کارکرد انهیگراهيناحي ها. اصوال گرایش(lehron, 2001:401)است

 ازي متعددد   وامدل  ، راستا نیدرا(. Hafeznia & kavianirad, 2013: 234)کنديم همراهي دشوار با را

ي هدا يندابرابر  سدکونت،  و اسدتقرار ي الگوهدا  دري وسدتگ يپ  ددم  دولدت، یي فضدا  وسعت،شکل: جمله

 افتددديمدد واقدد  مددوثریددي گراهيددناح يهيددروح جددادیا دریي ايددجغراف  وامددل وي ،رفاهي،اقتصددادیيفضا

(golmohammadi, 2001: 113).دچدار ي عد يطب وي انسدان   وامل سبب به که کشور ازي مناطق نیبنابرا 

ي هانگرش وي اجتما  ،ياقتصاد قی ال زين و بودهي خارجي هادولت با تماس و ارتباط در و انديپراکندگ

                                                           
1 Local Scale . 

2 Regionalism 
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 :Dikshit, 1994) آورد شمار به گراهيناحي نواح زمره در توانيم را دارند مرکز به تنسبي متفاوتي اسيس

 را دولدت  وي اسد يس نظام تيمشرو  که است بحران وجود دهنده نشان خود تيکل دریي گراهيناح(.169

 کی در رایي گرا هيناح تیموجود کهي  ناصر و  وامل.کشانديم چالش بهي ا هيناح اسيمق در کم دست

 هيد ناح آن فدرد  بده  منحصدر ي هدا يژگد یو و اتيخصوصط،یشرا ازي تابع آورد،يم وجود بهي اسيس واحد

 نید ا با ريدرگیکشورهاي تمام در انهیگراهيناح جنبش کی حرکت هياولي روين گر،ید  بارت به. بود خواهد

ي کد ی تدوان  و تشدد  ازي تابع و نبوده کساني یاسيس واحد هر در آن خاستگاه رایز ست؛ين کسانی دهیپد

 ابعداد یدي  گراهيد ناح نوشدتار،  نیا به توجه با. است بوده آنهاهمه مواردي بعض در ای و دهیپد نیاي هاازگونه

-هيد ناحي هدا تيد فعالي وجود تيماه شناساننده و معرف ابعاد، نیا از هرکدام که رديگيم بر در راي مختلف

یدي  گراهيد ناح-58يفرهنگد یدي  گراهيناح -5:از بارتند یي گراهيناحي شناس اساس،گونه نیا بر.است انهیگرا

 . 9ياسيسیي گراهيناح -89ياقتصاد

 
 

 Refrenc: authorsییگرا ناحیه شناسی گونه  -1شکل

                                                           
1 Cultural regionalism. 

2 Economic regionalism.  

3 Political regionalism. 
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 ییگراهیبرناح اسیاثرمق-5

 تدر  يوس نظام کی داخل در ،ينواح تمام سرنوشت و ستين داریپاي اهيناح چيه ،یيايازنظرجغراف امروزه،

ي وابستگي هاجنبه نیمهمتر ازي برخ رو، نیا از. ردیپذيم ريتاث آن طیشرا از حداقل ای و شوديم نييتعي جهان

ي هدا اسدت يس. شدود يمد  نيدي تبي محل وي جهان اسيمق انيم رابطهي واسطه بهیي ايجغراف اسيمق انيم متقابل

 قلمدرو  احدزا   توسدط  اسيمق استيس جادیا موجب شده،ي نيسرزم استيس ازي شکل  نوان بهیي گراهيناح

 توسدط  گرفتده  شدکل  اسيد مق اسدت يس.شوديمي محل اجتما ات ریسا وي فرهنگ -يقومي هاگروه محورو

ي نيسدرزم  صدورت  بهي فرهنگي حت وي اسيس ،ياقتصاد مناف  که است نکته نیا نيمب افراد و هاگروه احزا ،

 بدوده ي ملد  اسيد مق از متداثر  شدتر يب ،اسدکاتلند  دریدي  گراهيد ناح بدروز  مثال  نوان به. است شده فیتعر شده

-آن کامل و دممشارکت(انگلستاني)مرکز حکومت توسط هاياسکاتلند شدن شمرده تياهم کم را،یز.است

 تبد   بده  و ا تراضاتي ريگشکل با   _بوده اريمع نیترهامهمياسکاتلند دید از که_ي اسيس امور اداره در ها

 . (knight,1982 524)است  شده ايتانیبر درون در اسکاتلندیي گراهيناح آن

 راي متفداوت  راتيتداث انده، یگراهيناحي هاتيفعال تيموقع و محل ابعاد، به ،بستهیيايجغرافي هااسياصوالمق

 دریي گراهيناحي ريگشکل که دارد وجود امکان نیا گر،ید  بارت به.گذارنديمي جا بر آني ريگبرروندشکل

 انددازه  کید  بده ي محلد  وي اهيناح ،ي مل ،ي امنطقه ،يجهانیي ايجغرافي هااسيمق ازتمام،ينيسرزم قلمرو کی

 اسيد مق در وجدود،  نید ا با. باشد مذکوري هااسيمق ازي کی از متاثر شتريب آن،ي ریپذاثر و شدت و نشود متاثر

 اثدر  اريبسد  انده یگرا هيناح احساسات دیتشد در ارتباطات و اطال اتي آور فن قالب در شدني جهان ،يجهان

 بده  رجوع وي قوم جداگانهي هاتیهو انواعي ريگشکل ساز نهيزم ارتباطات، شدن ريگجهان. است بوده گذار

 دید پد راي قومي هايريدرگ و اختالفات انواع آن موازات به و شدهي اهيناح وي محلي هايوفادار نیتریيابتدا

 وي ملد  فروي هاارزش به شی،گراياسيسي واحدها ضعف شدن انینما ،يطیشرا نيچني عيطب امديپ. آورديم

 دري امنطقده  اسيد مق. شدود يکشدورم  دریي گراهيناح ساز نهيزم که است هاتیهو و هايوفادار دري دگرگون

 و همجدوار ي کشدورها  کدارکرد  خدرد، ي امنطقده  اسيمق در. گذارديم ريتثثیي گراهيناح بر کالن و خرد قالب

 اختالفدات ي اصدل   وامل از قاچا  وي مرز اختالفات که،ي اگونه به.است مؤثر دهیپد نیا شیدايپ در هیهمسا

ي هدا اسدت يس در غالدب  هید رو بده  گریهمدد  امور در کشور دوي هادخالت جه،ينت در.شوديکشورم دو انيم
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 هیهمسدداي کشددورها دري اسدديس تحددوالت اسيددمق نین،درایبددرا افددزون. شددوديمدد لیتبددد دو آني خدارج 

 دنبالده  زيد ن کدالن  درسدطح . باشدد  داشدته  دنبدال  بده  را دهید پد نیا تیتقو توانديم که استي گر واملیزازدين

یدي  گراهيد ناح دیتشدد  در منطقده ي کشورها انهیجو مداخلهي امنطقهي هااستيس وي مذهب-يقومي کيتيژئوپل

 جداد یا با   خا ،یي هااستيسي ريکارگ بهواسطه بهي ملي هادولت ماتيتصم ،يمل اسيمق در. اثرگذارند

 دري اتوسعه رشیپذ قابلي هاساخت ریز نبوده،يناح به حکومتي نظام -يتيامن کردیرو. شوديمیي گراهيناح

 اناياح و هيناحي نمادها بهي توجه کمدولت،ي سو از جامعه در آنهاي ادار -ياسيس مشارکت ه، دميناح سطح

یدي  گرا هيد ناح دیتشدد  و ليتشدک  در کههستندي اثرگذاري ملي هااسيمق آنها، بهي احترامي ب مواردي بعض در

ي هدا يهمسدان واسدطه  به هاگروه و فیطوا ،يقوم نخبگان ماتيتصم همي ومحلي اهيناح اسيمق در. موثرند

 دهید پد نید ا خلدق  در_شدود يمد  کشوري اصل بدنه از هيناح زیتما با   که_هيناح سطح دري فرهنگ وي عيطب

 .نندیآفريمنقش

 
 Refrenc: authorsگراییناحیه دیوجو علت بنیادهای -2 شکل
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 ییگراهیناحی هاادیبن -6

 )ماهواره و اینترنت( هانی:رسانهمقیاس ج -1-6

اي جهاني شدن و گسترش فناوري ارتباطات و اطال ات پيامدهاي مهمي در جهان امروز دارد به گونده 

کوشند تا با  بور از مرزهاي ملدي  اي ميگيري از ابزارهاي فراگير رسانههاي جهاني با بهرهکه امروزه قدرت

هاي جهاني اهداف خود را دنبال کنند.کشورهاي خاورميانه و شمال آفریقدا ازجملده   و اثرگذاري در مقياس

کشورهاي در حال توسعه و برخوردار از مخائر  مده انرژي هستند که به دليدل مشدکالت  دیدده بدویژه     

هاي جهداني پيداکنندد ومحلدي بدراي     را در  رصه سياستاند جایگاه واقعي خود قومي و مذهبي نتوانسته

اي گيري از ابزارهاي فراگيررسدانه هاي جهاني در تالشند تا با بهرهاند. قدرتهاي جهاني شدهرقابت قدرت

ها مقدمات دستيابي به اهدداف  هاي استفاده از این سيستممانند اینترنت و ماهواره و فراهمسازي زیرساخت

هدا در ناحيده مدورد مطالعده رو بده      ناطق فراهم سازند. به  نوان مثال، استفاده از این رسانهخود را در این م

نویسدان در  اي که شاید نتوان به آمار دقيقي از وبالگ نویسان بلدوچ و حتدي وبدالگ   افزایش است به گونه

خدو  مدردم   مندي و ورود نسدبتاً  چيزي که قابل رویت است  القه ،سيستان و بلوچستان دست یافت اما

بخصو  جوانان بلوچ به دنياي اینترنت است. بدون شک یکي از مهمترین  لدل گدرایش بده اینترندت و     

توان فقدان رسانه ارتبداط جمعدي در بلوچسدتان    نویساندرميان مردم این ناحيهراميظهور قابل توجه وبالگ

نکته قابل توجه دیگدر، در  .شودمي  نوان نمود که این امر در سایر نواحي فرهنگي و اقوام ایران نيز مشاهده

قدومي   _هداي مدذهبي   نویسان بلوچ، استفاده از این ابزار براي معرفي فرهنگ، هنر، شخصديت ميان وبالگ

ها از حدوزه شخصدي فراتدر    هاي این ناحيه است.به هر حال،امروزه تاثير این وبالگبلوچستان و توانمندي

چنين، در اي نيز ظاهر شده است. همومي و همگرایي ناحيهسياسي، مذهبي، قهاي مختلف رفته و در حوزه

مذهبي بر روي  -گرایانه و تمرکز اکثریت نخبگان قومي هاي ناحيهاین ناحيه به دليل ماهيت مذهبي فعاليت

اي را در دنياي مجدازي در پدي داشدته اسدت.     هاي گستردهبازتا  _گرایينسبت به سایر ابعاد ناحيه _آن 

مدذهبي   مایهها که بيشتر درونها و وبالگهاي مطالب مندرج در این سایتگيريتوجه به جهتبنابراین، با 

هاسياست محددودیت دسترسدي   دارند ونيز، همسو با مذهب رسمي کشور نيستند، دولت در مواجهه با آن

، سدني  5نيدوز  هایي نظيدر: سدني  توان فعاليت سایتبه این تارنماها را در پيش گرفته است. در این باره، مي

                                                           
1 www.sunni-news.net 
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وغيره اشداره کدرد    مدرسه  ربيه اسالمي چابهار،8، اهل سنت5آنالین یا پایگاه اطالع رساني اهل سنت ایران

اسدالمي   -بيهاي حاکم بر کشورهاي  رهاي دولت در تعامل با اهل سنت، انتشار دیدگاهکه به بيان دیدگاه

پردازند. نوع نگدرش  هاي منطقه ميهاي سياسي در سطح کشور و کشورمنطقه و نيز پوشش خبري جریان

-ها در محدوده سياست فيلتریندگ دولدت قدرار مدي    اي است که اکثر این سایتبه این موضو ات به گونه

-د که نسبت به اینترنت براي جهتها هستناي در ناحيه مورد مطالعه ماهوارهگيرند. از دیگر ابزارهاي رسانه

اي کده مخدتص بده    هاي مداهواره زیرا شبکه»دهي به افکار  موم در این ناحيه اثرگذاري محدودتري دارند.

ها را بر روي آنتن ببدرد، کدم و   ها در قالب زبان بلوچي،دغدغه بلوچهاي آنمسائل بلوچستان باشد و برنامه

ین مقياس جهاني  مده تثثيرگذاري خود را در قالدب اینترندت و   .بنابرا(koushki, 2011)«غيرفعال هستند

هدا و  گذارد.همانگونه که بيان شد،  موماً محور فعاليدت شدبکه  هاي فعال در این زمينه به نمایش ميسایت

زبداني   –گرا در این خطه از کشور ، برخالف سایر نواحي که غالباً ماهيتي قوميهاي ناحيههاي گروهسایت

ها، منعکس کنندده  ها و وبالگشتر رنگ و بوي مذهبي داشته و  مده مسائل مطر  شده در سایتدارند، بي

 هاي دولت در تعامل با اهل سنت و در مرحله بعد قوم بلوچ است. کاستي

 های مالی و ایدئولوژیکی برخی کشورهای منطقهای: حمایتمقیاس منطقه -2-6

گرایدي در جندو    ولوژیکي برخي کشورهاي منطقه،ناحيههاي مالي و ایدئاین مقياس در قالب حمایت

شر  کشور را تحت تاثير قرار داده است.اسالم سلفي که ميراث وهابيت در شبه جزیره  ربستان است و به 

سياسدي را ولدو بده طدور      -بنيادگرایان و القا ده تسري یافته است؛ در واق  تحدوالت اجتمدا ي  گفتمان نو

هداي  این تفکر،ریشه درجریان(movassaghi, 2001: 156)کندقرآني توجيه ميابزاري، با تفاسير مختلف 

هایي چون شرک و بد ت مذهبي گذشته تاریخ اسالم دارد و با مهنيتي خا ، با بسياري از مسائل با  نوان

 ها معتقدند که بازگشت به سنت پيامبر و  مل سلف، یعني صحابه و تابعين، از  واملکند. سلفيمبارزه مي

درحدال حاضدر   Ebrahimi):(2010:181شدوند جلوگيري از بد ت است؛ از این رو، سدلفيه ناميدده مدي   

هاي اصلي تبليغ و گسترش اندیشه وهابيت پس از  ربستان سعودي اسدت. از آنجدا   کي از پایگاهیپاکستان 

تحصديل   که بسياري از رهبران مذهبي بلوچ در خارج از کشورو در کشورهاي  ربستان، پاکسدتان و هندد  

                                                           
1 www.sunnionline.us/farsi 

2 www.ahlesonnat.com 

http://www.mdchabahar.htmlplanet.com/
http://www.mdchabahar.htmlplanet.com/
http://www.sunnionline.us/farsi
http://www.ahlesonnat.com/
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اي که حتي شوند که گاه در تعارض با مذهب رسمي کشور است. به گونههایي مياند، متاثر از اندیشهکرده

اندد. در ایدن   هاي ناراضي از حکومت فعاليت خدود را در کشدور پاکسدتان گسدترش داده    بعضي ازمولوي

کده وابسدته بده سدپاه     _که تشکلي  مدتا مذهبي است را ندام بدرد  _توان حز  الفرقان ایران خصو  مي

کشدورهاي  ربدي منطقده،     . همچندين سدرمایه گدذاري    (mohagher, 1993: 38)صحابه پاکستان است

خصوصاً  ربستان سعودي، امارات و قطر در حوزه مذهب و تبليغ گسترده وهابيت تا قبدل از بده قددرت    

ولي از این تاریخ به بعدد   الحق در پاکستان، بيشتر معطوف به خود کشورهاي  ربي بودرسيدن دولت ضياء

شاهد رشد مدارس مذهبي به ویژه مدارس وابسته به دیوبندي و اهل حدی  در کشدور پاکسدتان هسدتيم.    

، 905بده   5390هداي  مدرسه مذهبي داشته است اما ایدن رقدم در سدال    591، فقط 5391پاکستان در سال 

مدرسددده رسددديده  50099بددده  8009و در سدددال  9000بددده  5322، 5191بددده  5313، 239بددده  5315

در ایدن    8055در چاپ ماه مي  خود در سال « داون».روزنامه پاکستاني (khousravi, 2011: 159)است

ليکس آن را منتشدر کدرده   کي یکه پایگاه و  یيبراساس تلگراف یک دیپلمات آمریکا»نویسد: خصو  مي

امارات متحده  ربي از بانددهایي در  است، نهادهایي موسوم به نهادهاي خيریه اسالمي  ربستان سعودي و 

کنند که کودکان هشت سال به باال را براي آنچه شدرکت درجهداد خواندده شدده     پاکستان حمایت مالي مي

ميليون دالراز ایندو کشدور  500نویسد که ساالنه نزدیک بهدهند. این روزنامه مياستخدام کردهوآموزش مي

 «تا نيروهایي را در ایالت پنجا  پاکسدتان بده خددمت بگيرندد    شود براي این گروها در پاکستان ارسال مي
.(http://www.dawn.com) 

هداي هنگفدت مدالي ،    گدذاري وهابي بده همدراه سدرمایه    -گمان ، فعاليت شب که روحانيت سلفيبي

گسترش اسالم سلفي را در پاکستان تشدید کرده که به طب  پيامدهاي آن کشور ما را نيز تحدت تدثثير قدرار    

ه است. این تفکر، در نتيجه همساني فرهنگي و ارتباط گسترده بلوچستان دو کشور، به ناحيه بلوچستان داد

اي که پيددایش  گونهایران هم سرایت کرده که منشاء مشکالتي در حوزه امنيت محلي و ملي شده است. به

حاري طي یک دهه اخيراز هاي انتالعدل در بلوچستان و انجام  ملياتهاي تروریستي جنداهلل و جيشگروه

ها، با وارد کردن گفتمان مذهبي به صحنه درگيري با نيروهاي که این گروهاین زاویه قابل تحليل است؛ چرا

هاي سه گانه در مسجد  لي بدن ابدي   نظامي و انتظامي کشور و خلق حوادثي چون: تاسوکي، بمب گذاري

، انفجدار اتوبدوس نيروهداي سدپاه     5923 ا در سدال  طالب)ع( زاهدان، حمله انتحاري به اجتماع روز تاسو
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سوزي و ... سرآغازي است بدر اثدر   پاسداران در زاهدان، حمله به بانک انصار و کشتار کارمندان در اثرآتش

گيري آنان از واژگان و اصطالحات دیندي  کنند. بهرهکه این اقدامات را تجویز مي يهایبخشي چنين اندیشه

ا  نوان جهاد  ليه جمهوري اسالمي ایران و سيمایي شدبيه بده نيروهداي طالبدان و     و توجيه اقدامات خود ب

مدرزي و متداثر   هاي بدرون آرایي کشتار شبيه به القا ده،شکي در خصو  آموزهجهادي افغان و نيز صحنه

 گذارد.  هاي بنيادگرایي کشورهاي منطقه نميشدن از دیدگاه

 مقیاس ملی -3-6

 اجتماعی -های قانونی برای مشارکت کامل سیاسی محدودیت -1-3-6

هداي نظدام را   مطابق مفاد قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، قانونگذار ماهيت و جوهرجهت گيري

بر مبناي ر ایت حقو  شهروندي تنظيم کرده است. این قا ده و اصول در  موم فصدول و اصدول قدانون    

هاي قومي قرار گرفته ها ر ایت شده که مبناي تدوین سياستط به اقوام و اقليتاساسي از جمله مفاد مربو

است.از طرف دیگر رو  حاکم بر قانون اساسي بيانگر پذیرش وحدت در تکثر فرهنگي استو ضمن تثکيد 

 salehi)ها در چارچو  مشترک مجاز بر تنوع قدومي، توجده شدده اسدت     بر اشتراکات، بر خرده فرهنگ

amiri, 2008: 452)هاي قانون اساسي که بده اقدوام و تنو دات فرهنگدي کشدور پرداختده       .از جمله اصل

هایدوازدهم، سيزدهم، پانزدهم، نوزدهم و دوم و اصل بندهاي ششم، هفتم، هشتم، نهم و چهاردهم از اصل

اط هاي فو  ميدان  ملکرد وسيعي را در ارتبد . اصل(constitution, 2001: 18-27)بيست و ششم است

با تنو ات فرهنگي جامعه ایراني بيان کرده است. اما در  ين حال،برپایده  اصدل یکصدد و پدانزدهم قدانون      

رئيس جمهور باید از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجدد شدرایط زیدر    »اساسي جمهوري اسالمي ایران:

بقه و امانت و تقوي، مدؤمن و  باشند، انتخا  گردند: ایراني االصل، تاب  ایران، مدیر و مدبر، داراي حسن سا

مطابق بدا ایدن اصدل از    (previous, 53)«معتقد به مباني و جمهوري اسالمي ایران و مذهب رسمي کشور

قانون اساسي، رئيس جمهور  الوه بر شرایط مذکور، باید معتقد به مذهب رسمي کشور نيز باشد و از آنجا 

اسالم و مذهب، جعفري اثني  شري اسدت و ایدن   دین رسمي ایران »که در اصل دوازدهم قانون اساسي، 

، بنابراین مسلمانان پيرو اهل سنت و پيروان سایر ادیان )مجاز در اصدل  «اصل، الي االبد غيرقابل تغيير است

سدديزدهم(، طبددق ایددن اصددل از قددانون اساسددي فرصددت الزم را بددراي نمایندددگي در انتخابددات ریاسددت  
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مذهبي و روشنفکران جامعه بلوچ را در پي داشدته و در   -سياسي  این امر نارضایتي نخبگان.جمهوریندارند

 ها بي تثثير نبوده است.کاهش مشارکت کامل سياسي آن

 ناکارآمدی نظامتوزیع فضایی -2-3-6

هاي متنوع در مرکز یا کانون سبب شدده ندواحي پيرامدوني از    تمرکز جمعيت، امکانات، خدمات و کارکرد

به مرکدز برخدوردار باشدند. لدذا ضدرورت دارد کده برندامهریزان در بدازنگري         مناب  وامکانات کمتري نسبت 

هاي اقتصادي مالحظات الزم را مدورد توجده قدرار دهندد تدا شدکاف       ویژه کارکردکارکردهاي فضاهاي مليبه

ها کاهش یابد.در ایدن راسدتا   هاي موجود درخدمات و کيفيات معيشتي آنپيرامون و نيز تفاوت-درآمدي مرکز

تدرین اسدتان   اند؛ استانسيستانو بلوچستان توسدعه نيافتده  هایي که براي توسعه طراحي شدهیه همه شاخصبر پا

هداي کشور،اسدتان   بده تفکيدک اسدتان   5921اي که بر اساس گزارش توسعه انساني سالکشور است. به گونه

آمدوزش  (،%932برآورد شاخص اميدد بده زنددگي )   _کمترین شاخص توسعه انساني %999مذکوربا شاخص 

هاي کشور دارد. ایدن وضدعيت در بخدش جندوبي اسدتان )منطقده       را در ميان استان_(%119(ودرآمد )991%)

است و این شداخص   % 131مکران( شدیدتر است.این درحالي است که ميانگين شاخص توسعه انساني ایران

 %289و  %212،%255بدوده کده بده ترتيدب     %293الدذکر اسدت در اسدتان تهدران     که برآورد سه شاخص فو 

افتگي ميان استان سيستان و بلوچستان یسطح توسعه تفاوت در .بنابراین وجود (pourtaleie, 2001: 5)است

مندي و وضعيت برخورداري است. همچنين بدا توجده   و سایر نقاط کشور، خودگویاي تفاوت در ميزان بهره

هاي الزم براي توسعه ات و زیرساختشود که آهنگ رشد و توسعه امکان دالت توزیعي، روشن مي به مقوله

گذاري و نيز تدالش  همه جانبه نسبت به سایر نقاط کشور روندي مالیم داشته است. این وضعيت کند سرمایه

گذاري در راستاي زدودن فقدر و محروميتازسديماي اسدتان،    هاي ضربتي سرمایهمحدود دولت در اجراي طر 

 گرایي اقتصادي در بلوچستان فراهم کرده است.  يهها و وامل وجودي الزم را براي ناحزمينه

 ایمقیاس ناحیه -4-6

 سنی(: –بلوچ و شیعه –ای)سیستانیهای ناحیهتعارض منافع هویت-1-4-6

زبان و شيعه مذهب هستند و به لحاظ تاریخي در تمدام تحدوالت   فارسي مده ساکنان ناحيه سيستان ، 

هدا  اند. امروزه سيسدتاني کنون نقش  مده و گاه حتي محوري داشتهدروني جامعه ایراني از دوران باستان تا
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شوند. سياسي به دو جهت جغرافيایي؛جنو  خراسان و زاهدان توجيه مي -به لحاظ ارتباطات فرهنگي 

اي مذهبي و موقعيت ژئواستراتژیک سيستان براي تهاجم بده شدر  از  وامدل  مدده     -اشتراکات زباني 

کدرده اسدت. امدا    ها را با جنو  خراسان توجيه ميسياسي سيستاني -ط فرهنگياست که از دیرباز ارتبا

 -ها به ویژه پس از انقدال  و در ارکدان اداري   ارتباط با سرحد خصوصاً زاهدان به لحاظ نفوم سياسيآن

بدا اسدتقرار نظدام جمهدوري     . به  بارت دیگدر،  (karimipour, 1992: 157)سياسي مرکز استان است

مل ناحيه مذکور به دليل تجانس فرهنگي با اکثریت زباني و مذهبي کشور، با د  شدده کده    تعااسالمي،

راندي  اي طرد شود. تداوم چنين وضدعيتي، حاشديه   اجتماع بلوچ از مشارکت در مدیریت محلي و ناحيه

هاي افراطي نسبت به بلدوچ نيز،سدبب شدده    جامعه اهل سنت بلوچ را تشدید کرده است. برخي نگرش

-دست کم در مقایسه با سيستاني-ايهاي محلي و ناحيهز فرایند مشارکت و برخورداري از فرصتآنان ا

ها  لت این که اغلب مناصدب اجرایدي   به دور بمانند. نکته قابل توجه این است که برخي سيستاني -ها

دم زابل در هشتمين کنند، چنان که  باسعلي نورا نماینده مراستان را در اختيار دارند، این گونه توجيه نمي

 لدت بيشدتر بده کارگرفتده شددن      »... دوره مجلس شوراي اسالمي در این ارتبداط چندين ا تقداد دارد:    

ها در اداره امور استان، مذهبي و قومي نيست؛ بلکه به دليل باال بودن سطح سواد و تحصديالت  سيستاني

.این در حدالي اسدت کده    (noura, 2011)«آکادميک در این ناحيه نسبت به سایر  نقاط بلوچستان است

طبق آمارهاي موجود، بيش از نيمي از جمعيت بلوچستان با سواد هستند. لذا این تفکر که  لت محروم 

کند. صد  مي 5990سطح سواد است، بيشر بر جامعه بلوچستان در دهه ها از مناصب اجرایي،ماندن آن

هدا قرارگرفتده و   اداریاستاندر اختيار سيستاني-یيبيشتر مصادر اجراکم پس از انقال ،با این وجود دست

اند. در ایدن  هاي محدود استان کم نصيب ماندهها در مدیریت محلي و برخورداري از فرصت مالً بلوچ

-باره، معروف است که در شهر زاهدان به  نوان مرکز استان که جمعيت شيعه و سني آن را برابر دانسته

به هرحال، آنچه که واقعي به . (kavianirad, 2010: 235)نامندمي« داريتانسيس»استانداري آنجارا اند؛ 

رسد آن است که به رغم جمعيت هفتاد درصدي مردم بلوچسدتان در اسدتان، اکثریدت کارکندان     نظر مي

هدا نسدبت بده    ها در اختيار دارند که تداوم این جریان  الوه بر نارضایتي بلوچادارات را همان سيستاني

 و بلوچ نيزدامن زده است.  به افزایش تنش ميان سيستانيکومت مرکزي،ح
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 ناکارآمدی نظام توزیع فضایی در سطح استان  -2-4-6

متوازن و همه جانبه یکي از اصول مهم توسدعه پایددار اسدت. توسدعه و ميدزان مناسدب        اساساً توسعه

در جوامعي که از تنو ات فرهنگي برخوردارند؛ برخورداري نيز رضایت شهروندان را به دنبال دارد. این امر 

مندي خواهد بود. با تابعي از ميزان بهرهها نسبت به حکومت،اي که کنشورفتارآناهميت باالیي دارد. به گونه

ها توسط مرکز آمدار ایدران، در اسدتان سيسدتان و بلوچسدتان،      هاي توسعه در سرشمارياستناد به شاخص

شود. به طوري که در اکثدر  هاي استان مشاهده نميه یک اندازه در ميان شهرستانتوسعه و توزی  امکانات ب

هدا نيدز بدا    هاي زاهدان و زابل از ميزان توسعه باالیي برخوردارند و سدایر شهرسدتان  ها، شهرستانشاخص

وزش هاي بعدي قرار دارند.بر این اساس، با استناد به چند شاخص توسعه نظير:آمد اختالف زیادیدر جایگاه

دسترسي به آ  و بر  در نقاط روستایي، همچندين دسترسدي بده    و سطح سواد ، بهداشت و درمان، ميزان 

هداي ارتبداطي شددهري و   مراکدز خددمات فرهنگي)کتابخانده، سدينما وغيره(وامدور زیربندایي همچدون راه       

 وضعيت استان به شر  زیر است:روستایي،

، 20، زابدل 28هداي زاهددان  دین قرار است:شهرسدتان وضعيت به ترتيب باز نظر آموزش و سطح سواد،

  statistic)درصدد باسدواد و ...   90، چابهدار بدا   19، سدرباز 99، کندارک  91، سراوان92، خاش 15ایرانشهر

yearbook, sistan  baluchestandivision, 2001: 508).      از نظدر شداخص بهداشدت و درمدان نيدز

-تخت بيمارستانيداشته 8199ن وجود داشته که در مجموع، در استا 5930مؤسسه فعال درماني در سال 52

تخدت قدرار دارد.مدابقي     119شهر زابل بدا  تخت در شهر زاهدان و در مرتبه بعد ، 5883اندکه از این تعداد،

تخددت ، 599تخددت، خدداش  512تخددت، سددراوان  990هددا نيددز بهشرحزیراست؛ایرانشددهر  شهرسددتان

.شاخص بعددي در سدنجش سدطح برخدورداري،     (previous, 554)تخت 19تخت و نيکشهر801چابهار

ميزان دسترسي به آ  و بر  در نقاط روستایي است که بر اساس سرشماري مرکز آمار ایدران از مجمدوع   

روسدتا  152اند که توزی  آن به ترتيب زیر است:روستا به آ  و بر  دسترسي داشته 9193روستاهاي استان 

 903روسدتا در سدراوان،   993روستا در نيکشدهر،  931ستا در خاش،رو 159روستا در چابهار،  939در زابل،

گذاري دولت در بعدد  سرمایه. شاخص بعد،(previous, 311)روستا در سرباز و ...999روستا در ایرانشهر،

 3استانبدینگونهاسدت:زابل   يهدا هاي  مومي نسدبت شهرسدتان  فرهنگي است که طبق آمار، تعداد کتابخانه

کتابخانده   9کتابخانه، چابهار و سراوان هر کدام با  1کتابخانه،ایرانشهر و خاش هر کدام با  1کتابخانه،زاهدان 
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و ...شاخص دیگر فرهنگي ،تعداد سينماها در سدطح اسدتان اسدت کده بدر پایده گدزارش مرکدز آمدار در          

در اسددتان فقددط یددک سددينماي فعددال وجددود دارد کدده آن مددورد نيددز در شددهر زاهدددان قددرار ،5930سددال

هاي ارتباطي در نقداط شدهري و روسدتایي    ميزان دسترسي به راه. آخرین شاخص،(previous, 606)دارد

هاي ارتباطي آسفالته و شوسه شهري و روستایي زیر پوشش اداره کدل  است که بر اساس آن طول انواع راه

 309کيلدومتر، زاهددان   5889هاي مختلف استان بده ترتيدب زیدر اسدت:زابل    راهو شهرسازي در شهرستان

 کيلدومتر و ...  993کيلدومتر، سدراوان    101کيلدومتر، نيکشدهر    921کيلدومتر، چابهدار    399کيلومتر، خاش 

(previous, 382) 
هاي مکر شده در مورد برخورداري و ميزان دسترسي مدردم  ها و مؤلفهدر مجموع با نگاهي به شاخص

هداي  اي که شهرستانکسان نيست؛ به گونهتوان گفت که توزی  سرمایه در استان یبه امکانات، این گونه مي

توان با مرکز استان بودن زاهدان و زابل از بيشترین ميزان امکانات برخوردارند. برخوردار بودن زاهدان را مي

تدوان  مدي توان این قضيه رابه زابل نيز تعميم داد. در نتيجه با توجه به مدوارد مدذکور،  آن توجيه کرد؛ اما نمي

ستان بعد از زاهدان، بيشترین موفقيت را در جذ  سرمایه و به تبد  آن توسدعه بدسدت    گفت که ناحيه سي

هدا در اکثدر مصدادر و مناصدب     توان به  لت در رأس امور بودن سيسدتاني آورده است. البته این امر را مي

هاي رضایتينا -به ویژه مکران -اجرایي استان توجيه کرد.نتيجه این امر و رسيدگي کمتر به سایر نقاط استان

زیادي در پي داشته و حس تبعيض را در بين ساکنين این ناحيه به وجود آورده استکه بدا توجده بده سدایر     

سياسي و احساس سلطه و  -ها در مناصب اداري هاي اثرگذار از جمله حساسيت به کارگيري بلوچمقياس

نایي به مسائل استاني و گداه کشدوري را   ا تهاي اختالف و بيها؛ خواه ناخواه زمينهها بر آنتسلط سيستاني

 در ميان مردم بلوچستان به وجود آورده است.

 مقیاس محلی -5-6

 ناهمگونی مذهبی با اکثریت -1-5-6

ها ازنظرمذهبي اهل سنت حنفي هستند که از این جهت با مذهب رسمي کشدور متفداوت بدوده    بلوچ

دیدگاه تشي  محور حاکم ، مبناي همبسدتگي ملدي   گيرند. تعارض بدین مفهوم که وگاه در تعارض قرار مي

داند و پيروان دیگرمذاهب اسالمي وادیان رسمي کشور را مکلف به پدذیرش  را مذهب اکثریت ایرانيان مي

امنيت ملي به شدت با حفد  و گسدترش   داند و بر اساس نگرش ایدئولوژیک و آرمانگراي موجود، آن مي
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  گره خورده است. از طرفي ميزان سواد و آگاهي در ميان مردم این هاي شيعي و جایگاه مذهب تشيبآموزه

ها و سطو  مختلف محلي و ملي هسدتند.  ناحيه افزایش یافته و به همين دليل خواهان مشارکت در  رصه

این در حالي است که نظام و فرهنگ سياسي موجود ظرفيت پاسخگویي به این مطالبات فزاینده را ندارد و 

.همچندين از آنجدا کده اسداس     (kavianirad, 2011: 195)شدود بناي تعارض نهاده مي همين جاست که

هویت در جامعه بلوچ طایفه و مذهب است، لذا به نو ي در برابر هویت اکثریت و حاکميت قدرار گرفتده   

است. از این رو احساس تهدید از چنين وضعيتي، ميان دارندگان مذهب مشدترک و نخبگدان کده  مددتا     

 همگوني و همگرایي فزاینده ایجاد کرده است.نو ي سرخوردگي، هستند؛ها مولوي

 های جغرافیایی و بعد مسافتویژگی -2-5-6

هداي  هاي منحصر به فدردي را در ميدان سدایر اسدتان    بلوچستان از نظر موقعيت نسبي و مطلق، ویژگي

ي، محدودیت شدید منداب   فقر پوشش گياههاي جوي،العاده در دریافت ریزشکشور دارد. محروميت فو 

هداي روان در سدطح مراکدز    مخاطرات ناشي از فراینددهاي بدادي و ماسده   آ ، ویژگي دمایي و تبخير باال،

آورد. افدزون بدر این،بعدد فاصدله هدم      ترین شرایط زیستي را براي سکونت فراهم ميمسکوني و... سخت

کشور کاهش داده است؛ به طوري که در بدين   امل مهمي است که ارتباط ساکنان این ناحيه را با مرکزیت ،

هاي فرهنگي متفداوت  کيلومتر بيشترین فاصله را با تهران دارد. ویژگي 5901ها، زاهدان با تمام مراکز استان

جامعه بلوچ با اکثریت فرهنگي کشور؛ بعد فاصله و به تب  آن کاهش مراودات ساکنان این ناحيه با مرکزیت 

ت که بلوچ نسبت به اهداف حکومت مرکزي چنددان خدود را موافدق نشدان     سياسي کشور سبب شده اس

 گاه در تحوالت بزرگ جامعه ایران خود را شریک نکرده است.ندهد. بر همين اساس، هيچ

 ایبافت طایفه -3-5-6

اي چندان در  ها نظام ایلياتي بوده است. دلبستگي و تعصب طایفده وجه مشترک زندگي اجتما ي بلوچ

راستي و ناراسدتي در امدور گونداگون،    نامي،پيروزي و شکست،ها  ميق است که خوشنامي و بدميان بلوچ

-پديش از آنکده بدراي او سددبب سدربلندي و سدرافکندگي باشدد، در کارنامدده خدانوادگي مات ثبدت مددي        

هداي اصدلي جامعده    اي ومات محدوري، از ویژگدي  .  سداخت طایفده  (kavianirad, 2010: 230)شدود 

-هاي فرهنگي واجتما ي، ميزان پذیرش و مقبوليت دستورها و فرماناست.این چنين زمينهبلوچستان بوده 

هارانسبتبه دستورات حکومت بيشترکرده و از نفدوم حکومدت وکدارگزاران    هاي روساي طوایف و مولوي
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کارکرد اي،(. چنين همبستگي و پيوستگي طایفهGhalibaf, 1996: 80حکومتي در ميان مردم کاسته است)

 -نفومحکومت مرکزي و پذیرش الگوي شهروندي در بلوچستان را کاهش داده و زمينه همگرایي قدومي و

 طایفه اي وواگرایي از مرکز را به دنبال داشته است. 
 ها(روحانیون اهل سنت بلوچ)مولوی-4-5-6

ایفدا   ايفرهنگي و مذهبي بلوچستان نقش  مدهها درمسائل سياسي، نخبگان مذهبي بلوچ یعني مولوي

 -ميکنند.آنان پيش از انقال  در دوران چيرگي سرداران طوایف و خدوانين بلوچسدتان، جایگداه اجتمدا ي    

حکومدت جدید،سدرداران و خدوانين را ازسلسدله مراتدب      درجه دوم و سوم داشتند. پساز انقدال ، طبقاتي

و نزدیکدي روحيدات    گيري افکار و شدعائر انقالبدي  اداري کنارگذارد که با توجه به جهت -قدرت سياسي

هدا در  ها حلقه پيوند ميان مردم و حکومت شدند. مولدوي مولويحکومت انقالبي با روحانيت اهل سنت، 

نزد مردم و مسئوالن استان از جایگاه و نفوم باالیي برخوردارند. همين جایگداه سدبب شدده کده مدردم در      

هدا در  . چنين منزلتي سبب مقبوليت مولدوي هاي خا  سياسي به ویژه انتخابات از آنان پيروي کنندهنگامه

توان .در این باره مي(kavianirad, 2011: 199)نزد مردم به مراتب بيشتر از مقبوليت حاکميت شده است

به آخرین نمونه آن، یعني ترغيب مردم براي مشارکت فعال در انتخابدات ریاسدت جمهدوري یدازدهم در     

هدا بده   چنين کمک آننسبت به اقوام و مذاهب داشت نام برد. همتري را که نگاه متعادل يحمایت از نامزد

هدا بدر افکدار    هاي اثربخشي مولدوي ،از دیگر نمونه5939حل مسثله گروگانگيري سربازان مرزباني در سال

 بوده است.-هاي تندروحتي گروه_ مومي مردم بلوچ

ز انقال  و همچنين بدا توجده   بنابراین با توجه به ماهيت دیني و مذهب محور حکومت در ایران بعد ا

بدیهي است اختالف نظر و دیدگاه و  ملکرد در ایدن حدوزه بده    هاي مذهبي ميان شيعه و سني، به تفاوت

دانند و طبيعدي اسدت کده    ها جایگاه خود را به  نوان مراج  در حوزه دین و مذهب ميوجود آید. مولوي

-تواندرسياسدت اشند. چندين وضدعيتي رامدي   نسبت به رویکردهاي حکومت مرکزي اختالف نظر داشته ب

ها بده  که در کشور این سياست یيهاي مربوط به کنترل جمعيت در بلوچستان به وضو  دید؛ آنجاگذاري

کنند.بده  ها با آن به مقابله برخاستند وآن را حرام ا الم کرده و ميولي در همان زمان مولويآمد،اجرا در مي

دهي به افکار مردم در ناحيه بلوچستان به خوبي ایفدا  صلي خودرا در جهتها نقش اهرحال، امروزه مولوي

هداي  کنند، تا جائيکه دایره نفوم آنان دیگر محدود به مرزهاي بلوچستان نيسدت؛ وشدعاع آن بده اسدتان    مي
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گرایدي در  هداي جغرافيدایي بدر ناحيده    همجوار نيز کشيده شده است.در مجموع، باتوجه به اثرات مقيداس 

گرایي مذهبيدر این ناحيه به شدت فعال است و این امر بيشتر آید که ناحيه، این نتيجه بدست ميبلوچستان

دهي به تفکرات ساکنين و ناهمگوني مذهبي ها در جهتهاي فرهنگي ناحيه، جایگاه مولويبه دليل ویژگي

ر و محروميدت  هدا و فقد  گرایي اقتصادي نيز به  لت ضدعف زیرسداخت  با دیگر ساکنان کشوراست. ناحيه

گرایدي  گذاري محدود در این ناحيده، فعدال اسدت. ناحيده    اقتصادي نسبت به سایر فضاهاي ملي و سرمایه

زباني در بلوچستان نيز، به واسطه ناهمپوشاني دو  نصر زبان و مذهب بر همدیگر فعدال نيسدت.    -مذهبي

رایي سياسي، به دليل ضعف آگاهي و گگرایي زباني در این ناحيه نيز غير فعال است و همچنين ناحيهناحيه

 کم تا چند دهه آینده فعال نخواهد بود.سطح سواد دست

 
 های جغرافیایی در شکلگیری ناحیهگرایی در بلوچستانپیامدهای ناشی از اثرات مقیاس -3شکل

Refrenc: authors 
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 نتیجه گیری

 راید ز اسدت؛  مختلدف ي شدورها ک انيد م در جیراي ادهیپد ،ينيسرزم وي فرهنگ بعد دري ملي ناهمگون

 ،يخیتدار ي هدا يوسدتگ يپ هدم،  بدا  توانندد يمد ي ندواح  نید ا که هستندي فرهنگي نواح ازي ازهيآم کشورها

ي رپدا ید خیتدار  طول در رانیا. باشند نداشته که نیا ای و داشته را آن مانند وي مذهب،يزبان،يفرهنگ،ياقتصاد

 طول دري قوم وي مذهب ،يزباني هاگروه ازي اريبس ونتسکي رایپذ اش،يايجغراف تيموقع از متاثر خود،

 ران،ید ا تيمددن  و فرهندگ  ازمختلدف، ي ندواح  گرید  بارت به و هاگروه نیا انيم تعامل. است بوده خیتار

 در واق  بلوچستان، هيناح. سازديم جدا رامونيپي فرهنگي هاحوزه گرید از را آن که ساخته متکثري فرهنگ

 از د،ید گرد اشداره  مقالده  نیا در کهیي هامشخصه و هايژگیو واسطه به بلوچستان، و نستايس استان جنو 

 نیا بر آن ابعاد ویي ايجغرافي هااسيمق آثار ق،يتحق نیا در. است مند بهرهیي گراهيناحي برا الزمي هامولفه

 اندد؛ داشتهي پ در را اناست دریي گراهيناح ظهور زیمتماي شکل به هرکدام که گرفت قراري بررس مورد دهیپد

ي فضا در وي ارسانهي ابزارها قیطر از بلوچستان دریيگراهيناح بر را خودي رگذاريتاث شتريب،يجهان اسيمق

 قید طر از زيد ني امنطقده  اسيمق. رسانديم ثمر به حوزه نیا در فعالي تارنماها و هاتیسا واسطه به بر،یسا

 بدر  افدزون ،يمدذهب ي ادهدا يبن به کمک قالب در منطقهي ورهاکشي برخي کیدئولوژیا وي مالي ها تیحما

 بلوچسدتان  در تيد وهاب ژهید و بده  وي سلف اسالم غيتبل به عه،يوشي سن انيمي مذهب اختالفات به زدن دامن

 اسيدرمق.اسدت  داشتهي پ در را بلوچستاني مذهب دیشدیي گراهيناح امر نیا که پردازنديم رانیا و پاکستان

ي ندواح ي اجتمدا   -ياسيس کامل مشارکت نهيزمي قانوني هاتیمحدودي برخ با کشور ياساس ،قانونيمل

 اسيد مق نیا در نيهمچن. است داشته دنبال به رایي هايتینارضا مساله این که است کاسته را کشوري فرهنگ

 انيد م درتوسعه،ي هاشاخص تمام در استان نیيپا رتبه آن تب  به و کشور دریي فضا  یتوز نظامي ناکارآمد

 اسيد مق منظدر  از. اسدت  آورده وجود به را هيناح نیا دري اقتصادیي گراهيناح  مدتاکشور،ي هااستان ریسا

یي گراهيناح سازنهيزم دراستان،یي فضا  یتوز نظامي ناکارآمد وي اهيناحي هاتیهو مناف  تعارض ،ياهيناح

 -يمناصدبادار  اغلدب کشدور، ي مرکدز  هسدته  باي همگون ليدل به هايستانيس نظر نیا از که چرا است؛ بوده

 در توسعه زانيم نیشتريب استان، مرکز از بعد ستانيس هيناح آن تب  به که داشته ارياخت در را استان دریي اجرا

ي مدذهب ي نداهمگون  قید طر از زيد ني محل اسيمق.  است آورده بدست را استاني هاشهرستان ریسا با اسيق

 انيد م در کشدور  تید مرکز با فاصله بعد نیشتريب ویي ايجغرافي هايژگیو ران،یا ملت تیاکثر با بلوچستان
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ي گدذار ريوتداث  گداه یوجاي افده یطا بسدته  بافدت مرکز، با مراودات کاهش جهيدرنت و کشوري هااستان ریسا

 نید درا کده  هسدتند ي مدوارد  از همده  ، بلوچسدتان  در انهیگراهيناح تحوالت روند در سنت اهل تيروحان

 .آورنديم وجود به را کشور از هيناح نیا دریي گراهيناحاس،يمق
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