شناسايي ماهيت نژادي مردم بلوچ از سوي غربيان با اتكا بر مﺴاﺋﻞ
فرهنگي ،رويكردها و نقد

عليرضا سليمان زاده ،استاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان

چكيده
زبان بلوچي ،يكي از شاخههاي زبانهاي ايراني است .اين زبان صورت باستاني و قديمي خود را بهتر از
ديگر شاخههاي زبانهاي ايراني حفظ نموده است .باوجوداين ،براي دانشمندان غربي اثبات نژاد بلوچها به لحاظ
آريايي ،دراويدي ،تركمن و يا عرب بودن آنان امري بغرنج بوده و در خصوص اين مسﺌله استنتاجهاي قطعي از
سوي هر مح ّﻘﻘي با برخي ترديدها همراه بوده است .اين پژوهش با استفاده از روش تحﻘيق تاريخي و پژوهش
توصيفي-تحليلي بر آن است تا نژاد مردم بلوچ را با اتّكا بر برخي نظريات خاصي كه در اين زمينه ارائه شده،
مورد واكاوي قرار بدهد .درواقع ،هدف پژوهش آن است كه علاوه بر نﻘل برخي نظريات برجسته ،به توصيف و
تبيين مسﺌله مورد نظر پرداخته شود .نتايج پژوهش حاضر نشان خواهد داد هر چند در گذشته بحث مطالعه
نژادها ،يك مسﺌله حاد ايدئولوژيك و سياسي پررنگ در غرب بوده؛ امّا بايد خطرنشان كرد با توجه به كثرت
نظريات ارائه شده در زمينه ماهيت بلوچها و عدم وحدت رويه در نوشتههاي غربيان ،اين امر درزمينه شناسايي
هويت نژادي اين قوم به صورتي بينابين مصداق پيدا ميكند .به عبارتي ،ديدگاههاي مستند علمي ،مواضع،
جهانبينيها و يا رويهاي كه طي آن غربيان به بررسي ماهيت اقوامي همچون بلوچ يا غير بلوچ ميپرداختند،
نشﺌتگرﻓته و برخاسته از متن سياست بود.
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مقدمﻪ
مفهوم نژاد ،يكي از خطيرترين مفاهيم در جهان كنوني است .شناسايي هويت نژادي ملل و اقوام
مختلف عالم ازجمله بلوچها ،يكي از كاركردهاي شرقشناسي غربيان بوده است .اما شناسايي ريشه و
خاستگاه مردم بلوچ بهعنوان يك ملت ،همواره امري دشوار و بغرنج بوده است .تاريخ نويسان سده
بيستم ديدگاههاي متفاوتي در باب ريشه مردمان بلوچ داشتند .به عبارتي ،مورّخان و سيّاحان نام بلوچ را
در دو وجه مشخﺺ بهكار ميبردند؛ وجه نخست دربرگيرنده تمامي نژادهايي بود كه در حوزه جغراﻓيايي
بلوچستان ساكن بودند .وجه دوم نيز اشاره به نژاد خاصي با عنوان بلوچ داشت كه عدهاي در مورد
خودشان استعمال ميكنند و همسايگانشان نيز چنين اصطلاحي را در مورد آنان به كار ميبردند .منظور
ما نيز همين وجه يا حالت دوم قضيه است.
به هر حال ،نويسندگان مختلف غربي تلاش داشتند تا بلوچها را به هويتهاي نژادي متفاوتي در
سرزمين ايران منتسب كنند .در اين بُعد ،شرقشناسي در دو بخش متفاوت قابلبررسي بود :شرقشناسي
موهوم يا خيالي و شرقشناسي سياسي .شرقشناسي موهوم)ﻓانتزي( بيش از هر شاخه ديگر از شاخه-
هاي مطالعات علمي ،آلوده به پيشداوريها و ﻓضاي تاريخي پديد آمدن خود بود و كوشش به خرج
ميداد كه ازلحاظ مبادي غربي در قرن نوزدهم به اين واقعيت كه شرق ناميده ميشود ،معنا و مفهوم
بدهد .شرقشناسي ،اساس ًا يك دانش اروپايي است كه تمام ارزشگذاريهاي قرن نوزدهم در آن مندرج
شده است).آشوري (٩-١٢ :١٣٥١ ،شرقشناسي در اين چارچوب هيچ تفكيكي بين نژادها و بين زبانها،
بين بلوچ و سيستاني ،ﻓارس و عرب ،ترك عثماني و ترك تاتار و نظاير آنها قائل نيست .قهرمانان
كمدي الهي دانته تا داستانهاي مستهجن شرقي دوران ويكتوريا از قبيل »ترك شهوتپرست« اثر
استيون ماركوس)» ،(١كوچك خانم« اثر گوستاو ﻓلوبر) ،(٢داستان »واثق« به قلم بكفورد) ،(٣كتاب
»نامههاي ايراني« مونتسكيو) (٤و نظاير آن ،ازجمله داستانهاي خيالي غربيان درباره شرقيان بود.
تخيّلاتي كه سرتاسر پهنه شرق از جمله شاهنشاهي ايران را نيز شامل ميشد.
امّا از ديدگاه شرقشناسي سياسي ،خاورشناسي؛ يعني تدريس ،سخن گفتن و توصيف ويژگيهاي
شرقيان ،اقامت در پهنه سرزميني اقوامي همچون بلوچها ،حكم راندن بر آن و ارائه نظرياتي در باب آن
ازجمله نظرياتي در باب ماهيت نژادي بلوچها .با شكسته شدن نظام كليسايي ،واحد سياسي تازهاي با
ويژگيهاي جديد پا به عرصه نهاد .به زبان ديگر ،ويژگي مهم عصر جديد ،سيطره دولت و سياست
است .اين جانشيني»سياست« با »تﻘدير« بهعنوان ﻓضيلت مختار ،اثر خود را در حوزه عينيت و عدم
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عينيت علمي نيز بر جاي گذارد .از همين رو ،مستشرقين نيروي دولتهاي خود براي استعمار اقتصادي،
سياسي و ﻓرهنگي كشورهاي شرقي به شمار ميرﻓتند .اين مسﺌله تا آنجا پيش رﻓت كه حتّي برخي از
شرق شناسان در شمار منتﻘدان جدي آن قرارگرﻓتند) .نيكلسون (٢٠-٢١ :١٣٧٤ ،همچنين ،واقعيت
تاريخي كه نميتوان انكار كرد اين است كه» :تاريخچه مدرسه زبانهاي خاوري و آﻓريﻘايي دانشگاه
لندن يعني يكي از بزرگترين و معتبرترين مؤسسات شرقشناسي غرب ،گواه آن است كه غرض اصلي
از تأسيس آن ،تربيت كارمند براي دستگاههاي اداري و بازرگاني انگلستان در آﻓريﻘا و آسيا بوده است«.
) (Enayat,1973:4-5در چنين رابطهاي ،حتّي وقتي هم كه شرقشناسي از غرضها و اهداف
خاص سياسي به دور باشد ،به دست شوروي مدار ،اروپا مدار و آمريكا مدار و غيره مياﻓتاد )موسوي
گرمارودي .(٢٠٩-٢٠٦ :١٣٦٩ ،البته از ديد منتﻘدين ،نحوه برخورد شرق شناسان با مسﺌله ،درجه تأثير
سياست زدگي را در مسائل مختلف ازجمله نژادشناسي تعديل ميكرده است.
با عنايت به چنين مﻘدماتي ،سؤال اصلي پژوهش حاضر به اين شكل است :تلاشهاي غربيان در
جهت شناسايي هويت نژادي ا قوام بلوچ ،مبتني بر كدام اهداف اساسي سياسي بوده است؟ اين نظريه كه
يكايك مستشرقين در خدمت سياست و سياستگذاري استعمارگران بودهاند ،مﻘلّد نظريهاي است كه به
نﻘش تعدّد عوامل در تحوّلات سياسي ،اجتماعي و ﻓرهنگي اعتﻘاد دارد .ﻓرضيهاي كه در اين زمينه
مطرح ميشود آن است كه با توجه به شرايط زماني و مكاني مطرح شدن نظريات مورد بحث در رابطه
با ماهيت نژادي بلوچها ،اظهارنظر در خصوص چنين مسﺌلهاي دشوار بوده و پيچيدهتر از آن است كه
تلاش آنان در اين خصوص نوعي توطﺌه يا نﻘشه غيرعلمي غرب تلﻘي شود .به ﻓرض صحت چنين
مسﺌلهاي ،مﻘصود ما ناچيز شمردن نظريات يا كارهاي كليه شرق شناسان غربي در زمينههاي ﻓرهنگي
مردمان بلوچ يا غيربلوچ نخواهد بود .در عين حال ،ﻓضاي حاكم بر آن روزگار ،چنين تلاشي را دنباله
همان روند و اهداف بلندمدت غربيان بهويژه انگليسيها در ارتباط با شبه قاره هند و يا در پيوند با ديگر
اهداف كلي آنان مينماياند.
ازلحاظ هدف پژوهشي ،مﻘاله حاضر درصدد است تا جريان شرقشناسي درزمينه نژادشناسي قوم
بلوچ و تحوّلي را كه در سير آن رخ نموده را بشناساند .هر چند در طي دوران طولاني سنّت شرقشناسي،
شناسي ،تاريخنگاران ،زبانشناسان و نظاير آنها اﻓرادي امين و مطمﺌن بودهاند كه باسياست روز نيز
سروكاري نداشتهاند؛ اما مجدداً تأكيد ميشود كه اين مﻘاله به جريان ﻓكري توجّه دارد كه در چند سده
اخير تأثير مهمي در جريان شناخت هويت نژادي قوم بلوچ داشته و حتّي تعيينكننده رهياﻓت خود براي
دانشور شرقي شدهاند .در رابطه باسابﻘه پژوهش در مورد مسﺌله كنوني بايد خاطرنشان كرد هرچند در
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برخي كتابها و مﻘالات به بررسي مسﺌله نژادي اقوام بلوچ پرداختهشده؛ اما بااينهمه مﻘاله حاضر سعي
دارد تا با ديد جديد و ﻓرضيه متفاوتي به مسﺌله مزبور نگريسته و رهياﻓت جديدي را ارائه نمايد.
 .١كمبود اسناد تاريخي درباره هويت نژادي اقوام بلوچ
سرزمين بلوچستان خاستگاه تم ّدنهاي پيشرﻓته بشري و پل ارتباطي ميان آسياي غربي و هند
محسوب ميشود .در ايّامي كه شاهنشاهي هخامنشي در اوج قدرت بود ،اقوام مشرق ايران ازجمله مكه-
ها) (Maciya/Makaبه ايفاي نﻘش پرداختند .آنان در كنار سكاها -كه با ايرانيان خاستگاه و زبان
مشتركي داشتند -نﻘش برجستهاي در تاريخ ايفا نمودند .در روزگار وقوع نبرد ماراتن ،سكاها دوشادوش
سربازان زبده نواحي مركزي ايران جنگيدند .در كشتيهاي ناوگان ايران در نبرد سالاميس كه در سال
٤٨٠ق.م .درگرﻓت ،گذشته از ماديها و پارسيها دستهاي از سكاها نيز ميجنگيدند كه بيگمان به دليل
قابلاعتماد بودنشان گزينششده بودند .از اين گذشته ،در سپاه برّي كه خشايار شاه در همان سال به
يونان برد ،شمار زيادي از سربازان مشرق ايران خدمت ميكردند .بنابر توصيفات هرودت) Hdt. Book
 ،(VII, 20-26علاوه بر دستههاي مختلف سكايي ،اقوام باكتريايي ،خوارزمي ،هراتي ،سغدي ،زرنگي و
نظاير آن ازجمله دستههايي بودند كه در ارتش شاهنشاهي هخامنشي خدمت ميكردند .بدين ترتيب،
ملل اصلي شرق ايران ،اعم از صحراگرد و يكجانشين ،براي نخستين بار در صفحات تاريخ پديدار
شدند).بيوار (٢٧٧-٣٣٤ :١٣٦٠،آريان در كتاب آناباسيس خود از نام يوناني »گدروزيا« )(Gedrosia
در مورد بلوچستان استفاده كرده و توصيف ميكند كه چگونه لشكريان اسكندر در گدروزيا متحمل
مشﻘّات بسياري شدهاند .از كتاب آريان برميآيد ،پيشقراولان اسكندر به ﻓرماندهي لﺌون-
ناتوس) (Leonnatosدر سرزمين گدروزيا از يك مسير دشوار پيشروي كرده و احتمال ًا با سلحشوران
بلوچ مواجه گرديدند .مسيري كه تأمين ضروريات زندگي ازآنجا بهسختي ممكن بوده و صرﻓاً تاريكي
شب بود كه پيشروي سربازان اسكندر را ممكن نمود ) Arrian's Anabasis, book VI,
.(chapter XXII
با همه اين توصيفات ،به جهت آنكه از همان ابتداي كار شرقشناسي ،شواهد تاريخي و اسناد
انسانشناختي اندكي در رابطه با شناسايي منشأ نژادي اقوام بلوچ و خاستگاه واقعي آنان وجود داشت؛ از
همين رو ﻓرضيات و حدسيات گوناگوني در رابطه با هويت اصلي اين قوم وجود داشت كه آن را به
امري رازگونه و پيچيده تبديل كرده بود .بههرحال ،بخشي از تحﻘيق درزمينه هويت قوم بلوچ ،نيازمند
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توسّل به پژوهشهاي تاريخي است و چنين پژوهشي استفاده از اسناد و مدارك معتبري را ميطلبد تا از
طريق آن بتوان ويژگيهاي قومي مشترك آنان با اقوام مشابه ديگر را تبيين نمود .كمبود دادهها و
دانستنيهاي يﻘينآور بهطور عمده ريشه در عدم دسترسي به بخش عمدهاي از شواهد نوشتاري و مادّي
داشت كه بهاحتمالزياد بخشي از آنها اساساً وجود خارجي نداشته يا در بحبوحه حوادث تاريخي از بين
رﻓته بودند .چنين مينمود كه توصيف تاريخ قوم بلوچ از سوي مورّخان باستان مغفول مانده يا بهصورت
خالي رهاشده بود .حتّي مورّخان بلوچ نيز در گذشته هيچ تلاشي در اين زمينه به عمل نياورده بودند.
درواقع ،نگارش دقيق تاريخ قوم بلوچ و سرزمين بلوچستان از قرن نوزدهم ميلادي با پيدايش
استعمارگري بريتانيا و خصوص ًا رخنه بريتانياي كبير در بلوچستان آغاز گرديد .از همين رو ،ترسيم تاريخ
قوم بلوچ و هويت آنان از عهد باستان تا دورههايي از تاريخ دشوار بوده است .در منابع دستاول)اصلي(
و منابع دستدوم)ﻓرعي( باستاني ،ذكر نام قوم بلوچ كمتر قيدشده است .منابع دستاول ،شامل شواهد
مكتوب ،تمامي آثار باستاني و تاريخي ازجمله اسكلتهاي انساني ،تصاوير و سنگنگارهها ،ابزارها و يا
هر وسيلهاي بود كه ممكن است از گذشته دور بلوچها برجاي مانده باشد.
با توجّه به وجود اينگونه محدوديتهاي پژوهشي ،تنها راهي كه مستشرقين غربي براي شناسايي
ماهيت نژادي قوم بلوچ پيش رو داشتند ،پيدا كردن پيوندهاي ﻓرهنگي ازجمله پيوندهاي زباني قوم بلوچ
با ديگر اقوام مشابه بود .بدين معنا كه ازنظر پژوهشگران مذكور ،گروههاي قومي مختلفي وجود دارند
كه بايستي آنها را شناسايي نمود .گروههايي كه از جنبه تاريخي قرابت ﻓرهنگي يا زباني بسيار نزديكي
با اقوام بلوچ در نجد ايران داشته باشند .اين توجّه به زبان و مسائل ﻓرهنگي براي شناسايي ماهيت
نژادي قوم بلوچ زماني بيشتر شد كه استعمارگران به شرق ايران توجّه نمودند.
سابﻘه حضور استعمارگران در اين مناطق به دوراني بازميگردد كه شاه اسماعيل صفوي در تلاش
براي سركوبي شورش مكران)بلوچستان( ،از نيروهاي پرتغالي حاضر در خليجﻓارس ياري خواست و
قراردادي با »آلبوكرك« در ماه اوت ١٥١٥م .منعﻘد نمود) .ﻓلسفي (١٤ :١٣١٦،در پي اخراج پرتغاليها از
سواحل ايران و همچنين در جريان توسعهطلبي انگليس در هند ،نفوذ انگليس در بلوچستان گسترش
ياﻓت .طي سالهاي  ١٨٢٧تا ١٨٤١م» .چارلز ماسون«) (Charles Massonنماينده دولت بريتانيا ،
چندين بار به اين منطﻘه سفر كرد .نتيجه مذاكرات مفصّل وي با خانِ كلات ،تصرّف كلات در سال
١٨٣٩م .بود .ماسون كتابي  ٤جلدي نيز در مورد سفرش به اين نواحي تأليف نمود) .(٥پس از مدّتي،
دولت بريتانيا براي مﻘابله با تهديدهاي ناشي از انعﻘاد معاهده»ﻓينكنشتاين« ،طرح ايجاد كمربند امنيتي
شرق را در نواحي پيراموني بلوچستان تهيه و به مورداجرا گذاشت .بر اين اساس ،كمپاني هند شرقي

١٤٨

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢١پاييز و زمستان ١٣٩٦

انگليس هيﺌتي از كارشناسان زبده را به نواحي شرقي ايران اعزام نمود .هرچند كاپيتان
»گرانت«) (Captain W.P.Grantنخستين انگليسي به شمار ميرود كه در سال ١٨٠٩م .با ورود
به خاك بلوچستان ،بخشهايي از اين سرزمين را تا بندر جاسك شناسايي نمود؛ امّا در اكتبر ١٨٩٣م.
بخش خارجي ارتش هند به رياست »پرسي سايكس«) ( Percy Molesworth Sykesسفري
اكتشاﻓي به بلوچستان را آغاز نمود .با چنين مﻘدماتي ،زمينههاي جداسازي بخشهايي از بلوچستان
ايران ﻓراهم گرديد.
 .٢ديمز و توسّﻞ بﻪ مباحث زباني و فرهنگي براي اثبات هويت بلوچها
پس از اشغال كلات ،اﻓسران اطلاعاتي انگليس شروع به گردآوري اطلاعاتي در مورد هويت قوام
بلوچ نمودند .مجموعههاي ارزشمندي از اطلاعات در رابطه با ﻓرهنگ عاميانه ،سرودها و برخي جنبه-
هاي ديگر ادبي قوم بلوچ از سوي سرشناسان محلي در اختيار مأموران بريتانيايي قرار داده شد كه
موجب خلق اسناد و پژوهشهاي تاريخي نويني در آن زمان گرديد .ازجمله آثاري كه در اين زمينه
پديدار شد ،كتاب »ديمز«) (Damesدر سال ١٩٠٤م .با عنوان »نژاد بلوچ :طرح تاريخي قوم
شناختي«) (٦بود .اﻓرادي مثل ديمز با اتّكاي بر توصيفات مورّخان و جغراﻓيدانان مسلمان ،اساطير و
ﻓرهنگ عاميانه و همچنين با توسّل بر زبان بلوچي كوشيدند تا ماهيت نژادي بلوچها را بررسي نمايند.
عﻘيده بر اين است كه مطالب مأخوذ از زبان مسائل مهم بسياري را ممكن است حل كنند.
بهعنوانمثال ،به كمك اسامي مكانهاي جغراﻓيايي و تا حدّي نام قبايل ميتوان تركيب نژادي مردم
يك سرزمين را در ادوار گوناگون تاريخ آن و محل استﻘرار گروههاي نژادي را تبيين نمود .در شرق
باستان ،نامها با در نظر گرﻓتن معاني اسامي صورت ميگرﻓته است .تجزيهوتحليل واژگان ،بعضي از
ذخاير لغوي و قواعد دستور زبان را به دست ميدهد كه بهوسيله آثار و منابع ديگر شايد نتوان بدان
رسيد .بااينحال ،تجزيهوتحليل اسامي اماكن و نژادها و ديگر مدارك زباني ،مستلزم احتياط ﻓراوان و به
كار بستن اسلوب دقيق ميباشد .در زبانشناسي تطبيﻘي ،چون كلمات زبانهاي گوناگون را با يكديگر
مﻘايسه كنيم ،مشابهت الفاظ بهقدر وجود نظم و قاعده در اختلاف ميان آنها مهم نيست و وجود نظم و
ترتيبي در موارد اختلاف مهمتر است(٧) .
بههرحال ،بر اساس نظر ديمز ،كه بر مبناي معيارهاي مختلف از خصوصيات جسماني و ويژگي-
هاي ﻓرهنگي و زباني ابرازشده بود ،بلوچها در زمره گروههاي قبايل آريايي و دستههاي قبايل ايراني
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جاي گرﻓتند .برخي از طرﻓداران چنين نظريهاي ،نخستين ساكنان بومي بلوچستان را دراويدي خواندهاند
كه تمدّني نزديك به تمدّن مردم سند داشته و موردتهاجم بلوچهاي آرياييها واقع شده بودند.
بهعنوانمثال ،ژاك دمورگان ) (١٩٢٤ -١٨٥٧باستانشناس ﻓرانسوي در سال  ،١٨٩٥ساكنان اوليه ايلام
باستان را از سياهان حبشي دانست كه تمام سواحل خليجﻓارس تا مكران و بلوچستان را اشغال كرده
بودند .به عﻘيده دمورگان بعدها نژاد سياهان حبشي سرزمين خود را در اختيار ﻓاتحان گذاشته و با آنها
درآميخته و نژاد دورگهاي را به وجود آوردند) .مورگان (٢٧٠ :١٣٣٩،سايكس ) (١٩٤٥ - ١٨٦٧نيز در
اثر خود كه به سال  ١٩١٥منتشر شد ،چنين عﻘيده داشت كه حبشيها در كنار سواحل خليجﻓارس تا
هندوستان پراكنده بودهاند) .سايكس(٦٤-٦٥ :١٣٤٣،
ديمز ،بلوچها را به سه طايفه اصلي براهويي ،رند) (Rindو نومر) (Numriتﻘسيم كرده بود .ديمز
تصوّر ميكرد كه براهوييها به جهت آنكه تفاوتهاي زباني با بلوچها دارند ،بايستي منشأ هندي داشته
باشند .بر اساس چنين نظري ،هركسي كه به زبان بلوچي تكلّم ميكرد ،داراي خاستگاه ايراني بود و
هركسي كه ساكن اطراف كلات بود و به براهويي سخن ميگفت ،ﻓردي هندي تبار تلﻘّي ميگرديد.
مورّخان بلوچ همچون ناصر دشتي) (Dashti,2012و تاج محمد بريسيگ) (Breseeg,2004و
ديگر انديشمندان اين قوم ،نظريات نژادي ازايندست را رد كرده و بر اين باورند كه دولت بريتانياي
كبير و تاريخ نويسان آن در سطح بينالمللي مردمان بلوچ را بر بنيادهاي زباني بهمنظور مناﻓع استعماري
و سلطهگري به دودسته تﻘسيم كرده بودند .ازنظر اينان ،تلاش براي متمايز نشان دادن براهوييها از
ديگر بلوچها مربوط به دوران سياستهاي استعماري مبني بر سندسازي در جهت سياست تفرقهانداز و
نابودگر حكومت طراحيشده بودند .تأكيد پژوهشگران بلوچ بر اين است كه ،خاستگاه قومي براهوييها
هر چه كه باشد ،ايشان خودشان را جزئي از يك كل به نام بلوچ محسوب ميكنند .آنان در زمينه
مشتركات ﻓرهنگي ،مذهبي و تجارب تاريخي ويژهاي كه دارند خودشان را با ديگر اقوام بلوچ سهيم
ميدانند .تأكيد شديدي كه در بين براهوييها درزمينه خاستگاه مشترك وجود دارد ،به لحاظ سياسي نيز
داراي اهميت شايان توجهي است(Ahmad & khan,2017:41) .
بههرحال ،استنتاج ديمز بر اساس تجزيهوتحليل پيوندهاي زباني قوم بلوچ استوار بود .بر اساس اين
تحليلها مشخﺺ شد اين زبان در زمره يكي از زبانهاي ايراني بوده است .قبل از ديمز ،برخي
پژوهشگران ازجمله »هيوز« نيز معتﻘد بودند كه زبان بلوچي از خانواده »هند و ژرمني« گرﻓتهشده است
) .(Hughes, 1877: 29-30لازم به ذكر است اصطلاح هندو ژرمني) (Indo-Germanicدر
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سال  ١٨٢٣از سوي »يوليوس ﻓون كلپروث«) (Julius Heinrich von Klaprothخلق شد؛
حالآنكه در سال  ١٨١٦بود كه ﻓرانتس بوپ) (Franz Boppاصطلاح خانواده زباني هندواروپايي را
ابداع كرد (Eigen & Larrimore, 2007:171-174 ) .درهرحال ،استدلال مبدعان اصطلاح هند
و ژرمني اين بود كه منشأ اين زبانها از يكسو به هند و از سوي ديگر به ايسلند ،كه زبانش آلماني
است ،ختم ميشود .بر همين اساس ،هيوز كوشيد تا بلوچها را در زمره خانواده زباني هند و ژرمني/
هندواروپايي قرار بدهد.
 .٣نظريﻪ راولينﺴون و رويكرد نخبگان بلوچ
در سال ١٨٧٣م .شخصي به نام »راولينسون«) (Rawlinsonدر اثر خود به نام »هفتپادشاهي
بزرگ شرق باستان« ،بلوچها را از نژاد ساميان كلده دانست .امروزه نظري مشابه باعﻘيده راولينسون
وجود دارد كه بر طبق آن واژه بلوچ را به دو بخش »بل« و »اوچ« تﻘسيم كرده و ريشه واژه مزبور را
برگرﻓته از نام »بل/بعل« خداي اكدي يا بابلي ميدانند .درواقع ،اگر اشعار حماسي بلوچ ،اﻓسانهها و
روايات قومي آنان ملاك عمل قرار داده شوند ،بايد به اين نتيجه رسيد كه اجداد بلوچها سامياني بودهاند
كه از حلب سوريه به ناحيه بلوچستان مهاجرت كردهاند .زيرا در يكي از شعرهاي بلوچي از اين موضوع
سخن به ميان آمده كه ما بلوچها از حلب آمدهايم) .(٨روايات بلوچي همچنين ميرسانند كه آنان از
شهدا عموي پيامبر هستند كه قبلاً در حلب ساكن
اجداد حضرت »حَمزة بن عَبدال ُم ّطَلِب« ملﻘب به س ّيدال ّ
بودهاند .بعدها از همين ناحيه به منطﻘه سيستان رﻓته و سپس در مكران ساكن شدهاند) .(٩البته ،بنا به
نوشته سرپرسي سايكس در سال ١٩١٥م ،.اﻓسانهها و روايات قومي ديگري در ميان بلوچها وجود داشت
كه بر طبق آنها طوايفي هم در بلوچستان و هم در سيستان ادعاي انتساب به سلسله نيمه تاريخي
كيانيان را داشتهاند) .سايكس (١٧٨ :١٣٤٣،چنين رواياتي در تضاد با اشعار حماسي بلوچ ،مبني بر
مهاجرت آنان از حلب سوريه و يا خاستگاه سامي آنان است.
نخبگان بلوچ در برابر ايده سامي نژاد بودن بلوچها به دودسته تﻘسيم ميشوند :يك دسته از
نخبگان بلوچ انتساب اجدادشان به اعراب را امري بياعتبار و ﻓاقد مستندات تاريخي ميدانند .برخي از
آنان نيز با اتّكا به برخي دلايل ،ضمن رد نكردن احتمال مهاجرت بخشي از بلوچها از شامات به مكران
ايران معتﻘدند اينها ﻓﻘط بخشي از بلوچهايي بودهاند كه در سالياني نهچندان دور از ايران به عراق و
سپس به سوريه رﻓتهاند .احتمال داده ميشود كه بلوچها از اجزاء دلاور لشكر ساسانيان بوده و به ياري
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حكومت مركزي شتاﻓته و يا در نواحي نزديك به شامات سوريه به انجام وظايف جنگي ميپرداختهاند.
قابلانكار نيست ساسانيان در ميان اﻓواج كمكي كه از طرف اقوام جنگجوي اطراف كشور به ياري لشگر
شاهنشاه ميآمدند  ،بيش از همه به سكستانيان اعتماد داشتند .اينان همان سكاهايي بودند كه در ايالت
زرنگ مسكن گرﻓته بودند) .كريستنسن (٢٩٨ :١٣٧٧،بعيد نيست كه مكهها نيز در زمره همين
دستههاي كمكي بوده باشند .شخصي به نام »جي.كندي« اعتﻘاد داشت كه بلوچ ها از اخلاف سكاهايي
هستند كه در زرنگ ساكن شده و بعدها نام سكستان را بدان اطلاق كردند .پژوهشگراني نيز بودند كه
اين امكان را بعيد ندانسته و بلوچها را از نسل سكاها يا ديگر مهاجمين آسياي مركزي تلﻘّي كرده بودند
(Kennedy,1898: 48) .
دسته دوم از نخبگان بلوچ از اواخر قرن نوزدهم) (Baloch,1974تا ساليان
اخير) (Naseer,2010از نظريهاي مشابه با نظر راولينسون حمايت كردهاند .ازنظر يك دسته از آنان،
بلوچها داراي ريشه عربي-كردي و از مردمان بومي ناحيهاي بودهاند كه محل سكونتشان د ّرههاي دجله
و ﻓرات در نزديكي حلب سوريه بوده و زماني خدايان باستاني بينالنهرين را پرستش ميكردهاند .اينان
هزار سال پيش ،از اين ناحيه به ايران كنوني و بلوچستان مهاجرت نمودهاند .عدهاي از پژوهشگران
عرب نيز از چنين عﻘيده طرﻓداري كرده و اصطلاح بلوچ را به»وادي البلوص« از بلاد شام منتسب كرده
و بدين ترتيب بين دو واژه بلوچ و بلوص نوعي پيوند برقرار كردهاند .برخي پژوهشگران بلوچ بر اين
عﻘيدهاند كه سكونت بلوچها در سوريه مربوط به بعد از اسلام آوردن بلوچها و وارد شدن آنان در سپاه
خلفاي اسلام بوده است .قبايل مختلف بلوچ بهپاس مجاهدتهايي كه در ﻓتوحات بعدي مسلمانان از
خود نشان ميدهند ،اجازه سكونت در مناطﻘي از سوريه را به دست ميآورند .مناطﻘي كه هنوز هم به
نام وادي البلوص يا سرزمين بلوچ شناخته ميشود .همين مسﺌله موجبات رقم زدن چنين اشتباهاتي را
در مورد شناسايي هويت نژادي بلوچها ﻓراهم نموده است» .نبيل بن بهادر البلوشي« ازجمله بلوچهايي
است كه در كتاب»الجوهر المنﻘوش ﻓي تاريخ البلوش« بعد از بحث مفصّلي به اين نتيجه ميرسد كه
بلوچها از اعراب »قحطاني« يمن بودهاند؛ امّا اينكه چرا اين شخﺺ قحطانيان را انتخاب كرده است،
جاي تعجّب و پرسش دارد .نكته جالب قضيه در اين است كه قبايل قحطاني را عرب عاربه)اصيل و
خالﺺ( به شمار آوردهاند كه اولين بار در ميان اينها زبان عربي كنوني پيداشده است) .مسعودي،
 (٨٠ :١٩٦٠بر همين اساس ،نبيل بن بهادر البلوشي كاملاً محكمكاري كرده و بدون ارائه دلايل متﻘن،
بلوچ را يك عرب خالﺺ به شمار آورده است.

١٥٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢١پاييز و زمستان ١٣٩٦

عبدالصمد سربازي كه قاضيالﻘضات خان كلات بوده كتابي با عنوان»بلوچ و بلوچستان« به زبان
اردو نگاشته كه توسط محمد سليم آزاد به زبان ﻓارسي ترجمهشده است .در مﻘاله نخست كتاب مزبور با
عنوان »بلوچ و وطن اصلي او« و در مﻘاله دوم كتاب با عنوان»اﻓسانه بلوچها«چنين نظراتي كامل ًا
موردنﻘد قرار دادهشده و مردود اعلام شدهاند .مﻘاله سوم او نيز »بلوچ قومي مستﻘل و عجم است«
عنوانگذاري شده است )سربازي (٢٨: ١٣٧٨،درهرحال ،ترسيم ريشه سامي بلوچها از استدلال نظري
متﻘاعدكننده و جامع برخوردار نيست .زبان بلوچي يكي از شاخههاي زبانهاي هند و ايراني است و
هيچگونه مشابهتي با زبان عربي و ديگر زبانهاي سامي دنيا ندارد .كلمه بلوچ بهتنهايي براي رد نظريه
سامي/عرب بودن بلوچها كفايت ميكند .در زبان عربي حرف»چ« وجود ندارد و آنان بلوچ را بهصورت
»البلوش«» ،الﻘبائل البلوشية« و بلوچستان را بهصورت »بلوشستان«تلفّظ ميكنند .چطور ممكن است
قومي عرب باشد ولي در هر صورت نام قوم شباهتي با واژگان عربي نداشته باشد؟
 .٤بليو و نظريﻪ راجپوتي بودن بلوچها
در سال ١٨٩١م.؛ يعني يك سال بعد از راولينسون ،شخصي به نام دكتر»هنري والتر
بليو«) (Bellewدر اثر خود موسوم به»جستاري اندر اتنوگراﻓي اﻓغانستان« ،بلوچها را در زمره قبايل
راجپوت) (Rajputsقرارداد .او نام بلوچ را با »باليچا« ) (Bharaecha and Balaechaيكي
دانست كه طايفهاي در زمره راجپوتهاي»چواهان« ) (Chohanبود )Bellew,1891: 171-
 (172راجپوتها از قبايل معروف هند ميباشند؛ امّا شايد عوامل مختلفي ازجمله ،شباهت ﻓيزيكي يا
شهرت زياد راجپوتها درزمينه جنگاوري بود كه باعث چنين استنتاجي از سوي بليو شد .برخي
پژوهشگران معتﻘدند كه اصطلاح راجپوت تا قبل از قرن ششم ميلادي دلالت بر قبيله يا گروه اجتماعي
خاصي نداشته است .(Naravane &Malik, 1999:20) .بعضي پژوهشگران نيز راجپوتها را از
نژاد هون دانستهاند كه هندوستان را در اواخر عصر گپتاها به عرصه تاخت وتاز خويش تبديل كرده
بودند .كسان ديگري نيز هستند كه آنان را شاخهاي از قبائل بدوي بومي ميشمارند.
تصوّر بر اين است كه مستشرقين غربي با راجپوتي يا دراويدي جلوه دادن قوم بلوچ بر آن بودهاند
تا اين قوم را با هنديان مرتبط كرده يا هندي جلوه دهند .بدين ترتيب ،با چنين نمايشي سعي در الحاق
راحتتر بلوچستان به هندوستان آن زمان داشتند كه تحت سلطه امپراتوري بريتانيا بود .البته چنين
عﻘيدهاي اشاره به توطﺌه يا خباثت مستشرقين خارجي دارد كه تا حدودي مردود است .چراكه برخي از
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مستشرقين ﻓرانسوي و انگليسي نژاد سكنه بخشي از سرزمين ايلام باستان را نيز از دراويديان يا سياهان
حبشي ميدانستند .آيا بر اين اساس ،بايد چنين نتيجهگيري نمود كه انگليسيها سعي داشتهاند سرتاسر
سرزمينهاي ايراني حاشيه خليجﻓارس تا درياي عمان را به هند يا اتيوپي/حبشه ملحق كنند؟ البته شايد
درگذشتههاي دور ،حضور دراويديان در مناطق سر راه كوچ بلوچها باعث اختلاط نژادي بين آنها شده
باشد .گفته ميشود در چهره برخي از بلوچهاي امروزي هم تا حدودي شباهت آنان به دراويديان
قابلمشاهده است .حتي گاهي اوقات هيچ تمايزي بين آريايي و دراويدي بودن برخي از بلوچها نيز
وجود ندارد.
 .٥پاتينجر و انتﺴاب بلوچها بﻪ ريشﻪ تركمني
بعد از ديمز ،نظر برجستهاي كه بيان شد به سال ١٩٧٦م .و از سوي پاتينجر) (Pottingerبود.
وي نظريه سامي نژاد بودن مردمان بلوچ را رد كرده و در اثر خود به نام »سياحتهايي در بلوچستان و
سند« ،بلوچها را در زمره اقوام تركمن تلﻘّي نمود كه نظري كامل ًا بديع در آن زمان بود .حتّي برخي
پژوهشگران بلوچ چنين استدلال ميكردند كه بلوچها به سبب شجاعتشان بدين نام موسوم شدند؛ زيرا
كلمه بلوچ در اصل واژهاي تركي و به معناي قبيله جرار است .اعتبار علمي چنين نظرياتي در گذشته
مورد خدشه واقعشد؛ بدين معنا كه از اواسط سده نوزدهم ميلادي پژوهشهاي مختلفي پيرامون زبان-
هاي ايراني صورت گرﻓت .از بطن همين كارهاي پژوهشي بود كه ريشهشناسي زبان بلوچي موردتوجه
قرار گرﻓت و با اتّكا بدانها ماهيت نژادي بلوچها كه از زمره قبايل هند و ايراني بودند ،شناسايي گرديد.
برخي زبانشناسان با مﻘايسه زبان بلوچي با زبانهاي مردمان همسايه بلوچستان ،نظير »پشتو« و
يا زبانها و گويشهاي ﻓلات پامير همچون اِشكاشِمي) ،(Ishkashimiاورموري)،(Ormuri
پراچي) (Parachiو نظاير آن هيچ شباهت و قرابتي ميان آنها پيدا نكردند؛ امّا با تعجّب درياﻓتند كه
اين زبان به گروه زبانهاي ايراني باختري ،شاخه شمالي)نظير تالشي ،مازني و گيلكي( نزديكتر است تا
حتّي به زبانهاي ايراني جنوبي)بشاكردي ،لاري و لري( .بنابراين ،زبان بلوچي از زبانهاي گروه ايراني
غربي ،شاخه شمالي شناخته شد؛ زباني كه ريشه هندواروپايي دارد و به غير از بلوچستان در برخي نواحي
ديگر نيز رايج است .بلوچي دو گويش اساسي شرقي و غربي و لهجههاي ﻓرعي ﻓراوان دارد ،زباني كه
به دليل ارتباط با گويشهاي ايراني شرقي بسياري از خصوصيات آنها را اقتباس كرده است؛ همچنان
كه اين زبان بسياري از خصوصيات زبانهاي كهن را نيز محفوظ داشته است .زبان بلوچي در پارهاي
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موارد به زبان پهلوي ساساني )پهلوي جنوبي( قرابت پيدا مي كند و درجايي نيز به زبان پهلوي
اشكاني)پهلوي شمالي( .امّا رويهمرﻓته وقتي همه جنبهها در نظر گرﻓته شود ،اين نتيجه به دست مي-
آيد كه گويا زبان بلوچي ،دنباله يكي از زبانهاي ويژه ايراني بوده؛ زباني كهنتر از پهلوي ،چون
اوستايي ،كه تلفّظ آواهاي كهن را در خود حفظ نموده و نمونههاي بسياري از واژگان آن را ميتوان ذكر
كرد)رضايي باغ بيدي٥٢٢-٥٢٠ :١٣٨٢،؛ براهويي١٧٣ -١٩٦ : ١٣٧٨ ،؛(.
 .٦نقد سوسياليﺴتها بر نظريات هندواروپايي مربوط بﻪ هويت نژادي بلوچها
با عنايت به آنچه ذكر گرديد ،نظريهاي كه اكنون موردقبول واقعشده  ،آن است كه بلوچها
زيرمجموعه اقوام هندواروپايي به شمار ميروند .اگر چنين نظري را صحيح بپنداريم ،بايد بپذيريم كه
بلوچها همراه با ديگر مهاجران هندو ايراني از آسياي مركزي بهسوي نجد ايران مهاجرت كردهاند .از
ديد برخي از همين پژوهشگران ،بلوچها پس از مهاجرت به سمت ايران كنوني ابتدا در نواحي شمالي
ايران در اطراف رشتهكوههاي كوه البرز سكونت اختيار كردند .ميهن اصلي قبايل بلوچ احتمال ًا در شرق يا
جنوب شرقي منطﻘه خزر بوده است؛ منطﻘهاي كه از آن با عنوان »بلاشگان«) (Balashaganياد
ميشود .نهايت ًا اينكه ازنظر اين دسته از پژوهشگران ،بلوچها جايگاه اصلي خود را ترك كرده و به منطﻘه
بلوچستان امروزي مهاجرت كردهاند (Dashti,2012:3-4) .احتمال داده ميشود آنان در اواخر دوره
ساساني به سمت شرق حركت كرده و اين مهاجرت طي چندين قرن رويداده است .علّت مهاجرت
ناشناخته است؛ امّا ممكن است بهعنوان پيامد شرايط غيرمعمول در نواحي اطراف درياي خزر بوده باشد.
بدين ترتيب ،در قرن نهم ميلادي ،نويسندگان مسلمان عرب به بلوچهايي اشاره ميكنند كه در منطﻘه-
اي بين كرمان ،خراسان ،سيستان و مكران زندگي ميكردهاند.
چنين ديدگاهي در مورد هويت نژادي بلوچها ،با محور قرار دادن تاريخ اقوام پارسي به نگارش
درآمده است .بر طبق ديدگاهي كه كايلر يانگ) (Young,1967:11-34مطرح كرده و موردقبول
بيشتر محﻘﻘين نيز واقعشده ،ايرانيان در آغاز گلهداراني بودهاند كه در طول دورههاي مختلفي از آسياي
مركزي به ايران كوچ كردهاند .برخي از همين گروههايي كه به ايران كوچ كردند ،احتمال ًا با اميرنشين-
هاي كوچك و جماعات بومي زاگرس درآميختند .از همين زمان به بعد كتيبههاي آشوري سدههاي نهم
تا هفتم قبل از ميلاد به وجود مادها و پارسها اشاره ميكنند .ظاهر ًا پارسها در سده نهم قبل از ميلاد
يك نوع اتحاديه قبيلهاي داشتهاند كه رهبران خاص خود را داشته است .بر همين اساس گفته ميشود
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بلوچها نيز همچون پارسها و مادها و ديگر قبايل آريايي ،در ابتدا زندگي شباني داشته و به پرورش
گوسفند و بز مشغول بودهاند .بلوچها تا زمان يكجانشيني ،زندگي بسيار متحرّك از نوع جوامع ايلياتي
داشتهاند .همان نوع رابطهاي كه بين آرياييان و غير آرياييان صحرانشينان ،نيمه صحرانشينان و جوامع
يكجانشين وجود داشت ،چنين رابطهاي در مورد جوامع بلوچ آن زمان نيز صدق ميكرد.
)(Dashti,2012:4-5
مسﺌله نفوذ عناصر هندواروپايي ازجمله بلوچها به بخشهاي مختلف آسيايي بهطور اعم ،و به نجد
ايران بهطور اخﺺ ،بيترديد يكي از پيچيدهترين مسائل شرقشناسي كنوني محسوب ميشود(١١) .
مدّتهاي مديد پاسخگويي به اين مسﺌله در انحصار طرﻓداران هندواروپاييان بود .اينان چنين مسائلي را
از ديدگاه و موضع علمي و گاهي سياسي خود موردبررسي و تفسير قرار ميدادند .به نظر سوسياليستها،
مسﺌله بهاصطلاح آرياييان ،كاملاً بر پايه مكتب »نژادپرستانه علوم ارتجاعي كين توزانه« متّكي بود .ازنظر
آنان اﻓسانهپردازيهاي نژادپرستانه هيچگونه ارزش علمي نداشت و صرﻓاً »تخيلات پوچ« و »ثمره
جهالت« به شمار ميرﻓت .امّا در نظر سوسياليستها ،همه اينها به اين معنا نبود كه مسﺌله »آرياييان«؛
يعني مسﺌله پيدايش اقوام هندواروپايي در سرزمينهاي آسياي مﻘدم به دور انداخته شود ،بلكه برعكس،
آنان نهايت دقّت را صرف بررسي اين قضيه ميكردند) .علييف(١٣٥ :١٣٨٨ ،
تا پايان دهه ١٩٣٠م .موضوع هجوم اقوام آريايي -هندواروپايي در منابع تاريخي سوسياليستي يا
انكار ميشد يا اﻓسانه تلﻘّي ميگرديد (١٢) .گاهي نيز درباره »مهاجرت ﻓرضي« آرياييان مطالبي نگاشته
ميشد .البته مﻘصر اصلي در ايجاد چنين رويكرد نفيگرايانهاي در پژوهشگران سوسياليست نسبت به
مسﺌله ﻓوق ،مكتبي به نام مكتب »ياﻓثي«) (١٣آكادميسين مار بود كه اصل مهاجرت را نفي ميكرد.
)علييف (١٣٥ :١٣٨٨ ،باستانشناسان سوسياليست در دهه ١٩٣٠م .با طرح نظريات و ﻓرمولهاي
ماركسيستي به مﻘابله با دكترين نژادي اقوام هندواروپايي پرداختند .بدين ترتيب با نظريه مهاجرت
بهشدت مخالفت شد و چنين ترويج و تبليغ گشت كه هر جامعه و ﻓرهنگي در همان مكان جغراﻓيايي
محل سكونت خود پديدار گشته و همانجا مراحل تكاملياش را سپري نموده است(١٤) .
اگر چنين ديدگاهي مدنظر قرار داده شود ،اقوام بلوچ نيز داراي ﻓرهنگي بودهاند كه از جنبههاي
مختلف در محل سكونت ﻓعليشان شروع به رشد و تكامل نموده و چنين ﻓرهنگي ثمره مهاجرت و يا
همزيستي آنان با هندواروپائيان نبوده است .اما عﻘيده بر اين است بلوچها همراه با قبايل و گروههاي
قومي ديگر ازجمله كُردها در بخشهايي از اطراف البرز سكونت داشتهاند .آنان در اينجا اتحاديهها و
پيوندهاي زباني و ﻓرهنگي با گروههاي قومي ديگر برقرار كرده و درعينحال زندگي يكسان و ﻓرهنگ
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شبيه هم داشتهاند .اين همان ﻓرهنگي است كه توسط اﻓرادي همچون ديمز بهعنوان دليلي مبني بر
اثبات هندواروپايي بودن بلوچها تلﻘّي ميشود .چنين ديدگاهي در شوروي كه داراي ﻓرهنگهاي
گوناگون بسيار بود  ،بهزودي جايگاه خود را پيدا كرد؛ امّا اينگونه ديدگاه سوسياليستي ،در مورد بيشتر
كشورهاي استعمارگر غربي صدق پيدا نميكرد .اين مسﺌله از ديد ديگري براي غربيان قابل توجيه بود.
آنان كه بنا به دلايل استعماري قدم به سرزمينهاي مختلف مينهادند و با اقوام مختلفي ازجمله در
ايران مواجه ميشدند .از همين رو ،به دنبال دلايل متﻘني براي اثبات علمي وجود برادران هندواروپايي
در سرتاسر عالم بودند .ناگفته نماند كه ﻓرمول ماركسيستي نيز با اين نظريه به چالش كشيده شد كه
عدم مهاجرت و انتشار و تعامل ﻓرهنگي به نظامهاي اجتماعي بسته و عدم پيشرﻓت ميانجامد كه اين
نتيجهگيري در تضاد با آراء ماركس بود .ناگزير» ،بايكوﻓسكي«) (١٥براي خروج از اين بنبست ،نظريه
مهاجرت درون منطﻘهاي را مطرح كرد كه ميگفت مهاجرتهاي برون منطﻘهاي وجود ندارد امّا اين
مهاجرتهاي درون منطﻘهاي و تركيب و امتزاج قبايل محلي متفاوت و گوناگون از يكديگر بوده كه
سنگ بناي شكلگيري جوامع امروزي را نهاده است).(Miller,1956:82
به نظر محﻘﻘان سوسياليست ،دانشمندان غربي تحت تأثير اين سابﻘه ذهني قرار داشتند و معتﻘد
بودند آنهايي كه به زبانهاي هندواروپايي سخن ميگويند  ،واجد نﻘش رسالت تاريخي خاصي مي-
باشند (١٦) .بعد از دوم جنگ جهاني  ،رويكردهاي انتﻘادي به شرقشناسي نمايان گرديد .اين انتﻘادها از
سوي انديشمندان شرقي و برخي دانشمندان و دانشگاهيان غربي مطرح شد .بسياري بر اين باور بودند
كه شرقشناسان غربي ،نژادپرستي و اروپا محوري را رواج داده و دستاوردهاي ﻓكري ،ﻓرهنگي و علمي
شرق را كمتر موردمطالعه و پژوهش قرار دادهاند .قابلذكر است كه اروپا محوري و اروپا گرايي مدرن از
سال ١٤٩٢م .و هنگامي آغاز شد كه كريستف كلمب از اولين سفرش به آمريكا بازگشت و مردمي را
توصيف كرد كه كاﻓر و به عﻘيده او بهآساني قابل تسلّط بودند .بهعلاوه تصرّف نسبتاً سريع سرزمين آنان،
طلا و داراييهاي ديگري در دسترس اروپاييان قرارداد .حال اروپاييان براي اولين بار در مﻘياس بسيار
گستردهاي ،بين خود و غيراروپايياني كه واقع ًا ميتوانستند خود را برتر از آنها بدانند ،تمايز آشكاري
قائل شدند .در چند قرن بعدي ،اروپاييان توانستند نهتنها بر آمريكا ،بلكه بر بخش اعظم آسيا و آﻓريﻘا
نيز غلبه و حكومت كنند .بنابراين ،ظاهر ًا صحت و سودمندي عﻘايد اروپا محور پيوسته تأييد ميشد و
بهتدريج بهصورت مدل جهاني اروپا محور دوران جديد درآمد .هنگاميكه اين مدل بهطور كامل در قرن
نوزدهم بسط ياﻓت ،تاريخ و جغراﻓياي كل جهان را دربرگرﻓت .اين مدل تبديل به آينهاي شد كه
اروپاييان در آن خود و گذشته خود را ميديدند.

شناسايي ماهيت نژادي مردم بلوچ از سوي غربيان با اتكا بر مسائل ﻓرهنگي ،رويكردها و نﻘد

١٥٧

نتيجﻪ
پس از مطالعه دقيق ادبيات موضوع ،منصفانه خواهد بود چنين استنتاج كنيم كه سرشت و تركيب
قوم بلوچ تركيبي ناهمگون از گروههاي مختلف نژادي همچون آريايي ،دراويدي ،هندوي راجپوت،
سامي ،آلتايي ،آﻓريﻘايي و كُرد است؛ امّا عنصر ايراني بيشترين سهم را در اين نهاد و طبع نژادي
داراست .دانشمندان غربي تا مدّتهاي مديد به جهت كمبود اسناد معتبر و معلومات مردم شناسانه دقيق
درباره تاريخ مردمان شرق ايران ،با تكيهبر اطلاعات ناچيز و انتزاعي ،استنتاجها و استنباطهاي ذهني
مخاطرهآميز و غلطي ،درباره بازسازي ماهيت نژادي بلوچها داشتند .نظريات آنان در اين زمان تا حدودي
بر اساس مفروضات بود كه همين امر باعث خلق تﺌوريهاي گوناگون اين باب گرديد .اما تولّد ،تأسيس
و ﻓراگيري شرقشناسي كه حدود ًا با توسعه استعمار و امپرياليسم همراه بود ،باعث گرديد شرقشناسان
توجّه خود را به كشف حﻘايﻘي درزمينه شرق ازجمله شناسايي نژادهاي اقوام مختلف بشري بهويژه در
شرق ايران معطوف نمايند .آنان از تمامي امكانات موجود زبانشناسي ،باستانشناسي ،تاريخي و نظاير آن
براي اثبات عﻘيده خود درزمينه انديشه تﻘسيم دوگانه نژادها ،ﻓرهنگها و جوامع كه ناشي از نژادپرستي
و اروپا محوريشان بود  ،بهره جستند .هر هويتي در نظر شرقشناسان غربي ،در درون چارچوب
گستردهتر اروپايي يا غيراروپايي تعريف ميشد .اما رﻓتهرﻓته نحوه برخورد شرقشناسان ،درجه تأثير
سياست و سياست زدگي را در بررسي مسائل مختلف ازجمله نژادشناسي تعديل نمود كه درزمينه
شناسايي ماهيت نژادي اقوام بلوچ نيز تا حدودي صدق نمود .با توجه به قلّت اسناد معتبر و دقيق،
دانشمندان غربي با بررسي عالمانه مسائل مختلف ﻓرهنگي و ازجمله زبان و جنبههاي ديگر ،موﻓّق به
ترسيم ماهيت نژادي اقوام بلوچ گرديدند .بهمرورزمان ،پوچي نظريات كساني كه تمايل به معرﻓي اقوام
بلوچ بهعنوان عرب ،ترك ،دراويدي و راجپوت داشتند ،آشكارتر گرديد .اكنون ميتوان تا حدودي ماهيت
نژادي و مسير مهاجرتي اقوام بلوچ را در يك خط سير مشخصي ترسيم نمود.
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يادداشتها
 . ١ترك شهوتپرست  The Lustful Turk, or Lascivious Scenes from a Haremاثر
استون ماركوس  Steven Marcusكتاب داستان نامهاي شهواني  erotic epistolary novelمربوط
به دوره ماقبل ويكتورياست .اثر مذكور در ابتدا توسط »جان بنجامين بروكس« John Benjamin
 Brookesدر سال  ١٨٢٨م .بهصورت بينام منتشر شد.
 . ٢موضوع كتاب كوچك خانم  Kuchiuk- Hanem, or little ladyاثر ﻓلوبر Gustave
Flaubertگزارشي در رابطه با يك رقاص زيباروي به نام كوچك خانم از اهالي »إسناي« Esnaمصر مي-
باشد .درواقع ،برخورد ﻓلوبر با اين زن بدنام مصري ،الگو و چهرهاي كليدي از يك زن شرقي را در گزارش او
پديد آورده است .هرچند آن زن هرگز راجع به خودش حرﻓي نزده و هرگز عواطف ،حضور و تاريخ خويش را
عرضه نكرده ،اما اين ﻓلوبر بوده كه بهجاي وي صحبت كرده و وي را به تصوير كشيده است .كوچك خانم
موضوع داستان جداگانه ديگري است كه بعد ًا آن را يك ماجراجوي آمريكايي به نام »كورتيس« George
 William Curtisبا عنوان »رقاص إسنا«  The dancer of Esnaعرضه كرده است.
 . ٣داستان واثق  Vathekاثر بكفورد  ،William Beckfordيك رمان گوتيك به شمار ميرود.
رمان مذكور در اوايل سال  ١٧٨٢م .در ﻓرانسه به تصنيف درآمد و سپس توسط »ساموئل هنلي« Reverend
 Samuel Henleyبه انگليسي ترجمه گرديد.
 . ٤نامههاي ايراني )به ﻓرانسوي (Lettres persanes :يكي از آثار ادبي مونتسكيو Charles de
 Secondat, baron de Montesquieuاست كه در سال  ١٧٢١نگاشته شده است .مضمون آن
نامههايي ﻓرضياند كه در اواخر سلطنت لوئي چهاردهم بين سالهاي ) ١٧٢٠ - ١٧١١م ،( .نگارش ياﻓتهاند.
مونتسكيو اين نامهها را از زبان دو ايراني ثروتمند به نامهاي »ازبك«  Usbekو »ريكا« Ricaنوشته كه در
زمان مساﻓرت خود به اروپا ،براي مدّتي طولاني در ﻓرانسه اقامت گزيدهاند .درواقع ،كتاب حاضر شرح ديدگاههاي
دو ايراني به نام ازبك و ريكاست كه وقتي به پاريس آمدند از همهچيزهاي نو به شگفت اﻓتادند .ازبك پولدار
است و ريكا همراه او .هدف آنان از اين سفر ،اﻓزايش معلومات در علوم تجربي است .پسازاين كه در مﻘابل
تمدني بسيار متفاوت از تمدن ايران قرار ميگيرند ،متحير ميشوند و اﻓكارشان كامل ّا انتﻘادي ميگردد .اين كتاب،
پايه ﻓكري اثر بعدي منتسكيو يعني روح الﻘوانين اوست.
٥. Narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan, the
Panjab, & Kalât, during a residence in those countries : to which is added,
an account of the insurrection at Kalât, and a memoir on Eastern
Balochistan(pub.1800-1853).
٦. The Baluch Race: a historical and ethnographical sketch.
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 . ٧براي اطلاعات بيشتر ،رجوع شود به :دياكونوف٧٤,-٨٣ :١٣٤٥،
 .٨وحديكه سرزرته يزيد و كشتگي شاهن حسين »رضي الله تعالي عنه«/ما اشتگنت زرين منند گون
شصت و چارين ﻓرقوان/رند چه حلب پاد آتكگنت رود بارا مان تگ بوتگنت.
٩. Kreyenbroek, 2010; Hughes, 1977: 28.
 .١٠براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به:
Elfenbein, 1988: 633-644.
 .١١در رابطه با ﻓرضيات مختلف درزمينه مهاجرت هندواروپاييان ،نگاه شود به اثر باستانشناس مشهور،
خانم »كوزمينا«:
Kuzmina,2007: xi-xviii
 . ١٢در اثري با عنوان »از اسكيتيا)سكائستان( تا هند .آرياييهاي باستان :اﻓسانه يا تاريخ« مسائل موهوم
و همچنين تاريخي در ارتباط با نژاد آريايي از ديدگاه مورخان شوروي موردبررسي قرار ميگيرد .اثر مذكور ،كار
مشترك بونگارد -لوين  Grigory Maksimovich Bongard-Levinو گرانتوﻓسكي ميباشد.
نگارندگان اثر در مﻘدمه كتابشان مدعياند كه »مسﺌله آرياييها«  арийской проблемойرا در اين اثر
بهتفصيل موردبررسي قرار دادهاند.
 . ١٣در زبانشناسي شوروي ،نظريهاي معروف به »نظريه ياﻓثي«  Japhetic theoryوجود داشت كه
نيكلاي مار آن را در دوره موسوم به دوره »نﭗ« NEPابداع كرده بود .مار كه از باستانشناسان معروف روسيه
بود ،دكترين ياﻓثي را براي مﻘابله با دكترين زبانهاي هندواروپايي  -پيش از انﻘلاب روسيه  -مطرح كرد .مار
باهدف ادامه مطالعه بر روي دكترين ياﻓثي ،ناچار گشت تا به حزب كمونيست شوروي ملحق شود و دكترين
خود را با آموزههاي ماركسيسم سنتي درهم آميزد؛ در مﻘابل ،حزب نيز از وي حمايت كرد .درهرحال ،نظريه يا
دكترين مزبور مدعي آن بود كه »زبانهاي كارتوليايي«  Kartvelian languagesيا زبانهاي گرجي
ناحيه قفﻘاز با زبانهاي سامي خاورميانه مرتبط است .اين نظريه بنا به دلايل ايدئولوژيك در بين زبان شناسان
شوروي طرﻓداراني براي خود پيدا كرد .دكترين ياﻓثي مار در پيشبرد و تكامل راهبردهاي ماركسيستي در
باستانشناسي اصل ًا مفيد و مؤثر واقع نگشت و بيشتر مخرب بود تا اينكه سازنده باشد .دكترين مزبور كه در دوره
حاكميت لنين بهشدت تشويق و ترويج ميشد ،تنها در زمان حاكميت استالين بود كه بهعنوان يك دكترين ضد
ماركسيستي محكوم و طرد شد.
 .١٤اينگونه از رويكردهاي ماركسيستي در تضاد با مدل »چرخههاي ﻓرهنگي« دانشمندان بورژوا همچون
»گوستاو كوسينا« بود .مدل مزبور يكي از مدلهايي بود كه باستانشناسان ماركسيست شوروي را براي مﻘابله با
آن بسيج كرد .در اين مدل ،كوسينا انتشار گرايي ﻓرهنگي و مهاجرت يك قوم برتر و متمدن را عامل تحوّل
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اجتماعي شمرده است .بنابراين ،باستان شناسان شوروي كوشيدند تا چگونگي كاركرد نظامهاي اجتماعي و
تحولات آن را بر اساس پويايي و كشمكشهاي دروني جامعه تبيين و تفسير كنند.
 . ١٥در رابطه با زندگينامه بايكوﻓسكي  S. N. Bykovskiنگاه شود به:
Kohl and Fawcett, 1995:123-125.
 .١٦ازجمله اين دانشمندان ميتوان به »دلاتر« اشاره كرد .وي در ضمن بررسي تاريخ ماد نﻘش عناصر
نژادي غير هندواروپايي را حﻘير شمرد .اين روش در تأليفات پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم همچنان ادامه
ياﻓت .البته بايد متوجه بود كه دانشمندان شوروي قوي ًا تأكيد داشتند كه مسﺌله زبان از نژاد جداست .ازنظر اينان،
ﻓرضيهاي كه معتﻘد بود زبان زائيده نژاد است و يا ارتباط بيولوژيك با آن دارد ،بيپايه و اساس است .همچنين به
عﻘيده آنان اگر زبان زائيده خصايﺺ نژادي است پس همه مردمي كه به زبان هندواروپايي تكلم ميكنند بايد
متعلق به زبان هندواروپايي باشند ،اما چنين نيست .آنان در اين زمينه به مردم اروپاي جنوبي اشاره ميكردند كه
اكثرشان پوست ،مو و چشم تيره دارند و شباهتي به آرياييهاي باستاني نداشتند .و يا به ﻓينها و استونياييها
اشاره ميكردند كه خصوصيات نژاديشان شبيه آرياييها و اهالي شمال اروپا بود ،درحاليكه زبان آنها هيچ
شباهتي به زبان هندواروپايي نداشت .به همين ترتيب بود كه دانشمندان شوروي ،ﻓرضيه زبان هندواروپايي و
نژاد آريايي و اينكه برخي دانشمندان نژاد آريايي را نژاد برتر ميخواندند را مردود ميدانستند.
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