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Abstract 

 
The present article is taken from an exploratory research based on a qualitative 

methodology. It seeks to provide an analysis of the cultural status of Sistan and 

Baluchestan province based on its strengths and weaknesses, opportunities and 

threats, as well as the needs and cultural demands of this province. The results 

of the study confirm that Sistan and Baluchestan province suffers from major 

weaknesses in the field of culture; Such as weakness in cultural and artistic 

infrastructure, lack of unity of opinion and practice, lack of cultural and artistic 

awareness, lack of market for cultural and artistic products, and lack of support 

from artists. The most important strengths of the province are: rich cultural and 

civilizational history, the existence of geographical and natural diversity, the 

existence of significant human capacities and talents. Existence of capabilities 

and facilities for exporting cultural and artistic elements, and existence of 

knowledge-based ecosystem and creative cultural-artistic industries are among 

the most important opportunities that Sistan and Baluchestan province can take 

advantage of culturally and artistically. This is while rethinking in discourses 

and stereotyped cultural attitudes, investing in and supporting youth and activists 

in the field of culture and art, strengthening art galleries and art production 

workshops and product-oriented activities, and supporting local content 

producers and the selection of committed and expert managers are the most 

important demands and needs of the field of culture and art of this province. 

According to the results, it is suggested to strengthen the cultural and artistic 

infrastructure, as well as the activities of mass media and cultural-artistic 

associations in the province. 
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Extended Abstract  

1- Introduction 
Analyzing the cultural condition and extraction the 

needs or demands of different regions for accurate 

and comprehensive policy-making and planning in 

this field, requires a precise understanding of the 

condition and also understanding the relevant needs 

according to geographical, ethnic and religious 

characteristics. Therefore, this article sought to 

provide an analysis of the cultural condition in 

Sistan and Baluchestan Province based on its 

strengths and weaknesses, opportunities and threats, 

as well as its cultural needs and demands. 

2-Method 
The present study has an “exploratory” nature and is 

methodologically based on a “descriptive-

analytical” approach. Therefore, to achieve the 

mentioned purpose, library research and field 

research methods have been used with emphasis on 

conducting semi-structured interviews. Specifically, 

23 cultural activists were interviewed during 2020. 

The “content analysis” technique was used to 

analyze these interviews. 

3-Results 
In the library study section, the findings show that 

Sistan and Baluchestan, with a long history and rich 

cultural elements, has numerous capacities in this 

field, but some political-security and ethnic-

religious issues have caused these capacities to be 

ignored. The implementation and analysis of the 

interviews also indicate that Sistan and Baluchestan 

province has major weaknesses such as weakness in 

cultural and artistic infrastructure, lack of unity of 

opinion and practice, lack of cultural and artistic 

awareness, lack of market for cultural and artistic 

products, and lack of support from artists. The most 

important strengths of the province are: rich cultural 

and civilizational history, the existence of 

geographical and natural diversity, the existence of 

significant human capacities and talents. Existence 

of capabilities and facilities for exporting cultural 

and artistic elements, and existence of knowledge-

based ecosystem and creative cultural-artistic 

industries are among the most important 

opportunities that Sistan and Baluchestan province 

can take advantage of culturally and artistically. 

This is while rethinking in discourses and 

stereotyped cultural attitudes, investing in and 

supporting youth and activists in the field of culture 

and art, strengthening art galleries and art 

production workshops and product-oriented 

activities, and supporting local content producers 

and the selection of committed and expert managers 

are the most important demands and needs of the 

field of culture and art of this province. 

4-Conclusion 
Any planning and prioritization for the realization of 

cultural justice in multi-ethnic and multi-religious 

areas such as Sistan and Baluchestan, which in fact 

have always been in a historical and geographical 

isolation, should be aimed at recognizing and 

respecting the components that are important for the 

citizens of these areas and has identifying values for 

them. Therefore, perhaps the most important long-

term proposal and priority can be considered as 

“providing the grounds and facilitating the 

conditions for the presence and participation of 

members of different ethnic and religious groups in 

the province in the planning and implementation 

process”. According to the research results, in the 

medium and short term, it is also suggested to 

strengthen the cultural-artistic infrastructure as well 

as the activities of mass media and related 

associations in the province. 
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 مقاله پژوهشی

 دید کنشگرانِ میدانِو بلوچستان از  یستاناستان س یفرهنگ یتوضع تحلیل

 1فرهنگ

 *2بهروز روستاخیز ،1 بُرحمدعثمان حسینم

 .یرانو بلوچستان؛ زاهدان، ا یستاندانشگاه س دانشکده ادبیات و علوم انسانی،، یشناسجامعه یار گروهدانش .1

 (.ولمسئ یسنده)نو یرانتهران، ا ی؛دانشگاه عالمه طباطبائ یاجتماع گذارییاستو عضو پژوهشکده مطالعات و س یشناسمردم یاراستاد .2
 

 
 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

و  فرهنگ یجامعه شناسفرهنگ.  نِیداکنشگران م یدو بلوچستان از د یستانس یِفرهنگ یتوضع یل(. تحل1041بهروز. ) ،یزروستاخ ؛محمدعثمان، بُرینحس   استناد:
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فرهنگ، وضعیت  های کلیدی:واژه

گذاری فرهنگی، رصد فرهنگی، سیاست

 فرهنگی، سیستان و بلوچستان.

 کیدهچ
شناسی است که بر پایة نوعی روش 0211شده در سال مقالة حاضر برگرفته از یک پژوهش اکتشافیِ انجام  

ه بر سیستان و بلوچستان با تکی دنبال آن بوده تا تحلیلی از وضعیت فرهنگی و هنری استانکیفی، به

رهنگی این استان، با تمرکز بر های فها و تهدیدها، و همچنین نیازها و خواستهنقاط قوت و ضعف، فرصت

نظرِ فعال و صاحب 02گسترش عدالت فرهنگی ارائه نماید. نتایج پژوهش مؤید آن است که از منظر 

هایی اساسی مانند ضعف در لحاظ فرهنگی از ضعفشونده، استان سیستان و بلوچستان بهمصاحبه

های وزة فرهنگ و هنر؛ کمبود آگاهیهای فرهنگی و هنری؛ عدم وجود وحدت نظر و رویه در حزیرساخت

فرهنگی و هنری، در کنار کمبود بازار عرضة محصوالت این حوزه؛ عدم آشنایی و برخورداری از حقوق 

ترین نقاط قّوت استان برد. مهماولیه در این حوزه؛ و عدم حمایت شایسته از اهالی فرهنگ و هنر رنج می

ها و غنی؛ وجود تنوعات جغرافیایی و طبیعی؛ و وجود ظرفیتنیز عبارتند از: پیشینة فرهنگی و تمدنی 

بوم ها و امکانات صدور عناصر فرهنگی و هنری، و وجود زیستتوجه. وجود قابلیتاستعدادهای انسانی قابل

هایی هستند که سیستان و ترین فرصتهنری از جمله مهم -بنیان و صنایع خالق فرهنگی دانش

گیرد. این در شرایطی است که بازاندیشی در ها بهره اظ فرهنگی و هنری از آنلحتواند بهبلوچستان می

گذاری و حمایت از جوانان و فعاالن حوزة فرهنگ و ای؛ سرمایههای فرهنگی کلیشهها و نگرشگفتمان

محور؛ حمایت از های محصولهای تولید هنری و فعالیتها، کارگاههنر؛ اهتمام به تقویت هنرستان

دکنندگان بومی محتوی نظیر آثار نمایشی و مستند؛ و انتخاب مدیران جهادی متعهد و متخصص از تولی

نهاد آمده، پیشدستها و نیازهای حوزة فرهنگ و هنر این استان است. با توجه به نتایج بهترین خواستهمهم

ری و نیز فعالیت هن -های فرهنگی گردد ضمن جلب مشارکت واقعی شهروندان این استان، زیرساختمی

 های مربوطه در استان تقویت گردد.های جمعی و انجمنرسانه

 

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    
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و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 و بیان مسأله . مقدمه1
ی، بر چنین نگاهدهند. مبتنیامعه را شکل میای هستند که بنیان و اساس یک جپیوستههمهای پیچیده و بهها کلیتفرهنگ

توان تأثیرپذیری فرهنگ و حال، نمیدهنده اسـت. درعینای ماهیتاً اصیل و جهتفرهنگ نه یک امر تبعی و عرضی که پدیده

دن ی بوهای فرهنگی از مسائل اجتماعی و اقتضائات پیرامونی را نادیده انگاشت. جملگی این مباحث، ناظر به چندبُعدجریان

انبه جریزی دقیق و همهگذاری و برنامهکه دغدغة سیاستموضوع و ضرورت نگاه تحلیلی به امور فرهنگی است. بنابراین، مادامی

برای مسائل فرهنگی یک جامعه وجود دارد، نیاز به فهم دقیق وضعیت فرهنگی و همچنین درک نیازهای آن جامعه با توجه به 

گذاری تریزی و سیاسها، نیازی آشکار است. به عبارت دیگر، برنامهیی، قومیتی، مذهبی و دیگر مؤلفههای تاریخی، جغرافیاویژگی

ریزی شده و اثربخشی نگری در برنامهدر این حوزه، بدون توجه به واقعیت جامعه و داشتن اطالعات کافی، منجر به سطحی

 (.0212به: فاضلی و قلیچ، کند )ر.ک ریزی را با مشکل مواجه میگذاری و برنامهسیاست

که دهد با وجود آنچه گفته شد، بررسی اغلب مستندات موجود در مجموعه نهادهای متولی فرهنگ نشان مـیدر راستای آن

رود اطالع دقیقی از وضعیت فرهنگی مناطق مختلف کشور وجود دارد، ولی متأسفانه اطالعات موجود ناقص بوده و تصور مـی

ور فهم منظنیز کامالً مبتنی بر واقعیات و نیازهای فرهنگی این مناطق نیسـت. بنابراین، ضرورت آشکاری بههای موجود گزارش

های مرتبط، وجـود دارد. از نفعان یا فعاالن بومی حوزهنظرات ذیوضعیت بر اساس یک نگاه از نزدیک و مبتنی بر احصاء نقطه

وگوها با طیف متنوعی از فعاالن ای از گفتدهی به مجموعهحضور میدانی و شکلهمیـن رو، پژوهش حاضر به دنبال آن بوده تا با 

 های فرهنگی ایران در جنوب شرقی کشور، تحلیلی از وضعیت فرهنگی و هنری استاننظران بومی در یکی از پهنهمحلی و صاحب

رهنگی رغم پیشینه و غنای فه استان مذکور علیروست کویژه از آنسیستان و بلوچستان ارائه نماید. اهمیت بررسی این موضوع به

ها، اقدامات ریزیرغم برنامهعلی-ترین مراتب قرار دارد و های مربوط به این حوزه در پائیناعتناء، در اغلب شاخص هنری قابل -

دست آورد. برای نمونه، ها بهتوجهی در این شاخصهنوز نتوانسته است ارتقاء قابل -های اخیرشده در سالهای حاصلو پیشرفت

ترین تعداد عناوین و یکی از شش استانی بوده است که در کشور، کم 0211-19های استان سیستان و بلوچستان در سال

وششم از مجموع ، در ردة بیست0219ناشر فعال در سال  02اند. همچنین این استان با های منتشرشده را داشتهشمارگان کتاب

های هنرهای زیبا و تعداد هنرجویان نیز هنوز لحاظ تعداد هنرستانار داشته است. سیستان و بلوچستان بههای کشور قراستان

هنرجو داشته است. عالوه بر این، استان مذکور  002هنرستان با  0، تنها 0219طوری که در سال ای ندارد؛ بهجایگاه بایسته

طور مشخص در جایگاه بیست و های کشور است؛ بههای پائین جدولِ استانهای آزاد هنری هم در ردهلحاظ تعداد آموزشگاهبه

سینمایی  هایترین تعداد سینما و سالنهشتم. استان سیستان و بلوچستان همچنین یکی از سه استانی است که در کشور، کم

 (.0210-19ور، تر در این زمینه، ن.ک به: سالنامة آماری فرهنگ و هنر کشرا دارند )برای کسب اطالع بیش

نفعان و فعاالن ( ذی0که اند از ایناند، عبارت بودههایی که چهارچوب این پژوهش را شکل دادهترین پُرسشبنابراین، مهم

( بر همین 0دانند؟ ترین نقاط قوت و ضعف این حوزه در استان سیستان و بلوچستان را چه مـیبومی حوزة فرهنگ و هنر، مهم

های این حوزه، برجسته ساخـت؟ هنری استان و ارتقاء شاخص -منظور بهود وضعیت فرهنگی توان بهی را میهایپایه، چه فرصت

  ها هستنـد؟بایست مورد توجه قرار گیرد، کدامهایی که در این زمینه مـیترین نیازها و خواسته( و بنابراین، مهم2

 ی پژوهشپیشینه. 2

تان دهد که مسائل اجتماعی سیسیقات قبلی و قابل دسترس برای پژوهشگران نشان مینگاه به مستندات موجود، از جمله تحق

ورزان بوده است. در این بین، جدای از و بلوچستان بیش از مسائل فرهنگی و هنری این استان، مورد توجه محققان و اندیشه

اره خواهیم ها نیز اشی منتشر شده و به برخی از آننامه یا رسالة دانشجویی و نیز مقاالت علمتحقیقات مستقلی که به صورت پایان

های سازمان امور اجتماعی از سلسله گزارش «های اجتماعی استان سیستان و بلوچستانتحلیل مسائل و آسیب»داشت، گزارش 



 

  121 و بلوچستان یستاناستان س یفرهنگ یتوضع یل. تحلیزبر و بهروز روستاخ ینمحمد عثمان حس

  

و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 هشگران اغلبهای نسبتاً جدیدی است که در آن تعدادی از پژوهای اجتماعی کشور، یکی از مجموعهکشور دربارة مسائل و آسیب

اند. در این گزارش که به صورت یک کتاب مجموعه مقاالت منتشر گردیده بومی این استان، شش مسئلة مهم را به بحث گذاشته

های نابرابری»، «طالق»، «های تابعیت و هویت رسمیچالش»، «بیکاری»، «اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر»است، مسائلی همچون 

نیز دانشگاه سیستان و  0219(. بعدها در سال 0211بر، اند )حسینمورد تأمل قرار گرفته «ایایفههای طدرگیری»و  «آموزشی

م ها ههای سیاستی پرداخته است که محور آنای از گزارشبلوچستان به سفارش پژوهشکده مطالعات راهبردی به تهیة مجموعه

-حاشیه»ها مسائلی همچون باشد. در این گزارشمـی «انهای توسعه در استان سیستان و بلوچستمسائل اجتماعی و چالش»

روی توسعة های پیشچالش»، «مشکالت مرزنشینان»، «گرایی قومیواگرایی و هم»، «گراییافراط»، «گریزیقانون»، «نشینی

 (.0219 و... در پهنة استان مورد بررسی قرار گرفته است )همان، «روی تحقق اقتصاد مقاومتیموانع پیش»، «گردشگری

ترین تمرکز بر مسائل فوق بوده دهد که بیشویژه مقاالت علمی منتشرشده نیز نشان میها و بهنامهجستجو در بین پایان

له تر، از جمگرایانهانـد با نگاهی درونتوان مورد تأمل قرار داد که تالش داشتههـا را مـیاسـت. در این بین، البته برخی پژوهش

بر (. عالوه0211ناسی فرهنگی در پهنة استان یا مناطقی خاص از آن بپردازند )از جمله ن.ک به: روستاخیز، شبه نوعی جریان

از  تر با یک نگاه توصیفی، برخیتوان آثار و خاصه مقاالتی را برجسته نمود که بیشتر، میاین و در ضمن یک نگاه موشکافانه

؛  0211اند )از جمله ن.ک به: شیرانی و همکاران، ا مورد مداقه قرار دادهوجوه فرهنگی و هنری مردم سیستان و بلوچستان ر

(. 0212؛ نظری و همکاران،  0211؛ زکریایی کرمانی و همکاران،  0211یان، ؛ مقبلی و شیرعلی 0211پور و شهربابکی، رحیم

وزی دگری، سوزندستی استان از جمله سفالویژه در هنرها و صنایعهای قابل توجه بهجملگی این آثار البته مؤید وجود ظرفیت

ه پژوهشی توان بایحال، خاصه در ارتباط با تحلیل وضعیت توسعة فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان، میعلی باشد.و... مـی

ظ لحااز جمله بهو بلوچستان  ستانیاستان س یهاشهرستان یبندرتبه( اشاره داشت که به 0211از میری و ترکمانی )

 ازیشهرستان زاهدان با امت شده،ی استفادهارهایمع یتمامپایة  براند. براساس این پژوهش و یافتگی فرهنگی پرداختهتوسعه

109/2Ci= نگاه  ه است.معرفی شدو بلوچستان  ستانیشهرستان استان س نیترافتهیتوسعه ،شهرها رینسبت به سا ادیبا اختالف ز

 های فرهنگی دارد.ویژه از حیث وجود زیرساختشدت ناگوار بهان از وضعیت بهبه وضعیت سایر شهرها البته نش

های متقاطع در پهنة سیستان و بلوچستان نیز از جمله نکات مورد توجه در برخی از تحقیقات قبلی در این وجود شکاف

شکاف مرکزـ ، شکاف مذهبی، شکاف قومی: ها عبارتند ازاین شکاف( 11: 0210زاده )به تعبیر ضرغامی و انصاری باشد.حوزه مـی

های مختلفی در سیستان و بلوچستان برآمده است؛ ها در طول زمان به شکل. این شکافشکاف سنّت و مدرنیسمو  پیرامون

ن یگرایی دینی، تقابالت بهای مذهبی، بنیادگرایی و افراطها و رویاروییگرایی، رویارویی بین طوایف محلی، مجادلهتعصب و قوم

نحوی تمامی امور اجتماعی، فرهنگی و شود، این مسائل بهقومی و... بخشی از نمودهای این امر در جامعة مذکور اسـت. گفته می

الشعاع خود قرار ها را تحتحاشیه در این حوزهتأثیر خود قرار داده و امکانِ فعالیت سرراست و بیحتی هنری این جامعه را تحت

لحاظ درونی، فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان را متأثر ساخته، همچنین یکی دیگر از چه بهاز آن باری، جدای داده اسـت.

مایی بازن»شده طی این پژوهش و هم در برخی تحقیقات قبلی مورد اشاره قرار گرفته است، وگوهای انجاممسائلی که هم در گفت

های ادارک گروه»( با عنوان 0291براساس پژوهش سیدامامی ) های جمعی است.این استان و مردمانش خاصه در رسانه «منفی

ا را هشده از خودشان در رسانه، مردم سیستان و بلوچستان خاصه اعضای قوم بلوچ، تصاویر پخش«ای خودقومی از تصاویر رسانه

ی های سراسرها از شبکهستند. آنشود، خرسند نیهایی که از ایشان ارائه میها از بازنماییکنند. آنچندان مطلوب ارزیابی نمی

 هایشوند، اغلب چهرهها به اندازة کافی نقش ندارند و اگر هم نشان داده میپندارند که در این شبکهانتقاد دارند و چنین می

ان ( در پژوهشی با عنو0219نسب )آید. چیزی در حدود یک دهه بعد، کاروانی و غفاریای از آنان به نمایش درمیشدهتحریف

دهد که بخشی از اعضای این نشان می «های جمعیها در رسانهکاوش کیفی ادارک دانشجویان بلوچ از بازنمایی هویت بلوچ»
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 «ها در صداوسیما و سیمنای ایرانسازی هویتی منفی از بلوچبازنمایی منفی و کلیشه»جامعه همچنان معتقد هستند که نوعی 

 ه را با انسداد مواجه ساخته است. صورت گرفته و بسیاری از ابعاد توسع

 «هنگیوگوهای فرگفت»های موسوم به ترین اسناد با پژوهش حاضر، گزارش نشستی از مجموعه نشستدر پایان، یکی از مرتبط

است که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سراسر کشور و از جمله در استان سیستان و بلوچستان، با حضور تعدادی از 

برگزار گردیده است. در این نشست و در چهارچوب  0219های مختلف فرهنگ و هنر در مهر ماه نظران حوزهگان و صاحبنخب

 -که درواقع ابعاد همان دوازده موردِ کالن هستند-شناسی، دوازده مسئلة اصلی و حدود سی مسئلة فرعی انجام یک مسئله

و  هامثابة طرح درخواستتواند بهجویی البته از منظری میاست؛ این چاره جویی شدهها چارهشناسایی گردیده و نسبت به آن

های ارتباطی بین نهادهای دولتی و رسمیِ فرهنگ با بدنة جامعه؛ عدم گردد. چالشنیازهایی باشد که در این حوزه احساس می

ای هدم وجود ضمانت اجرایی بسیاری از ایدهتوجهی مدیران اجرایی استان به مقولة توسعه فرهنگی؛ عاندیشه، آگاهی اندک و کم

ها با های مطروحه در حوزة فرهنگ و توسعه فرهنگی؛ تقابل نظم اجتماعی سنتی و جدید، و کارگزاران آنپیشنهادی یا وعده

 یهاا شاخصاستان ب یتوسعة فرهنگ سنجینسبتی؛ و مذهب یقوم هایشکافیکدیگر در بستر تضاد تصنعی فرهنگ ملی و قومی؛ 

های مفقوده در حوزة فرهنگ و توسعة ؛ وجود حلقهدر استان ینسخة غلط و نازل توسعة غرب جیتروی؛ غربی و توسعة عمدتاً واردات

-های توسعه فرهنگی؛ تنگناهای اقتصادی و معیشتی عمدة مردم استان و بیفرهنگی؛ فراهم نبودن یا کافی نبودن زیرساخت

گو؛ و وهای مختلف جامعه و عدم گفتهای فرهنگی؛ شکاف نسلی و فکری بین گروهبه برنامهگی یا عدم رغبت آنان نسبت انگیزه

 اند.ترین مواردی هستند که در این نشست مطرح گردیدههای چندپاره، سرگشته و نامتعین، مهمگیری هویتشکل

ستان سیستان و بلوچستان از منظر ها و نیازهای حوزة فرهنگ و هنر ابا نگاهی به مسائل فوق، پرواضح است که درخواست

گذاری فرهنگی در سطوح شناسی روندهای گذشته و جاری حاکم بر وضعیت سیاستها چه بوده است. آسیبفعاالن این حوزه

وگوهـای فرهنگی در تمامـی سطوح جامعه و فراهـم آوردن فرصت و فضایـی جهت شنیده شدن ملی و فروملی؛ توسعة گفت

های متناسب با موقعیت ویژة استان و اقتضائات ها و ارائة برنامهمدخل؛ طراحی استراتژیـای ذینفع و ذیهصدای تمامی گروه

پذیر نسبت به فرهنگ و توسعة فرهنگی؛ مشخص کردن نسبت خاصِ آن؛ گزینش و انتخاب مدیران اجرایی آگاه و مسئولیت

-تکردن حساسیهـای مغایر با هر یک از این سطوح هویتی؛ لحاظنامههای فرهنگی با هویت ملی و محلی و پرهیز از ارائة بربرنامه

های های فرهنگی؛ درگیر ساختن معتمدین، آگاهان و روشنفکران قومی و مذهبی در جریانریزیهای قومی و مذهبی در برنامه

ی؛ ترسیم و تصویر ساختن های فرهنگی و هنرگذاری حاکمیت در زمینة توسعة زیرساختگیری؛ سرمایهریزی و تصمیمبرنامه

 های استان و... بخشی از این موارد اسـت. نشده از مسائل مردم و ظرفیتای واقعی و تحریفچهره

 روش پژوهش. 3

 «تحلیلی -رویکرد توصیفی »شناختی نیز بر پایة یک لحاظ روشداشته و به «اکتشافی»پژوهش مبنای مقالة حاضر ماهیتی 

انـد. مطالعة های تحقیق به دو طریـقِ اسنادی و میدانی گردآوری گردیده(. بنابراین، داده0200حرکت نموده است )کرسول، 

ها و نیازهای حوزة فرهنگِ سیستان و بلوچستان ها، فرصتترین چالشاسنادی در پژوهش مبنای این مقاله، نخست در احصاء مهم

هنری  -ویژه در ترسیم وضعیت فرهنگیگرفته است؛ پس از آن و بهها و نیز تحقیقات قبلی، مورد استفاده قرار از منظر گزارش

های این قالب نوشتاری، های آماری مربوطه، از این روش استفاده شده است. البته به دلیل محدودیتاستان در پرتو شاخص

ها و تحقیقات برخی از گزارش های آماری مذکور در مجال دیگری انتشار خواهند یافت و در این مقاله، تنها نگاهی به نتایجداده

وگوهای مبسوط با تعدادی از های حاصل از گفتهای میدانی مورد استفاده در این تحقیق نیز درواقع دادهایم. دادهقبلی داشته

گیری از این روش و رجوع به افراد های مرتبط در سیستان و بلوچستان است. چرایی بهرهنظران حوزهفعاالن بومی و صاحب

که در بخش قبلی اشاره گردید، ناشی از ضرورت فهم وضعیت فرهنگی و هنری مبتنی بر یک نگاه از نزدیک چنانور نیز آنمذک
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ن اند. از ایطور مداوم درگیر موضوعات و مسائل مبتال به این حوزه در استان بودهها و بهو خاصه از منظر آنانی است که برای سال

گیری گیری از شیوة نمونهواسطة بهرهعنوان جامعة آماری پژوهش، بههای مرتبط بهظران حوزهنرو، با تعیین فعاالن و صاحب

که تالش گیری، نخست آنها انجام شده است. در این شیوه از نمونهوگوها با تعدادی از آنای از گفتهدفمند و نظری، مجموعه

ته ها تا جایی ادامه یافوگو قرار گیرند؛ در ثانی، انتخاب نمونهفتهای مختلف مورد گگردیده است طیف متنوعی از افراد در رشته

وها وگگرفته است. باری، این گفتکه دیگر مطلب جدیدی ارائه نشده و از آن پس، نکات و مفاهیم تکراری مورد اشاره قرار می

طور که اند. این تکنیک همانر گرفته، مورد تفسیر قرا«تحلیل مضمون»درآمده و به صورت  «متنی»سازی، به صورت پس از پیاده

ه در آن باشد کتحلیل مبتنی بر استقراء تحلیلی مـی طور کلی ناظر به شیوة( اشاره داشته است، به021-021: 0299محمدپور )

خنی به سیابد. شناسی تحلیلی دست مـیای به یک سنخدادهای و بروندادهها و الگویابی درونبندی دادهمحقق از طریق طبقه

ی که ارزیابگویند. در پایان آنها چه مـیها با این هدف که دادهدیگر، این نوع تحلیل عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده

ه کنندگان تحقیق، در کنار نگاه تطبیقی بشده توسط گروه پژوهش و دریافت بازخورد از برخی مشارکتهای انجامانتقادی تحلیل

 ت.ها بوده اسـپذیری این تحلیلهـایی در راستای اعتبارسنجی و افزایش اطمینانهای مرتبط، استراتژیهشنتایج دیگر پژو

 های پژوهشرسانکنندگان و اطالع. مشخصات مشارکت1جدول 

 کد

-مشارکت

 کننده

 سمت یا شغل تحصیالت
حوزه 

 فعالیت
 سن

تاریخ 

 مصاحبه
 نحوه و مکان مصاحبه

0 
و  ایجغراف یکارشناس

 یشهر یزیرنامهبر

سرپرست کتابخانه امام 

 )ع( نیحس
 02/00/0219 21 و نشر کتاب

 ی / مصاحبه حضور

 کتابخانه امام حسین )ع(

0 
دکترای زبان و 

 ادبیات فارسی

 اتیادبزبان و  ریدب

 فارسی
 02/00/0219 29 و نشر کتاب

 ی / حضور

دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

2 
   ارشدکارشناسی

 یاضیر

سرپرست  و ریمد

 میحک یفروشکتاب
 01/00/0219 01 و نشر کتاب

 ی / حضور

 زاهدان میحک یکتابفروش

1 
 یکارشناس

 یعلوم اسالم

و  هیاستاد حوزه علم

مسول انتشارات 

 اعظمفاروق

 01/00/0219 19 و نشر کتاب
 ی /حضور

 انتشارات فاروق اعظمدفتر 

1 
    ارشدکارشناسی

 تاریخ

مدیر سازمان اسناد و 

 خانه ملیکتاب
 تلفنی 01/0/0211 11 کتاب و نشر 

1 
-جامعه ایدکتر

 شناسی

عضوء هیأت علمی 

 دانشگاه والیت
 00/00/0219 12 مطبوعات

 ی / حضور

ی سیستان و استاندار

 بلوچستان

1 
 ارشدیکارشناس

 یشناسجامعه

کار، کل کارشناس اداره

 تعاون و رفاه اجتماعی
 01/00/0219 29 مطبوعات

 ی / حضور

 بخانه امام حسین )ع(کتا

 یمعمار یکارشناس 9

عامل شرکت  ریمد

 ریگستر و مدزمان

 سخن نییموسسه آ

 02/00/0219 21 مطبوعات
 ی / حضور

 گسترشرکت زمان دفتر

 دکترای تاریخ 1
 مسئولریمد

 روزنامه زاهدان
 01/00/0219 12 مطبوعات

 ی / حضور

 دفتر روزنامه زاهدان
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 کد

-مشارکت

 کننده

 سمت یا شغل تحصیالت
حوزه 

 فعالیت
 سن

تاریخ 

 مصاحبه
 نحوه و مکان مصاحبه

02 
امور  یکارشناس

 یفرهنگ

ول ماهنامه ئمسریمد

 بانوک و هاتف جوان
 01/00/0219 29 مطبوعات

 ی / حضور

 دفتر ماهنامه

 یحوزو التیتحص 00
فعال فرهنگی و 

 اجتماعی
 02/00/0219 11 مطبوعات

ی / دفتر مجله حضور

 بانوان بلوچ

 یحوزو التیتحص 00

رئیس دفتر نمایندگی 

مقام معظم رهبری در 

 سنتامور اهل

قران و 

 عترت
12 01/00/0219 

حضوری / دفتر نمایندگی 

مقام معظم رهبری در امور 

 سنتاهل

 کیگراف یکارشناس 02

کارشناس و سرپرست 

 در یهنر یهایگالر

فرهنگ و  کلاداره

 اسالمی ارشاد

هنرهای 

 تجسمی
20 01/00/0219 

 یهنرها یگالری / حضور

فرهنگ و  کلی ادارهتجسم

 اسالمی استان ارشاد

 حقوق کارشناسی 01
-ـهاز و برنامـمستندس

 ساز
 01/00/0219 22 سینما

 ینمایانجمن سی / حضور

فرهنگ و  کلاداره جوان

 اسالمی استان ارشاد

01 
زبان و  یکارشناس

 فارسی اتیادب

و کارشناس  ریدب

 یهانظارت بر انجمن

 استان یادب

 01/00/0219 29 ادبیات

ادبی ن ـانجمی / ورـحض

 فرهنگ و ارشاد کلاداره

 استاناسالمی 

01 
دکترای زبان و 

 فارسی اتیادب

عضو هیات علمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی 
 تلفنی 02/0/0211 11 ادبیات 

01 
ارشد زبان کارشناسی

 و ادبیات فارسی 

معاون هنری و 

کل سینمایی اداره

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 تلفنی 01/0/0211 29 هنر 

 هنر یکارشناس 09
های هنرستان ریدب

 نشهر زاهدا
 یتلفن 2/00/0219 12 هنر

01 
 یهنرها یکارشناس

 یشینما

و  اترئکارشناس ت

 کلاداره در شینما

 فرهنگ و ارشاد

 اسالمی

 02/00/0219 12 رسانه

 کل دارهی / احضور

اسالمی  فرهنگ و ارشاد

 استان

02 - 
کارگردان سینما و 

 تلویزیون

سینما و 

 تلویزیون
 یتلفن 01/00/0219 12

00 
 ایدکتر

 یشناستیجمع

پژوهشکده صدا  سییر

 ی استانمایو س
 1/00/0219 11 تلویزیون

پژوهشکده صدا ی / حضور

 ی استانمایو س
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 ها تحلیل یافته. 4

شده های انجامکنندگان پژوهش حاضر و نتایج مصاحبههای مشارکتبخش، با محوریت گفته در ادامه و در چهارچوب چهار زیر

ای از نقاط ضعف و های مختلف فرهنگ و هنر در استان سیستان و بلوچستان، به احصاء مجموعهنظران حوزهبا فعاالن و صاحب

 رد.گیهای مذکور پرداخته شده است که مورد بحث قرار مـیها و نیازهای مرتبط با حوزهها، و خواستهیدات، نقاط قوت و فرصتتهد

 . بازشناسی اَهم نقاط ضعفِ حوزة فرهنگ در استان سیستان و بلوچستان4-1

که در حوزة فرهنگ و هنر استان نظران مربوطه، از جملة نقاط ضعفی هنری و صاحب -وگو با فعاالن فرهنگیحسب گفت

های فرهنگی و هنری یا ها، کمبود آگاهیتوان به مواردی نظیر ضعف در زیرساختباشیم، میسیستان و بلوچستان شاهد می

ی، عدم حمایت شایسته از اهالی فرهنگ و هنر اشاره و هنری فرهنگ یکمبود بازار عرضه کاالهاهای مرتبط، ضعف در آموزش

تری مانند موقعیت در حاشیة استان نسبت به مرکز کشور، برخی اختالفات برخی از این موارد، خود در مسائل عمیق نمود. البته

، و... ریشه رفتشیبه پ لیو م یضعف کارآفرین ،یرسمریو اقتصاد غ قاچاقی گستردگ ،یفقدان همدل ،یقدیرگرایای، تقومی و قبیله

 کنندگان پژوهش حاضر مورد اشاره قرار گرفته اسـت.شارکتدارد که هم در تحقیقات قبلی و هم توسط م

های پژوهش در ارتباط با نقاط ضعف حوزة فرهنگ و هنر استان. مضامین و مصادیق برگرفته از یافته2جدول   

 ردیف مضمون اصلی مصادیق

شدت ضعیف است یا تئاتر که های ما در حوزة سینما بهمثالً زیرساخت

بقیه جاها فعال نیست.به جز در چند شهر در   
های فرهنگی و هنریضعف در زیرساخت  0 

 یامور فرهنگ یبرا یادار هایو گرفت ریاستان، گ نیا هایاز ضعف یکی

است. یو هنر  

عدم وجودِ وحدت نظر و رویه در حوزة فرهنگ و 

 هنر
0 

 اولویت مردم بیشتر معیشت هست تا مصرف کاالهای فرهنگی.
و هنری، در کنار  های فرهنگیکمبود آگاهی

 کمبود بازار عرضة محصوالِت این حوزه
2 

گر نیستیم. چون از زمان قدیم در مقابل صبر و قناعت، خیلی مطالبه

کنیم همین راه جوابگوی زندگی ما صبر و تحمل پیشه کردیم فکر می

 هست.

عدم آشنایی و برخورداری از حقوق اولیه در این 

 حوزه
1 

از  میکم هنرمندان خوب را دارو کم میندار یاتاز هنرمندان بانک اطالع

هم ندارند. در  یاهنرها منسوخ شده و شناسنامه یبرخ. میدهیدست م

.میکنند را ندار تیکه از هنرمندان حما ییاستان اسپانسرها  

 1 عدم حمایت شایسته از اهالی فرهنگ و هنر

های پژوهش()مأخذ: یافته  
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 ریهای فرهنگی و هنضعف در زیرساخت 

متفاوت ی یافتگاز منظر توسعهو بلوچستان  ستانیاستان س یهاشهرستان یبندرتبهکه در بخش قبلی اشاره گردید، چنانآن

نای شهر به استثکنندگان تحقیق بر این باور هستند که سو با آمارها و نیز شواهد میدانی، جملگی مشارکتاست. در این بین، هم

لحاظ فضاهای تفریحی، فرهنگی و هنری سایر مناطق این پهنه دُچار کمبودهای جدی خاصه به عنوان مرکز استان،زاهدان به

 های فرهنگی و هنری درها و بنابراین، از موانع زیربنایی در زمینه فعالیتتوان نشان از ضعف در زیرساختهستند که این را می

 کنندگان پژوهش:استان قلمداد نمود. به بیان یکی از مشارکت

ساختارها و بسترهای فرهنگی در استان ما به اندازه کافی وجود ندارد. اگر تعداد سینماهای قبل و بعد انقالب "

تنها اضافه نشده، شاید هم کمتر شده است ]...[ سالن فرهنگی مناسب بینید که نهدر استان را مقایسه کنید، می

ها فراهم کند،  ای برای فعالیت خانمزیادی که زمینههای فرهنگی ها نداریم ]...[ کانونبرای برگزاری کنسرت

 ."نداریم

  حوزة فرهنگ و هنردر عدم وجود وحدت نظر و رویه 

کردن برخی از مردم و مدیران سیستان و بلوچستان، باعث شده ای عملکنندگان پژوهش، سلیقهبه باور بسیاری از مشارکت

ی و هنری مالک عمل قرار دهد و بنابراین، شاهد وحدت نظر و رویه در این هر شخص معیارهای خود را در انجام کارهای فرهنگ

 گردد. در حقیقت، دو قومیتهای قومی و مذهبی در این استان بازمـیامور نباشیم. یکی از دالیل این امر البته به وجود حساسیت

ند؛ دیگر زندگی کرده و با هم در تعامل هستهای طوالنی در کنار یکبلوچ و سیستانی با گرایش مذهبی تشیع و تسنن برای سال

های فرهنگی و هنری بایستی با ظرافت و احتیاط عمل کرد تا به هیچ قوم و مذهبی در این شود برای انجام فعالیتاماگفته می

 ن:شوندگاگردد. به تعبیر یکی از مصاحبههایی را موجب میاستان توهین نشود. امری که به زعم فعاالن محلی، خود محدودیت

هر دو فرقه  شهیهم دیبا یفرهنگ ی. از نظر انجام کارهامیاستان دار نیرا در ا یو سن عهیش یما دو فرقه مذهب"

 میبگذار یفرد با لباس فارس کیعکس  دیفقط نبا میدرست کن میخواهیبنر م کی. مثاًل میرا در نظر داشته باش

ماد تنها ن ،برگزار کند خواهدیم لوچفرد ب کی ی کهکنسرت ایهم باشد.  یفرد با لباس بلوچ کیعکس  دیبا

 یاراحتو ن یدچار دلخور یقوم چی. تا همیرا هم بگذار ستانینماد س دیو با میبزن میتوانیدر بنر نمرا بلوچستان 

 ."میاستفاده نکرد خیلیمورد  نیبه خاطر هم یو بلوچستان یستانیخودمان از لهجه س یهاشنیمینشود. در ان

تنها مشکلی هایی وجود دارد که در نهایت نهکاریهای فرهنگی و هنری موازیرسد در انجام فعالیتیگر، به نظر میاز طرف د

بندد. در همین کند بلکه راه توسعه فرهنگی و هنری را با موانعی هر چند به ظاهر کوچک میاز جامعه فرهنگی و هنری حل نمی

 :کنندگان معتقد بودراستا، یکی از مشارکت

 نه یریگبا سهل دیاست. با یو هنر یامور فرهنگ یبرا یادار هایو گرفت ریاستان، گ نیا هایاز ضعف یکی"

دو  کیاما نزد ودینشر کتاب فعال  نهیانتشارات داشتم که در زم کیبه جوانان فرصت داد. خود من  یانگارسهل

منتشر نشد و دو نفر از  گریعنوان کتاب د 02 کینزد انیم نیدهند و ایبه ما اجازه نشر نم گریسال است که د

 ."کار شدندیب ،کارمندان انتشارات از کار

 های فرهنگی و هنریتوجهی به آموزشکمبود آگاهی و کم 

تردید نقش مهمی در توسعة آن جامعه دارد. در این بین، استان سیستان و هنری یک جامعه، بی -ها و میراث فرهنگیارزش

 هایی است که در توسعه فرهنگی از اهمیتبوم سنتی خود سرشار از مؤلفهبه پیشینة فرهنگی غنی و زیستبلوچستان با توجه 

یری گکه نسبت به این میراث و ظرفیت عظیم، آگاهی خاصی وجود نداشته و در زمینة بهرهباشند. اما مادامیسزایی برخوردار میبه

کنندگان پژوهش بر بست. در همین راستا، برخی از مشارکتای خودکار دلعهتوان به توسهای کافی ارائه نشود، نمیآن آموزش
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های هنری ها و رشتهها حاضر نیستند فرزندان خود را در هنرستانگرایی در جامعه، خانوادهاین باورند که با توجه رواج مدرک

 :دگانشون. از طرفی و به تعبیر یکی از مصاحبهها بازار کار خوبی نداردشان این است که این رشتهنام کنند و عمده دلیلثبت

ایی هبرخی از اساتید مشغول به کار در نظام آموزشی استان، اطالعات خوبی از هنر و فرهنگ استان ندارند، یا آن"

 ."شوندتوجهی در این زمینه دارند، در سیستم کار جذب نمیهم که استعداد قابل

های فرهنگی و هنری، بر این باور بود نظام آموزشی موجود و قصور در زمینة آموزشکنندگان در نقد یکی دیگر از مشارکت

 که:

ها بیاوریم. ها و هنرکدهشود. باید فرهنگ و هنر بومی را در دل هنرستاندر مدارس ما نگاه بومی به هنر نمی"

د که بومی نیست. در شوهای محدودی آموزش داده میهای هنری در این استان کم است و یا رشتهآموزشگاه

 ."نوازی آقای اسپندار را داشتیم. آیا ایشان شاگردانی در این زمینه تربیت کردند؟زمینه دونلی

 کمبود  بازار عرضه کاالهای فرهنگی و هنری 

فارغ از کاالی فرهنگی و هنری جدید، صنایع دستی و محصوالت برآمده از هنر دست مردمان سیستانی و بلوچستانی را 

ساب به ح این مردمان یکاربرد مظهر هنر و ،بومی تبلور فرهنگترین محصوالتی دانست که ترین و قابل ارائهان از قدیمیتومی

 طه،واس ندی؛ ببخشد را بهبود مردم یو اشتغال، سطح زندگ یاقتصاد عوتن جادیبا ا تواندسازی این صنایع میتجاری. دیآـیم

ویژه در های مختلفی را بهنیز فراهم خواهد شد. در این راستا البته تالش ندهیآ هاینسلی برا یداریپا یشتیمع یهافرصت

غرفه تشکیل و  012، که از 0211ایم، از جمله افتتاح بازار بزرگ فرهنگ، هنر و صنایع دستی در سال های اخیر شاهد بودهسال

اه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گ)وب تـاس یدستعیعرضه محصوالت صنا یالزم برا یاستانداردها یدارا

ایم بازاری با گسترة قابل قبول جهت عرضة ای نتوانستهطور شایستهنظران این حوزه، هنوز به(. با این همه و به باور صاحب0211

 وهش اشاره کرد: کنندگان پژمحصوالتِ تولیدی اهالی فرهنگ و هنر استان داشته باشیم. در این باره یکی از مشارکت

در کجا کار خودم را به فروش برسانم.  دانمی. من هنرمند نممیرا ندار یو هنر یفرهنگ یکاالها هئبازار ارا"

که  تیاز جمع یمختلف فیبا توجه به ط دهدینشان م نیاستان در زاهدان ساکن هستند و ا تیچهارم جمعکی

اگر ]...[  میندار یزیربرنامه ،در دسترس تیجمع نیهم یرااما ب میرا دار یو هنر یفرهنگ یمخاطب کاال م،یدار

 هئ. مشکل ما ارادهدیتر انجام متیفیدارد، آن کار را با ک شیبرا یو درآمد یشتیبداند هنرش منافع مع دهنرمن

 یکار هنر رای. اگر بمیبده تیخود جذاب یهنر یبه کاالها یبندچگونه با بسته میندار ادی ما هنوز هنرمان است.

 انهی. سفال کلپورگان در سطح خاورمرسدیبهتر به فروش م ،میو به آن ارزش بده میبده هئارا یاخودمان شناسنامه

 ."رسدیسالم به مقصد نم ،میها را تهران ببرسفال نیا میبرخوردار است، اما اگر بخواه تیاز جذاب

 هنگ و هنرگری و برخورداری از حقوق اولیه در حوزة فرعدم آشنایی / مطالبه 

نظران محلی، عمدة شهروندان سیستانی و بلوچستانی با حقوق اولیة خود در زمینة مورد به باور برخی از کارشناسان و صاحب

یژه ولحاظ فرهنگی، بههای کشور هستیم. از طرف دیگر، بهبرخوردارترین استانبحث آشنا نبوده و از این حیث، شاهد یکی از کم

گری فعاالنه نروند. یکی از موجب گردیده تا حتی شهروندان آگاِه استان نیز چندان به سمت مطالبه باور به صبر و قناعت

 کنندگان پژوهش در همین زمینه، بر این باور بود که:مشارکت

 .هست یزندگ یراه جوابگو نیهم ندکنیفکر م ند،کرد شهیصبر و تحمل پ میچون از زمان قدمردم استان ما "

 از اهما ترس دارند از حرف زدن چون ما به آن یهااست. بچه یبلکه گرفتن ستین یحق دادن میریبگ ادی دیبا ما

تمام امور کارآمد استان ما . تو استفاده شود هیممکن است بر عل ونچ ییحرف نزن جا میگفت کودکی سن همان
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 ریغ افرادقبول نکنند و  یتیریمد یهاپستما ترس باعث شده مردم استان  .کنندیم تیریمد گرید یرا افراد

 ."، مدیریت کنندکنندیمردم ما را درک نم یو به خوباند دهیاز استان نکش یدردکه  یبوم
 

 عدم حمایت شایسته از اهالی فرهنگ و هنر 

توان های عمیق اهالی این حوزه است، اما نمیهای فرهنگی و هنری برخاستة از احساسات انسانی و دغدغهاگرچه فعالیت

گو وبخشی به آنان در تداوم مسیرشان دارد. با این وجود، گفتهای تشویقی، نقشی پررنگ در انگیزهر نمود که وجود حمایتانکا

ا هباشد. آنهای مالی میها خاصه حمایترنگ بودن حمایتبا فعاالن حوزة فرهنگ و هنر استان سیستان و بلوچستان مؤید کم

ا پشتوانه هنری ب -های فرهنگیکه فعالیتتری در این زمینه ایفاء کنند. مادامیی نقشِ مسئوالنهویژه انتظار دارند نهادهای دولتبه

ها نهایت تالش خود و حمایت انجام شود مسلماً شاهد اختصاص وقت و انرژی بیشتری نیز از طرف هنرمندان خواهیم بود و آن

 کنندگانِ پژوهش:ان یکی از مشارکترا معطوف ارائة محصولی با کیفیت باالتر خواهند نمود. به بی

هنرها منسوخ شده و  یبرخ. میدهیاز دست م میکم هنرمندان خوب را دارو کم میندار یاز هنرمندان بانک اطالعات"

 یاستان ما به خوب ی. هنرهامیکنند را ندار تیکه از هنرمندان حما ییهم ندارند. در استان اسپانسرها یاشناسنامه

 ."است نشده یسازیتجار

 . بازشناسی اَهم تهدیدات حوزة فرهنگ در استان سیستان و بلوچستان2-4

عنوان اهم نقاط ضعفِ حوزة فرهنگ و هنر در سیستان و بلوچستان مورد اشاره بر مواردی که در صفحات گذشته و بهعالوه

طور مستقیم یا وزه اشاره داشت که بهعنوان تهدیدات این حتر بهایتوان به برخی از مسائل ریشهقرار گرفت، همچنین می

 تأثیر قرار داده است.های فرهنگی و هنری در استان را تحتغیرمستقیم فعالیت

 های پژوهش در ارتباط با تهدیدات حوزة فرهنگ و هنر استان. مضامین و مصادیق برگرفته از یافته3جدول 

 ردیف مضمون اصلی مصادیق

نشان  را استان ما هایینشده که برعکس بدما نشان داده  یهایتنها خوبنه

 اند.داده
 0 های جمعیبازنمایی منفی چهرة استان در رسانه

 .شودیمحسوب م یفرهنگ دیتهد کیدر استان ما  مداریقوم
 فرهنگی -های اجتماعیوجود شکاف

 و سیاسی
0 

هایی مانند های فرهنگی و هنری مستلزم نداشتن دغدغهتمرکز بر فعالیت

 یت شغلی و درآمد پایدار است.امن

 فقر، بیکاری

 و مشکالت معیشتی
2 

اگر  یو فعال هست ول یفرصت هست چون پر از انرژ کیجوان ما  یروین

 انشیرا برا یفرهنگ ید و نتوانند خألهاـجوانان غفلت کنن نیاز ا ینولئمس

 کار را خواهند کرد. نیا یخارج یپر کنند کشورها

 وجود گیری از ظرفیتعدم بهره

 نیروی انسانی جوان و با استعداد
1 

فرهنـگ ر از ـثأمت افرهنـگ ترکیه یر از ـمتاثها یاستان ما معمار رمثالً د

 است. غرب
 1 تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه

های پژوهش()مأخذ: یافته  

 های جمعیبازنمایی منفی چهرة استان در رسانه 

جغرافیایی خاص خود و داشتن مرزهای مشترک با برخی از کشورها و مواجهه با مسائلی سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت 

ها بازنمایی گردیده است. این امر شدت منفی در رسانههمچون اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و...، اغلب با تصویری به
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و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

ید، مثابة یک تهدنسبت به این پهنه ایجاد نموده و بهادراک جمعی ناصواب را  کنندگان پژوهش، یکبه زعم بسیاری از مشارکت

کنندگان الشعاع خود قرار داده است. در همین راستا، یکی از مشارکتهرگونه فعالیت فرهنگی و هنری را در این خطه تحت

 پژوهش به بیان این مطلب پرداخت که: 

تنها نه وما بوده است  یر بخش استانغالب ب یبخش مل .اندمظلوم واقع شده یمردم استان ما از لحاظ هنر"

 میبه حالت نرمال برگرد می. بخواهاندرا نشان دادهاستان ما  هاییما نشان داده نشده که بر عکس بد یهایخوب

 ."ندک دایپ رییتا نگاه مردم به استان ما تغ کشدمی طول هاسال

 فرهنگی و سیاسی -های اجتماعیوجود شکاف 

های آن جامعه که پیچیدگینگی و سیاسی تا حد زیادی ریشه در طبیعتِ جوامع دارند؛ اما مادامیفره -های اجتماعیشکاف

 ،رسد ساختار جامعة سیستان و بلوچستانیابند. در این بین، به نظر میهای آن نیز ظهور و بروز بیشتری میفزونی یابد، شکاف

 پیرامون - شکاف مرکز، شکاف مذهبی، شکاف قومیهمچون های ؛ شکافهمزمان دارای چندین شکاف سیاسی ـ اجتماعی است

ن گرایی، رویارویی بیهای مختلفی در سیستان و بلوچستان برآمده است؛ تعصب و قومها در طول زمان به شکلو... . این شکاف

.. بخشی از نمودهای این گرایی دینی، تقابالت بین قومی و.های مذهبی، بنیادگرایی و افراطها و رویاروییطوایف محلی، مجادله

تأثیر خود قرار نحوی تمامی امور اجتماعی، فرهنگی و حتی هنری این جامعه را تحتامر در جامعة مذکور است. این مسائل به

الشعاع خود قرار داده است؛ تا حدی که به گفتة یکی از ها را تحتحاشیه در این حوزهداده و امکانِ فعالیت سرراست و بی

 ندگانِ پژوهش:کنمشارکت

 گرانیدر انتخاب بازشود که عنوان مثال گفته میبه. شودیمحسوب م یفرهنگ دیتهد کیدر استان ما  مداریقوم"

 نی. شکاف بددانستنیم لیاختالف بود و هر کدام خود را بلوچ اص هایو سرحد هایمکران نیبیک سریال بلوچی 

در  و ردیپذیرا نم نیعجول است و نسل گذشته ا یلیامروز خ . نسلمیو نسل امروز را دار رمندهن شکسوتانیپ

 ."شودیم جادیشکاف ا نشانیب جهینت

 فقر، بیکاری و مشکالت معیشتی 

برخوردارترین مناطق ایران است. در واقع، مردم این استان نیز همچون بسیاری لحاظ اقتصادی، از کمسیستان و بلوچستان به

و مغایر  های غیررسمیمسائلی همچون بیکاری و فقر درگیر هستند. بیکاری و یا اشتغال به فعالیت دیگر از مناطق مرزی ایران، با

ای از فقر و مشکالت معیشتی گرفتار نموده اسـت. این وضعیت البته با قوانین کشور، شهروندان این خطه از کشور را در چرخه

ابد. یهای فرهنگی و هنری نمود مـیویژه در ارتباط با فعالیتامر بهباعث سوءاستفاده برخی از سودجویان نیز گردیده اسـت؛ این 

تر با باالترین ای وسیعها خریداری شده و در گسترهترین قیمتنحوی که دستاوردها و محصوالت هنرمندان استان در نازلبه

ن کنندگان در همیشود. یکی از مشارکتها میها و داللرسد و در این بین، سودهای هنگفتی نصیب واسطهها به فروش میقیمت

 گوید:زمینه می

به  گرید یتر در شهرهاو به مبلغ گران شودیم یداریخر کجایهنرمند توسط افراد سودجو  یهاخانم اجناس"

هنرمند  یهاخانم نیا ؛ اجناسشدینم یداریهم خر انیسودجو نیاگر اجناس توسط هم ی. از طرفرسدیفروش م

 ."شدیفروخته نم

 گیری از ظرفیت وجود نیروی انسانی جوان و با استعدادعدم بهره 

ای، جوانان آن جامعه هستند؛ نیروی کاری فعال و با انگیزه که های انسانی مهم برای هر جامعهتردید یکی از سرمایهبی

ن ته باشد. در این بین، سیستاتواند سهم بسزایی در توسعه جوامع داشها میساختن زمینه برای شکوفایی استعدادهای آنفراهم
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و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

های کشور است که بیشترین جمعیت جوان نسبت به جمعیت کل را در کشور دارد )مرکز ترین استانو بلوچستان یکی از جوان

واند تگیری از ظرفیت وجود این نیروی انسانی عظیم و با استعداد میسازی برای بهره(. آشکار است که زمینه0211آمار ایران، 

ریزی اصولی برای این قشر، نتایج ناخوشایندی را از توجهی و عدم برنامهعکس، کممهمی در توسعة استان ایفاء کند و بهنقش 

 کنندگان در پژوهش ما بر این باور بود که:جمله در حوزة فرهنگ و هنر به دنبال خواهد داشت. در همین راستا، یکی از مشارکت

جوانان غفلت کنند و  نیاز ا ینولئاگر مس یو فعال هست ول یپر از انرژفرصت هست چون  کیجوان ما  یروین"

کشور  کیکار را خواهند کرد. همه ما در  نیا یخارج یپر کنند کشورها شانیرا برا یفرهنگ ینتوانند خألها

سل و ن تا ما ،میمشکالت را حل کن مینتوایم یها با همدلبا وجود تفاوت میکه باش یو مذهب یاز هر قوم میهست

 ."بعد از ما در آرامش کنار هم باشند

 تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانه 

 یمانزخاصه در ارتباط با کشورمان،  توفیق چندانی نخواهد یافت. ،مناسب یبدون بسترساز ،یاست که تهاجم فرهنگ آشکار

در این بین، یکی از مناطق ویژة ایران که شد. دن باشُدر حال کمرنگ یرانیا و هنر فرهنگ هایمؤلفهکه  شودیبستر آماده م نیا

ی ای و حتهای فرهنگی فرامنطقهلحاظ فرهنگی و هنری، غنی بوده و از سوی دیگر همواره در ارتباط با عناصر و مؤلفهتوأماً هم به

 المللی قرار داشته، سیستان و بلوچستان است.بین

طور روزافزونی در حال هنرهای بومی سیستان و بلوچستان بهکنندگان پژوهش حاضر، فرهنگ و به باور عمدة مشارکت

عنوان مثال تغییراتی که امروزه در مُدهای لباس مردم استان های غیربومی و وارداتی است. بهفراموشی و نیز جایگزینی با مؤلفه

ستان است. در همین راستا یکی از ای بارز برای تأثیرپذیری از مدهای ناهمسو با فرهنگ بومی و محلی این اشاهد هستیم، نمونه

 .«سترفتن ا نیرفته و اصل دوخت لباس در حال از ب ییامروزه به سمت مدگرا یلباس بلوچ»شوندگان تأکید داشت که مصاحبه

 در همین باب و به اعتقاد وی:

در اجتماعات، ما  یو علما ونیامروز روحان است. یشدن زبان بلوچدر مورد کمرنگ میکه امروز دار یگرید دیتهد"

 شهیرا حفظ کنند چون ر یبلوچ لیزبان اص دیکه با ی. در صورتکنندیصحبت م یندرت زبان بلوچبه ...مساجد و

 زیاگر ما در خواندن و نوشتن ن شودیحفظ م نسلنسل به  نیا یاست و از طرف یرانیا ییایآر لیآن در زبان اص

 ."میرا استفاده کن یزبان بلوچ

های فرهنگ و هنر بومی استان مانند موسیقی نیز دگان پژوهش، مسئلة فوق در ارتباط با سایر مؤلفهکننبه زعم مشارکت

حترام های متنوع شهروندان ایابد. البته بدیهی است که باید سالیق و عالیق گوناگون را رسمیت بخشیده و به انتخابمصداق می

ای هجا بیشتر ناظر به نوعی جریانِ مخرب است که فرهنگدر اینگذاشت، لکن مسئلة تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنِگ بیگانه 

 دهد.ها را تا حد زیادی تنزل میالشعاعِ خود قرار داده و آنبومی و محلی را تحت

 . بازشناسی اَهم نقاط قوت حوزة فرهنگ در استان سیستان و بلوچستان3-4

ای همواره سرشار از نقاط ستان سیستان و بلوچستان، حوزهرغم وجود نقاط ضعف و تهدیدها، اما حوزة فرهنگ و هنر اعلی

تواند نقش بسزائی در توسعة فرهنگی و اجتماعی شک مـیها بدونگیری متناسب از آنها بوده اسـت که توجه و بهرهقوت و فرصت

ر تر ناظر به عوامل بیرونی است، دها بیشتر ناظر به عوامل درونی و فرصتجا که نقاط قوت بیشاین ناحیه ایفا کند. باری، از آن

های پژوهش و مصاحبه با تعدادی از شده به هر یک از این ابعاد پرداخته شده است. حسب یافتهصورت تفکیکادامه و به

 توان اهم نقاط قوت سیستان و بلوچستان در زمینة فرهنگ و هنر را به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:نظران این حوزه، میصاحب
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و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

های پژوهش در ارتباط با نقاط قوت حوزة فرهنگ و هنر استان. مضامین و مصادیق برگرفته از یافته4دول ج  

 ردیف مضمون اصلی مصادیق

 دیکه با اخالقیات و... هستیمبه لحاظ آداب، سنن،  یخوب ةنیشیبا پ یاستان

 مورد توجه قرار گیرد.
 0 پیشینة فرهنگی و تمدنی غنی

لحاظ جغرافیایی و طبیعی های زیادی بهتان، گوناگونیاز شمال تا جنوب اس

ای برای توسعة گردشگری باشد.تواند زمینهوجود دارد که مثاًل می  
 0 وجود تنوعات جغرافیایی و طبیعی

مثابة یک ترین استاِن کشور بوده و این را باید بهسیستان و بلوچستان جوان

 نقطة قوت و فرصت دید.

-تعدادهـای انسانی قابلهـا و اسوجود ظرفیت

 توجه
2 

های پژوهش()مأخذ: یافته  

 پیشینة فرهنگی و تمدنی غنی 

ان و یابند. آداب و سنن مردم استان سیستمردم سیستان و بلوچستان در بستر یک پیشینة فرهنگی و تمدنی غنی هویت می

ایی ها، همواره فضبلوچستان بخشی از هویت فرهنگی مردم است. در این بین هنر بومی و ادبیات عامة سیستانی و بلوچستانی

ه، رو، جدای از ادیبان و هنرمندان گذشت برای بازنمایی عناصر ارزشمندِ فرهنگ و هنر مردمان این خطه بوده است؛ از این

های مناسب برای تولید آثار توسط سازی زمینهها و فراهمگذاری آنتوان در این زمینه شناسایی نمود که ارجمعاصرینی را می

 تواند رخدادی مثبت ارزیابی گردد.ایشان، می

ن نوروز در ایشود. عید می شکوه برگزار هاى ملى و مذهبى بسیار بااعیاد و جشن در استان سیستان و بلوچستان برخى از

 ظیراعیاد مذهبى نبر این گردیده، اما عالوهساله در فصل بهار برگزار میعنوان جشن بهارگاه معروف بوده و همهناحیه بیشتر تحت

 بلوچستان و سیستانهای فولکلور مردم شود. موسیقی بومی و ترانهمیخاصى برگزار  فطر و قربان بسیار باشکوه و با مراسم عید

 زندگى و باورهاى دینى و اعتقادى مردم ها ارتباط مستقیمى با محیط طبیعى، شیوهترانه اکثر این اى دارند.ت ویژهظراف نیز

 منطقه دارند.

گذاری به بزرگان های خانوادگی همچون ارجهای فرهنگی مهم در این خطه، همچنین خانواده است؛ ارزشیکی از بنیان

های بارز فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان است. در همین ای، از ویژگیقومی و طایفهتر بزرگان خانواده و در سطحی کالن

بخشِ ساختار اجتماعی در این ناحیه برجسته عنوان مقوّم و استحکامهای مرجع را بهها و گروهتوان جایگاه شخصیتراستا، می

ها مدیریت گردیده اسـت. ونه چالشی از رهگذر تدابیر آنطور تاریخی، هرگها تا حدی بوده که اغلب و بهساخت. اهمیت این گروه

 داشت که:کنندگان بیان مـیدر همین راستا یکی از مشارکت

و سرداران در وجود مردم ما هست. در استان ما آمار طالق  دانیسفشیاز علما، ر یرویو پ ینوازفرهنگ مهمان"

 ."ستااحترام  یچون فرهنگ خانواده دارا ؛میستکشور ه یهااستان نیرتکه جزو جواننیست با اا نئیپا

که اشاره به قبول  «میار جل»به معنی همراهی و تعاون در امور خیر، و یا  «بجار»ای همچون سنت ها و رسوم ویژهالبته سنت

 گی و حمایت از مظلومینِ مطرود دارد نیز در همین راستا قابل فهم است.پناهنده

هندة ددار است که هم نشانگر هنرهایی ریشهستی مردم سیستان و بلوچستان نیز البته نشاننگاه به به برخی از صنایع د

ها جایگاه داشته و دارد. به زعم اغلب عنوان عناصری کارکردی، در زندگی روزمرة آنبینی خاص این مردمان بوده و هم بهجهان
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ها را چونان بایست آنتوان و میمورد توجه است، لکن میتر کنندگان پژوهش، این صنایع و هنرها اگرچه امروز کممشارکت

 شمار آورد. ما به این موضوع بازخواهیم گشت. قیمت بههایی ذیفرصت

 وجود تنوعات جغرافیایی و طبیعی 

که خاصه آن .جا مطرح باشدعنوان یک عامل مهم در نگهداشت مردمان یک منطقه و جذب سایرین بدانتواند بهاقلیم می

فرهنگی و از جمله، از رهگذر اموری چون گردشگری دانست. ای تأثیرگذار در برقراری ارتباطات میانتوان مؤلفهمؤلفه را می این

های سال، توان استانِ چهار فصل دانست؛ به این معنی که حتی در سردترین ماهو بلوچستان را میاز این منظر، سیستان 

توان در نقاط مختلفی از آن، احساساتِ گوناگونی را تجربه نمود. زمان میقرار داشته یا همترین هوا هایی از آن در معتدلبخش

 داشت:کنندگان در همین زمینه بیان مییکی از مشارکت

. اکثر مناطق میرا دار ییو بلوچستان با مناطق استوا یبهار یچابهار با هوا ؛میدر استان دار یجالب یهواوبآ“

 ."های قابل توجهی داشته و داریملیپتانسهم  ستانیو در س بلوچستان سرسبز است

های جغرافیایی دیگری را مورد مشاهده قرار داد که خود، وسعت چشمگیر این توان گوناگونیدر این استان همچنین می

هی و جانوری های گیادهد: بخشی از آن دشت، بخشی کوهستان، بخشی نیز دریا و ساحل. این منطقه گونهناحیه را نشان می

که باشد. این اقلیم جدای از آننخورده و بکر میهای آن، کامالً دستشماری را نیز در خود جای داده و بسیاری از بخشبی

تواند مبنایی برای تقویت حضور دیگر مردمان در این ناحیه و بهبود ارتباطات بخش اهالی فرهنگ و هنر بوده، همچنین میالهام

 و دستاوردهای مثبتی از جمله در حوزة فرهنگ و هنر استان داشته باشد. فرهنگی گشتهمیان

 توجه ها و استعدادهای انسانی قابلوجود ظرفیت 

 11که بیش از طوریباشد؛ بهترین استان کشور میاکنون جوانهای موجود، سیستان و بلوچستان همطبق آمار و شاخص

تردید اگر از این نیروی جوان در راستای تقویت فرهنگ و هنر دهد. بیال شکل میس 22درصد از جمعیت کل استان را افراد زیر 

شان بر خانواده کمتر شده و استان شان استفاده شود، سرباری نیروی جوان و بار تکفلاستان به خوبی و با توجه به تخصص

ظرانِ نبه گفتة تمامی کارشناسان و صاحبرسد. این در حالی است که سیستان و بلوچستان نیز به توسعه فرهنگی و هنری می

های فرهنگی و هنری داشته کننده در این پژوهش، نسل جوان استان استعداد وافری در یادگیری سریع و صحیح آموزهمشارکت

 انـد. و از این حیث همواره پیشگام بوده

 تیدارند. من در انجمن زابل و زاهدان فعال یاستعداد خوب اتیادب نهیو بلوچستان در زم ستانیجوانان و نوجوانان استان س“

 ندنیبب یکه آموزش خاص نیدارند. آن ها بدون ا اتیدر ادب یاستعداد خوب و شگرف انیبودم که هنرجو نیداشتم و شاهد ا

 . ”نندیبیکنند چون آموزش نمینم رشددارند اما  یدر خلق واژه ها استعداد خاص

 نظران:ز صاحباین در حالی است که به تعبیر یکی ا

ن آبه  یاستان ما محروم هست و نگاه چندان یبوده و از طرف یاسیس یدر استان ما متاثر از فضا یو هنر یفرهنگ یکارها"

 نخبگان یرو دیگذاران باهی. سرمامیصورت خودجوش فعال باشنهاد بهمردم یاـهانجمن قیاز طر میتوانـیت. ما مـنشده اس

 ."الزم را بدهند کاناتبه جوانان ام دیو با کنند یگذار هیسرما یعلم

 روی حوزة فرهنگ در استان سیستان و بلوچستانهای پیش. بازشناسی اَهم فرصت4-4

هایی اشاره نمود که همچون بسیاری از توان به فرصتتر مورد اشاره قرار گرفت، همچنین میسو با نقاط قوتی که پیشهم

ته گیری شایسته و بایستردید، بهرهحوزة فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان قرار دارد و بی ها و نواحی، همچنین پیش رویحوزه
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هایی که ترین فرصتتواند سهم بسزائی در توسعة استان مذکور از این حیث داشته باشد. در ادامه، دو مورد از مهمها میاز آن

 . کنندگان این پژوهش بوده، تشریح گردیده استمدنظر مشارکت

 های حوزة فرهنگ و هنر استانهای پژوهش در ارتباط با فرصتبرگرفته از یافته مصادیق. مضامین و 5جدول 

 ردیف مضمون اصلی مصادیق

های آزاد متصل بوده و در یک محور تجاری سیستان و بلوچستان به آب

توان از آن برای صدور عناصر فرهنگی و هنری توجه قرار دارد که میقابل

 کرد. استفاده

ها و امکانات صدور عناصر فرهنگی وجود قابلیت

 و هنری
0 

هایی است که در آن شاهد استقرار خوب امروز این استان از محدود استان

 بنیان و خالق هستیم.های دانششرکت

بنیان و صنایع خالق بوم دانشوجود زیست

 هنری -فرهنگی
0 

های پژوهش()مأخذ: یافته  

 کانات صدور عناصر فرهنگی و هنریها و اموجود قابلیت 

است که در نیمة دوم  «توسعة محور شرق»ای مورد پیگیری در ناحیة مورد مطالعه، طرح موسوم به های توسعهیکی از طرح

ریزی بوده است. این طرح، کریدور ترانزیتی شرق کشور ایران شمسی مطرح گردیده و تا کنون نیز محل استناد و برنامه 12دهة 

طور کلی مهمترین هدف طرح توسعه محور کند. بهمبدا ورودی بندر چابهار تا نقاط خروجی مرزهای شمالی کشور ترسیم می را از

 هایالمللی، ارتقاء سطح درآمد، افزایش شاخصنقل بینوشرق را باید در افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کاال و حمل

و  های آزاد و همجواری مرزی سیستانز، موقعیت ژئواستراتژیک، دسترسی به آبای و... دانست. توجیه این طرح نیتوسعه

تواند زمینه را برای بهبود که میباشد. بنابراین، تقویت محور شرق جدای از آنبلوچستان با تعدادی از کشورهای منطقه می

 عناصر فرهنگی و هنری این ناحیه است.  های اقتصادی منطقه فراهم سازد، همچنین مجال مناسبی برای صدوروضعیت زیرساخت

 کیقل أشده چون محور شرق و توسعه مکران، خوب هست و حد جادیا ریکه در چند سال اخ یکردیرو"

 ."میداشته باش میتوانیم ی و توسعة صادراتفرهنگ یهاساخت ریز یبرا یتوجهقابل یگذارهیسرما

ارهای ارتباطی نوین موجب شده تا فضای مناسبی برای توسعة فرهنگی و بر این، امروز دسترسی به فضای مجازی و ابزعالوه

 وجود آید.هنری، و البته صدور خالقانة محصوالت فرهنگی و هنری به

هایی را نیز رشد یسهم داشته است. حت ریچند سال اخ نیهنر و فرهنگ در ا ةو عرض ی،در معرف یمجاز یفضا"

ی فروخته و به جاهای مجاز یفضا قیخود را از طر یآثار هنر اندما توانسته هنرمندان ایم.در این زمینه شاهد بوده

 ."ستندبفر دیگر

 هنری -بنیان و صنایع خالق فرهنگیبوم دانشوجود زیست 

وم ببنیان است. منظور از زیستبوم دانشتردید وجود زیستها، بیهای توسعة جوامع امروزی در تمامی ساحتیکی از زمینه

های نو در راستای ایجاد زنجیرة ارزش استفاده شده و جدای آوریویژه فنن، فضایی است که در آن از اصول علمی و بهبنیادانش

ان، البته بنیبوم دانشگردد. یکی از اضالع اساسی زیستهای تأثیرگذاری اجتماعی نیز فراهم میآفرینی اقتصادی، زمینهاز ثروت

ها به نقش و اهمیت ویژة ها و البته دولتر حقیقت، در جهان امروز و بیش از پیش، ملتصنایع خالق فرهنگی و هنری است. د

ند. از اهای مختلف آگاهی یافتهیابـی در عرصهمثابة یک مزیت رقابتی برای تمایزبخشـی و تشخصهای فرهنگی خود بهسرمایه
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های هترین حوززمینة صنایع فرهنگی، به یکی از کلیدی ریزی هدفمند درگذاری و برنامهرو است که در حال حاضر، سیاستهمین

 گذاری و رونقویژه در طی دو دهة اخیر شاهد سرمایهریزان تبدیل شده است. بر این اساس، بهگذاران و برنامهموردتوجه سیاست

ق . بنابرایـن، صنایع خالایمهای دولتی و خصوصی از آن بودهو حمایت بخش «صنایع خالق فرهنگی»توجه صنایع موسوم به قابل

سو، و توسعة فرهنگی و ارتقاء هویتی از کند: افزایش سطح درآمد و بهبود رفاه از یکفرهنگی توأمًا دو هدف اصلی را دنبال مـی

 سوی دیگر.  

 های کشور، سیستان و بلوچستان از موقعیت خوبی در زمینةشواهد موجود حاکی از آن است که در نسبت با سایر استان

بنیان و توسعة صنایع خالق فرهنگی و هنر برخوردار است؛ تا حدی که به گفتة سید محمد حسن سجادی بوم دانشاستقرار زیست

این استان جزو پنج »ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، های نرم و هویت( دبیر وقت ستاد توسعة فناوری0211نیری )

( مدیر 0219. در همین راستا، فرید شاهمرادی )«شده استهای خالق احراز صالحیتتاستان برتر کشور از حیث تعداد شرک

الق بنیان و خمرکز نوآوری صنایع خالق پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان اذعان داشته بود که محصوالت دانش

 ق صنایع دستی کشور در زاهدان در تابستان سالگردد. افتتاح نخستین خانة خالاین استان اکنون به سایر کشورها نیز صادر می

ای دانست که در کنندة زنجیرهتوان آن را تکمیلباشد و میتوجهی از این حیث میهای قابلنیز خود مؤید وجود فرصت 0211

 مجموع، به توسعة فرهنگی و هنری در این خطه کمک خواهد کرد. 

 فرهنگ در استان سیستان و بلوچستانها و نیازهای حوزة . بازشناسی اَهم خواسته5-4

توان نظران حوزة فرهنگ و هنر استان، در نهایت مـیجا مطرح گردید و متناسب با دیدگاه صاحبچه تا بدیننظر به آن

 .ها و نیازهای فرهنگی و هنری سیستان و بلوچستان را به شرح زیر مورد بحث قرار دادترین خواستهمهم

 

 ها و نیازهای حوزة فرهنگ و هنر استانهای پژوهش در ارتباط با خواستهیق برگرفته از یافته. مضامین و مصاد6جدول 

 ردیف مضمون اصلی مصادیق

ستیز و امنیتی باید جای خود را به یک نگاه نگاه ایدئولوژیک عقل

 بینانه بدهد.منطقی و واقع

های فرهنگی ها و نگرشبازاندیشی در گفتمان

 ایکلیشه
0 

-معیت جوان و سرشار از استعداد در این استان نیازمند سرمایهوجود ج

 گذاری و حمایت است.

گذاری و حمایت از جوانان و فعاالن حوزة سرمایه

 فرهنگ و هنر
0 

های فرهنگی و هنری خودمان دست به هنرمندان ما باید براساس داشته

 برداریِ صرف نکنند.تولید بزنند و کپی

های تولید ها، کارگاهاناهتمام به تقویت هنرست

 محورهای محصولهنری و فعالیت
2 

ها شکل گرفته، باید با برای تغییر تصویری که از این استان در ذهن

 تر رفت.بینانهحمایت از هنرمندان بومی، به سمت تولید آثار واقع

حمایت از تولیدکنندگانِ بومی محتوی نظیر آثار 

 نمایشی و مستند
1 

ما داشتن مدیران دلسوز فرهنگی جهادی است که در مهمترین نیاز 

میان مردم زندگی کنند و از نیازهای آنان در حوزه فرهنگی و هنری آگاه 

 شوند.

 1 انتخاب مدیران جهادیِ متعهد و متخصص

 های پژوهش()مأخذ: یافته
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 ایشهیکل یفرهنگ هاینگرش و هادر گفتمان یشیبازاند 

ها نیست؛ ما اغلب فرصت تجربة تمامی امور بر مشاهدات یا لمس شخصی واقعیتمواره مبتنیها هشناخت ما نسبت به پدیده

ها و موضوعات، اغلب ناشی از تصاویری است که در ذهن داریم. این تصورات را مان با پدیدهرا نداریم و بر این اساس، مواجهات

 هایکه برآمده از واقعیتها بیش از آنین تصورات و نگرشدانست. ا «ایهای کلیشهنگرش»یا همان  «تصورات قالبی»توان می

های ما را دهی شده و دیدگاههاست که البته از جوانب مختلف جهتعینی و منتج از آن تلقی شود، حاصل تصورات ذهنی انسان

ملکرد مردمانی که این ها، ذهنیت و عدهد. از سویی، فضای منتج از این تصورات و نگرشمان شکل مینسبت به جهان پیرامونی

های ر برداشتبدهد. به عبارت دیگر، این فضا گاهی مبتنیتأثیر خود قرار میها شکل گرفته است را نیز تحتفضا بر له یا علیه آن

ا، هگیری این برداشتهای منفی و مخدوش باشد. در شکلمثبت از یک گروه یا اجتماع و گاه نیز ممکن است ناشی از برداشت

ونی و ها نیز گاه بیرها را نادیده گرفت. منبع این گفتمانهای مروج این گفتمانهای مسلط و رسانهتوان نقش گفتماننمی البته

ای است که این تصورات نسبت به آن توسعه داده شده است. برای مثال در جامعة ایرانی، نهادهایی مانند گاه از درون خود جامعه

اند. از طرفی ها داشتههای جمعی نقش مهمی در ایجاد این تصورات و برداشتنما و سایر رسانهو پروش، صداوسیما، سی آموزش

های سنتی درونی مانند ایل و طایفه، یا مذهب ای چون سیستان و بلوچستان، برخی نهادها و پایگاهو خاصه در ارتباط با جامعه

دهی به فضاهای ذهنی اند که خود سهمی انکارناپذیر در شکلهم آوردهای را فراهای ویژهدینی، زمینة توسعة گفتمان هایو کانون

 کنند.و عملکردی این جامعه ایفاء می

شده در این زمینه، غلبة های انجامسو با برخی از پژوهشکنندگان پژوهش حاضر و البته همباری، به زعم برخی از مشارکت

گرایانه و مذهبیِ بنیادگرایانه از سوی دیگر، موجب گردیده تا وجوه ی قومهاسو، و گفتمانهای سیاسی و امنیتی از یکگفتمان

ز عنوان یکی اچه امروز بهالشعاع قرار گیـرد. بنابراین، آنهای فرهنگی و هنری مردماِن این استان تحتدیگر و از جمله خصیصه

-آفرین است که عمدتاً تحتهای محدودیتز گفتماندسته اگردد، بازاندیشی در آنهـا برجسته مـیترین نیازهـا و ضرورتاصلی

یری گگرایانه، بنیادگرایانه و... شناخته شده و زمینة شکلطلب، قومستیز، خشونتهای ایدئولوژیک، امنیتی، عقلعنوان گفتمان

 کنندگان پژوهش:اند؛ چه به تعبیر یکی از مشارکتای منفی را فراهم ساختههای کلیشهنگرش

 آن عوض در و میرفت خشونت سمتبه و آمد دیپد یگریسن تیهو است. شده تکواره تیهو دچار بلوچ قوم"

 ."کرد دایپ ادامه همچنان خشونت چرخه که میداشت یدولت ینهادها طرف از را خشونت دیبازتول

 حوزة فرهنگ و هنر فعاالناز جوانان و  تیو حما گذاریهیسرما 

طرز اولی سیستان و بلوچستان، یک اشاره قرار گرفت، ساخت جمعیتی ایران و به های گذشته موردطور که در بخشهمان

واند تهای شکوفایی استعدادهای آنان میتوجهی به زمینهتوجه به نیازهای این نسل و بیساخت جمعیتی کاماًل جوان است. عدم

کنندگان پژوهش حاضر، جوانان این مشارکتهای متعددی را فراهم آورد. این در حالی است که به باور عمدة موجبات آسیب

گذاری و حمایت از آنان در این زمینه کامالً های فرهنگی و هنری کامالً مستعد بوده و ضرورت سرمایهاستان نسبت به فعالیت

 کنندگان:آشکار و محسوس است. به تعبیر یکی از مشارکت

را جذب کند تا جوانان دنبال مشاغل کاذب نروند. تأسیس کند و جوانان  یهنر و یفرهنگ ینهادهادولت باید " 

ی استعدادیابی شود. ناگفته نماند ما اساتید نیز در زمینه محک جوانان هنر و یفرهنگ یهانهیزم در جوانان ازباید 

کنیم. استادان باید دانشجویان خود را تشویق کنند. عالوه بر بخش دولتی، بخش کاری میو استعدادیابی آنان کم

 ."صی نیز باید در زمینه فرهنگی و هنری سرمایه گذاری کندخصو
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جانبه از هنرمندان و های همهکنندگان پژوهش، معطوف به ضرورتِ حمایتهای جملگی مشارکتاز طرفی، یکی از دغدغه

 اند.های مختلف فرهنگ و هنرِ استان فعال بودهاکنون در حوزهفعاالنی است که در گذشته یا هم

دوران ما بیمه نیستند. هنرمندان باید ما حمایت از هنرمندان ما است. خیلی از شعرا، بازیگران و سوزن نیاز دیگر"

توانند ها ما سینما نداریم که متولیان امور فرهنگی میحمایت مادی و معنوی شوند ]...[ در برخی از شهرستان

ل ها تکمیگذاری کنند و زیرساختو... سرمایهگذاران در ساخت سالن تئاتر، سینما وام بالعوض دهند تا سرمایه

 ."شوند

 محورهای محصولهای تولید هنری و فعالیتها، کارگاهاهتمام به تقویت هنرستان 

یکی از مسائل انکارناپذیر در حوزة تولیدات فرهنگی و هنری در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان، تداوم الگوهای تولید 

های ویژه در سالباشد. این در حالی است که بهکنندة زنجیرة ارزش میهای نوین و تکمیله به شیوهسنتی و عدم اهتمام بایست

در  بنیان و صنایع خالقبوم دانشهای مهارتی و نیز استقرار زیستاخیر شاهد پیشرفت نسبتاً خوبی در زمینة گسترش آموزش

چه رواج دارد عمدتاً محصوالتی دهد که آننة مورد مطالعه، نشان میاین منطقه هستیم. از طرفی، نگاه به محصوالت موجود در په

رهنگ های بومی فشده است؛ امری که خود موجبات فراموشی فزایندة مؤلفهبرداریهایی بیشتر کپیوارداتی از سایر نقاط یا نسخه

دهد ( نشان می0210پژوهش ساالرزایی ) ها مانندسازد. جدای از مشاهدات میدانی، البته برخی از پژوهشو هنر را فراهم مـی

بندی به محصوالت فرهنگی و هنری بومی ها رواج یا پایهای فوق بوده و آنسو با گزارهها نیز همگویان آنکه ارزیابی اکثر پاسخ

فته ی قبلی گهاچه در بخشمطابق با آن-کنند. این در حالی است که در بین مردم استان را ضعیف و بسیار ضعیف ارزیابی می

ای ههای تولید هنری و فعالیتها، و تقویت کارگاهتوان با توسعة هنرستانهای خوبی در این حوزه وجود دارد که میظرفیت -شد

ها را هم در جهت توسعة فرهنگی و نیز در جهت توسعة اقتصادی و اجتماعی فراهم نمود. برداری از آنمحور، زمینة بهرهمحصول

 باره آمده است:کنندگان در اینهای برخی مشارکتایی برگرفته از گفتههدر ادامه برش

بافی را داشتیم که خیلی از هنرها به وادی فراموشی سپرده شده است. مثالً در بلوچستان گُدبافی یا لباس"

شد. در یشد و در نهایت جهت پوشیدن آماده مآمیزی میگیری شده و با پوست انار رنگهای مردانه اندازهلباس

هایی که این رفتند و زمینشصت سال پیش این هنر بود که مردم برای خرید لباس به بازار نمی-حدود پنجاه

شدند، ولی االن وجود ندارد و منسوخ شده است. البته ما کارگاه ها بر روی آن بود کارگهی یا کرگهی نامیده می

 ."ها را احیا کنیمتوانیم و باید دوباره اینمی

وپرورش دارد! هایی که آموزشجاد مراکزی که از هنر حمایت کنند، نیاز هست. مثل هنرستان، نه هنرستانای"

ای آموزانـی را که هیچ رشتهوپرورش معموالً دانشهـا به هنر بومی هیچ توجهی ندارند. آموزشچون این هنرستان

هنرستان هایی واقعی داشته باشیم که تولید  دهند. ما بایدآورند را به صورت اجباری به این سمت سوق مینمی

 ."جا صورت بگیردهنر در آن

 حمایت از تولیدکنندگانِ بومی محتوی نظیر آثار نمایشی و مستند 

همانطور که در معرفی تهدیدهای استان سیستان و بلوچستان بیان گردید، این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود 

ا برخی از کشورها و مواجهه با مسائلی همچون اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و...، اغلب با و داشتن مرزهای مشترک ب

در  ایهای جمعی و آثار نمایشی، تأثیر ویژهشدت منفی بازنمایی گردیده است. این در حالی است که امروزه رسانهتصویری به

ها در دنیای کنونی بسیار پیچیده بوده و مانند وضوع دارند. این رسانههای شهروندان پیرامون یک مدهی به ادراکات و نگرششکل

ط با رسد که این عملکرد در ارتباتوانند کارکرد مثبت یا منفی داشته باشند. به نظر میکنند و لذا میشمشیری دولبه عمل می

های تردید بر روی فرصتاین امر بی ت.بازنمایی جغرافیا و نیز زیست جمعی مردم سیستان و بلوچستان چندان مثبت نبوده اس
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ی که نگرش سایر شهروندان ایرانتواند برای توسعة این ناحیه وجود داشته باشد، تأثیرگذار خواهد بود. از جمله آنمختلفی که می

مسئله یکی از  بسا همینها را به حضور در این ناحیه کاهش خواهد داد. چهتأثیر قرار داده و میل آنو حتی غیرایرانی را تحت

عوامل مؤثر در وضعیت گردشگری این استان بوده و موجب گردیده تا سیستان و بلوچستان از نظر اقتصاد گردشگری، در 

اد به های موجود و افزایش اعتمپذیر است؛ یعنی نمایش ظرفیتها قرار گیرد. البته، عکس این قضیه نیز امکانترین رتبهپائین

گذاران و... به حضور در این استان. بنابراین، ضرورت دارد تا نهادهای و ترغیب دیگر گردشگران، سرمایه سونفس مردم محلی از یک

عمل آورده و مجال های الزم را بهمند در این زمینه، حمایتمتولی در این راستا از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی و دغدغه

ر این نکته را مد نظ غیربومی آثار مربوطهکنندگان تهیهچنین ضرورت دارد تا تولید آثار نمایشی و مستند را فراهم آورند. هم

ی، قومی، مذهبهای ای از عقاید خاص خویش هستند که ناشی از وابستگیطور کلی دارای مجموعهداشته باشند که افراد جامعه به

 رد. به تعبیر یکی ازاجتناب ک هاداوریقالبی و پیش ، از احکامهادر تهیه و پخش برنامه بایستمی لذا هاست وآن و...خانوادگی، 

 کنندگان پژوهش حاضر:مشارکت

نیاز اول ما این است که نگاه بقیه ایرانیان به استان ما مثبت شود. برخی از مردم، استان ما را مأمن مواد مخدر، "

ای ه...[ دادن مجوز به کنسرتدانند در حالی که استان ما فقط در یک مسیر ترانزیتی است ]قاچاق و شرارت می

 ."ها برای ما یک نیاز هست که باید رفع شودموسیقی به زبان بلوچی و پخش موسیقی به زبان بلوچی در رسانه

 متعهد و متخصص یِ جهاد رانیانتخاب مد 

بایستة  کنندگان پژوهش، یکی از مسائل اساسی در حوزة فرهنگ و هنر که خود باعث عدم اجرایبه بیان اکثر مشارکت

کارگیری مدیرانی بوده که اغلب یا تخصص و آشنایی زیادی با حوزة فعالیت آفرین در این حوزه شده است، بههای توسعهبرنامه

ی ها و نیازهابر احصاء دقیق نیازها و متکی به خرد جمعی نبوده است. بنابراین، از خواستها مبتنیخود نداشته، یا عملکرد آن

کارگیری مدیران جهادی متعهد و متخصصی است که با شناخت موانع گی و هنری در این استان، انتخاب و بهاساسی فعاالن فرهن

کارگیری مؤثر افراد، رفع و ای در بهوقفهمداری، تالش بیمحوری و اخالقساالری، ارزشو راهکارها، گسترش عدالت، شایسته

های جدید با منابع و تشریفات حدأقلی، را صورت دهند. در همین راستا یتها و کمبودها، و نیز ایجاد ظرفجبران خالقانة چالش

 داشت:کنندگان پژوهش بیان مییکی از مشارکت

مهمترین نیاز ما داشتن مدیران دلسوز فرهنگی جهادی است که در میان مردم زندگی کنند و از نیازهای آنان "

محور باشند و اول از هان چه هستند. مدیران باید مسئلهدر حوزه فرهنگی و هنری آگاه شوند و بدانند مردم خوا

ریزی، مشکالتشان را حل کنند. با جوانان جلسات هفتگی و ماهانه مردم نیازسنجی کنند و بعد بر اساس برنامه

کنم؛ بیش از پنجاه جلسه با مدیران گوناگون داشتیم سالی که در حوزه فرهنگی کار میداشته باشند. حدوداً بیست

 ."شد و خروجی نداشتیم و اتفاق مثبت خاصی نیفتادهای تکراری زده میحرف که

-شمهایی در چکنندگان نیز با تأکید بر ضرورت اتکای مدیران به خرد جمعی و در راستای طراحی برنامهیکی دیگر از مشارکت

 گوید:اندازهای مختلف زمانی می

ه باشیم. باید کسانی که دغدغة هنر دارند را در نشستی دوستانه مدت داشتهای بلندمدت و کوتاهریزیباید برنامه"

د کننهای ما از بودجه کالن استفاده میها ،برنامه بلندمدت بخواهیم. همایشبگوئیم گرد هم جمع شوند و از این

راد اما بازدهی خوبی ندارند. ماحصل همایش باید به درد عوام مردم بخورد یا حتی شده به صورت تلفنی از اف

 ."هنرمند و شاخص بخواهیم برنامه و راهکار برای بهبود وضعیت هنری و فرهنگی در این استان را بدهند
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 گیریو نتیجه بحث. 5

سو به تقویت و پویایی جامعة مدنی منجر شده و سازمان اجتماعی مثابة نوعی از توسعه که از یکتوسعة اجتماعی و فرهنگی به

های مربوط به مصرف فرهنگی و... را تقویت های فرهنگی یک جامعه مانند شاخصدیگر شاخص بخشد، و از سویرا بهبود می

ا و نیازهای هها، و نیز خواستها و فرصتکند، البته مستلزم دسترسـی به تصویری قابل قبول از نقاط ضعف و تهدیدها، ظرفیتمی

ن پژوهش و در باب آن تالش گردید، احصاء این موارد از چه در ایاجتماعی، فرهنگی و هنری یک جامعه است. بنابراین، آن

های گوناگون فرهنگی و هنری در استان سیستان و بلوچستان اعم از اهالی رسانه و مطبوعات، نظران حوزهنظر برخی صاحبنقطه

 اب و نشر، و... بود.کارشناسان قران و عترت، پژوهشگران تاریخ و ادبیات، هنرمندان عرصة سینما و نمایش، فعاالن حوزة کت

هایی اساسی مانند ضعف در لحاظ فرهنگی از ضعفدر مجموع، نتایج پژوهش مؤید آن است که استان سیستان و بلوچستان به

های فرهنگی و هنری، در های فرهنگی و هنری؛ عدم وجود وحدت نظر و رویه در حوزة فرهنگ و هنر؛ کمبود آگاهیزیرساخت

محصوالت این حوزه؛ عدم آشنایی و برخورداری از حقوق اولیه در این حوزه؛ و عدم حمایت شایسته از کنار کمبود بازار عرضة 

ترین نقاط قوّت استان نیز عبارتند از: پیشینة فرهنگی و تمدنی غنی؛ وجود تنوعات جغرافیایی برد. مهماهالی فرهنگ و هنر رنج می

ها و امکانات صدور عناصر فرهنگی و هنری، و وجود توجه. وجود قابلیتابلها و استعدادهای انسانی قو طبیعی؛ و وجود ظرفیت

رهنگی لحاظ فتواند بههایی هستند که استان میترین فرصتهنری از جمله مهم -بنیان و صنایع خالق فرهنگی بوم دانشزیست

و  گذاریای؛ سرمایههای فرهنگی کلیشهگرشها و نگیرد. این در شرایطی است که بازاندیشی در گفتمانها بهره و هنری از آن

؛ محورهای محصولهای تولید هنری و فعالیتها، کارگاهحمایت از جوانان و فعاالن حوزة فرهنگ و هنر؛ اهتمام به تقویت هنرستان

ن تریمهم حمایت از تولیدکنندگان بومی محتوی نظیر آثار نمایشی و مستند؛ و انتخاب مدیران جهادی متعهد و متخصص از

 ها و نیازهای حوزة فرهنگ و هنر این استان است.خواسته

های های مسئول نسبت به گسترش عدالت و دسترسیای کشور و نیز اهتمام دستگاهاندازهای توسعهبنابراین، نظر به چشم

ندمدت را مـورد اشاره قرار داد مدت و بلهـای فرهنگی در دو سطـح کوتاهای از پیشنهادات و اولویتتوان مجموعـهفرهنگی، مـی

کنندگان پژوهش حاضر مورد تأکید قرار گرفته نظران محلی و از جمله مشارکتهای مدید توسط صاحبکه اغلب برای مدت

سازی برای تولید آثار فرهنگی و باشد، زمینهمدت همواره مطرح مـیاست. بر این اساس، از جمله پیشنهاداتی که در سطح کوتاه

ا و هکنندگان بر تقویت هنرستانویژه توسط هنرمندان و نیز صنعتگران بومی اسـت. در این راستا، برخی مشارکتههنری ب

رو اهمیت دارد که در این  ویژه از اینانـد. این پیشنهاد بههای تولیدی تأکید داشتههای هنری، و بر حمایت از کارگاهآموزشگاه

طرز و هستیم که متأسفانه به های برجستة هنری خاصه در حوزة صنایع دستی بودههرهتوجهی از چاستان شاهد تعداد قابل

ای منفی را ایجاد نموده تا شاهد افول تولیدات هنری سنتی در توجهی خود زمینهاند؛ این بیای مورد تکریم قرار نگرفتهشایسته

این خطه بوده و نقشی مهم در راستای کاهش آالم مردمان توانست نشانی از فرهنگ و تمدن غنی این پهنه باشیم؛ امری که مـی

منظور نشان دادن چهرة واقعی استان و از آن ایفاء نمایـد. در همین چهارچوب، پیشنهاد تولید و ارائة آثار نمایشی و مستند به

یشنهاد نیز در شرایطی مطرح هـا مورد توجه قرار گرفته اسـت. این پهـای فرهنگی و هنری آن نیز در اغلب مصاحبهجمله ظرفیت

ا های منفی از استان و مردمان آن در رسانههای گذشته اغلب چهرهکنندگان پژوهش، در دههتر مشارکتگردد که به نظر بیشمـی

که موجبات تشویش و نگرانی مردم استان را فراهم آورده، از برساخت گردیده و نمایش داده شده است. این موضوع جدای از آن

های نهفته در این ناحیه نادیده بماند؛ امری که ازجمله هرگونه ها و فرصتشده تا ظرفیتشوندگان همچنین موجبر مصاحبهنظ

الشعاع قرار داده و اساساً میل به حضور در این های فرهنگی و هنری در سیستان و بلوچستان را تحتگذاری در حوزهسرمایه

 داد. استان را در بین سایرین کاهش خواهد

های اصحاب فرهنگ و هنر، همچنین یکی دیگر از مسائل مورد اشاره مشغولیتعداد اندک مدیران متخصص و آگاه به دل

ها در همین راستا، توجه به انتخاب مدیران کاربلد، جهادی و دلسوز که تعاملی کنندگان پژوهش بوده و آنتوسط اغلب مشارکت

 دانند. های آنی در این حوزه مـییکی از اولویت مثبت با اهالی فرهنگ و هنر دارند را

که در صفحات گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفت، چناننظران، آنهای صاحبهای پژوهش و دغدغهبر یافتهباری، مبتنی 

چندمذهبی  های چندقومی وگذاری در راستای تحقق عدالت فرهنگی در پهنهریزی و اولویتواقعیت آن است که هرگونه برنامه
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و هنرفرهنگ  یشناسجامعه یفصلنامه علم 111-441، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

ی بایست ناظر به بازشناساند، میو بلوچستان که در عمل همواره در یک انزوای تاریخی و جغرافیایی قرار داشتههمچون سیستان 

بخش هستند. لذا بخشی از این های هویتهایی باشد که برای شهروندان این مناطق واجد اهمیت و ارزشگذاری به مؤلفهو ارج

انداز منیاز هر چشکه  پیشانداز بلندمدت و حرکت در آن راستاست. از این حیث و نظر به آنرسیم یک چشممهم البته مستلزم ت

 ترین پیشنهاد وبسا مهمها با موضوع است؛ بنابراین چهدادن به وجود خود شهروندان و لزوم درگیرساختنِ آنچنینی اهمیتاین

های مختلف قومی و مذهبی ا و تسهیل شرایط حضور و مشارکت خود اعضای گروههکردن زمینهفراهم»اولویت بلندمدت را بتوان 

ا هآوردن امکانی برای حضور و مشارکت فعاالنة آنتردید مستلزم فراهمقلمداد نمود. این مهم بی« ریزی و اجرااستان در امر برنامه

 ار و تبعیض است.دور از هرگونه انحصهای فرهنگی رسمی بهها و از جمله سازماندر عرصه

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیهای رضایتدر مطالعه حاضر فرم

 تعارض منافع
 .بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است
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