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 چکیده
های گسترش چندهمسری در میان پديدارشناختي در پي آن است تا با بررسي علت اين مطالعه

اخیر در اين  ایتحوالت توسعهرغم عليهای ساکن چابهار، به طرح اين پرسش بپردازد که بلوچ

 آيا اساساً ،سويي ديگر . ازتوانسته همچنان خود را بازتولید کند چگونه چندهمسری پديدۀ ،شهرستان

اين شرايط را  صرفاًامکان مقاومت در برابر ساختار چندهمسری را دارند يا  تمايل و نیز زنان بلوچ

 کامالً امریدر بلوچستان يا به عبارتي چندزني همسری چندپژوهش، نتايج اين  بر اساساند؟ پذيرفته

دان و در نتیجه قدرت اجتماعي و تعداد فرزن در بسیاری موارد چراکه، است هجاافتادشده و پذيرفته

زنان بلوچ در  موقعیتدهد. اين امر را بايد در برابر طايفه را افزايش مي اقتصادی خانواده، تیره و نهايتاً

و  حقوقي از طالق و جدايي زن تيحماعدمها، اجتماعي و اقتصادی، وابستگي مالي آن مراتبسلسله

عالوه گستردگي اين الگوی خانوادگي بیشتر از آنکه ناشي بهای اجتماعي قرار داد. هتیبانيفقدان پش

توان به های فرهنگي دارد و آن را نمياز سن و سال و يا میزان ثروتمندی مردان باشد، زمینه و ريشه

های تحقیق اجتماعي خاص محدود دانست. در مورد پرسش دوم نیز يافته يک تیره يا طايفه يا طبقۀ

تصمیمي يک طرفه و از طرف مردان  آنکه تصمیم به چندهمسری، معموالًنشان داد که با وجود 

های مبتني بر منفعل و پذيرا نیستند، چراکه استراتژی صرفاًاست، اما زنان نیز در اين میدان عامالني 

عطا کرده تا در برابر اين ساختار خانوادگي به  هاآنرا به  ورزیکنشجبران و انتقام مراتبي از 

 زنند.موش و غیررسمي دست مقاومت خا

 ورزی، قوم بلوچ.کنش چندهمسری،، چابهار، های مقاومت، اهل سنتاستراتژی: ژگانکلیدوا
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 سئلهم بیانو  مقدمه
ه داشتن بیش از يک زن را مجاز ميازدواج است ک از به معني نوعيچندهمسری اصطالح 

کند، اما کاربرد ه را مشخص نميي تعدد زوج يا زوجختشناواژهاصطالح از حیث اين شمارد. 

: 1964گلود و کلب، ) ي مرد با بیش از يک زن بوده استيبه مفهوم زناشو اغلبتاريخي آن 

 عقیده و پدرساالری دانسته با همزمان شناسانانسان را چندزني پیدايش منشأ (.517-516

ه جنتی در که گرفت قرار توجه ها مورددام چرای مسئلۀ ،حیوانات شدن اهلي پس از که دارند

 دست از را خود و برتری مزيت زنان ترتیب اين ه. بيافت گسترش زمین مالکیت فرايند آن،

به تعدد زوجات  و يافت سوق جنسي نیازهای تأمین سوی به بیشتر ازدواج انگیزۀ و دادند

  (.97: 1383آمد )فربد،  وجود

نمي و دهدرا نشان نمي یامالحظه قابل رقم چندهمسری میزان گرچهدر ايران نیز ا

 طي پديده اين دهد که، اما آمارها نشان ميکرد قلمداد غالب ساخت آن را در چندزني توان

 شکل  به ،تحمیلي جنگ ناشي از بحراني شرايط وجود دلیل به و 60 ۀدههای مربوط به سال

در  ،ن گذشتهاز اي (.42: 1380)اماني،  يافت افزايش کشور مناطق برخي در ایمالحظهقابل

به  .رسدظر ميبه نويژه قوم بلوچ، امری مرسوم در میان اهل سنت و به چندهمسریايران 

 عرف و تاريخي سابقۀ دلیل به منطقه اين در چندزني اگرچه» (61: 1383هد )بیان مجا

با  ارتباطبي گذشته در فرهنگي سنت اين شیوع است، مذهبي علمای تشويقاجتماعي موردِ

 پايین سنین از مردان بلوچ ازدواج نخستین زيرا نبود، منطقه اين در ازدواج صخا هایسنت

 از سنت طبق اول زن گزينش و بود زياد بسیار زوجین میان سني فاصله شد،آغاز مي

 .«شدمي محسوب قطعي والدين اختیارات

ر دارای بیشترين آما، های ايراناستان سیستان و بلوچستان در بین استان ،تحقیق در

 ،زوج 151100 میان از ،زاهدان شهر در 1385سال  است. برای مثال در چندهمسری

 طور به نفر 21374 و زن دو نفر 65425 اين میان در ؛اندداشته زن يک از بیش نفر 86799

 64301 شهر اين در های تک همسرعداد خانواده. تدارند زن بیشتری تعداد يا سه همزمان

تک ساختار زاهدان در موجود هایخانواده از درصد 42که  ني استآن معبه  بوده و اين نفر

شیخي و محمدی، برند )مي به سر زن چند هایخانواده در آنان از درصد 58 و شتهدا همسر

در برابر تعداد مردان  متأهل بر همین منوال با محاسبه مازاد تعداد زنان .(184: 1387

چندهمسر در بلوچستان را  هایدر خانوادهستقر م خانوار بلوچ، جمعیت زنان هر در متأهل

 1آورد به دست گونهاينتوان مي

 

                                                           
ر هر شهر کم د متأهلرا از جمعیت زنان  متأهلتوان جمعیت مردان آوردن اين تعداد مي آمدهدستبهبرای  1

کنند. های چندهمسر زندگي ميتعداد زناني است که در خانواده دهندهنشانتعداد مازاد زنان  بیترت نيبدکرد. 

دهنده های چندهمسر در هر شهر نیست، بلکه نشانتعداد خانواده دهندۀبايد توجه کرد که اين عدد نشان

های دارای بیش از يک زن ( در خانوادهو ... اول يا دوم تعداد زناني است که دريک شهر به عنوان همسر )اعم از

 کنند.زندگي مي
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 کنندهمسر زندگي ميهای چندبه عنوان همسر در خانواده : جمعیت زناني که1جدول 

 1390استان سیستان و بلوچستان،  متأهلینمنبع: سازمان آمار، جمعیت 

 

به نحوی که اين استان  ،است ایطايفه ساختاری دارای بلوچستان ناحیۀ کلي طور به

به لحاظ شاخصي سنت اين جامعه .رودبه شمار مي رانيا دری افهيطا مناطق نيترعرتنوپُ از

 قرارام سي و در رتبه يافتگيتوسعه جدول قعر بین سي استان کشور در در های توسعه

شهرستان چابهار به دلیل نزديکي در اين میان،  .(1389پروانه و همکاران، )گرفته است 

اشتراکات فرهنگي دات و مراو ،فارسخلیج حاشیهز کشورهای نیو  جغرافیايي با پاکستان

توان به فرهنگ چندهمسری و تعدد زوجات ها ميدارد که از میان آن هاکشور اينزيادی با 

زنان در اين فرهنگ، در سنین پايین و به تشخیص والدين به زوجیت مردان در  اشاره کرد.

ت کمتری در انتخاب همسر خود دارند. جدای از عاملیر آمده و در مقايسه با ساير نقاط کشو

 استان کودکان و زنان ،رضايت از زندگي، طبق آمار وزارت بهداشت بحث عاملیت و مقوله

 .هستند مبتال دزيای ماریب به ،کشور کل آمار برابر سه و دو بیترت به بلوچستان و ستانیس

، روابط جنسي استان دری همسردچنی باال آمار توانرا مي یماریب نيا شيافزا عمدۀ لیدل

، طباطباييهای جنسي دانست )از بیماری پیشگیریمتعدد و فقدان آگاهي در زمینه 

دی موار کليطوربهچندهمسری در اين ناحیه نیز،  گستردۀدر ارتباط با رواج  .(1390

عي، امنیت اجتما تأمیناز دست دادن جواني، پیری زودرس زنان، نازايي، نیاز مالي،  همچون

تمايل به تعداد بیشتر فرزندان، ممنوعیت مقاربت جنسي در هنگام بارداری و شیردهي در 

کودکان، يائسگي زنان  ومیرمرگهای جسماني، های مذهبي، بیماری و محدوديتمیان زوج

 (.1394)مهدی پور،  ... مورد اشاره قرار گرفته استو

 رواج بلوچ مردان بین در که چندهمسریحال پرسش اساسي آنجاست که فرهنگ 

است، چگونه توانسته پس از گسترش شهرنشیني، ارتباطات و فضای مجازی در ايران،  داشته

اقتصادی  ۀتوسع رغمعليچابهار  ستانشهر نرخ باالی چندهمسری در ؟همچنان تداوم يابد

آزاد تجاری،  به منطقه ستانتبديل شدن آن شهر ۀبه واسط ،های اخیرسالنسبي در 

کرده و ارتقای امکانات فرهنگي و آموزشي و شهرنشیني، افزايش جمعیت تحصیل گسترش

تری را در رابطه با تداوم فرهنگ سنتي چندهمسری در اين ال جدیؤها، سگسترش دانشگاه

 اجراطراحي و  اساسي مسئله دو پیگیریجهت  ،اين پژوهشبنابراين ؛ گذاردمنطقه باقي مي

عنوان يکي از الگوهای غالب تشکیل خانواده بههنوز دهمسری اول آنکه چرا چن سؤال. گرديد

 نام شهر
های تعداد زنان در خانواده

 چندهمسر
 نام شهر

های تعداد زنان در خانواده

 چندهمسر

 نفر 2661 نیک شهر نفر 4096 زاهدان

 نفر 1757 سراوان نفر 1279 چابهار

 نفر 225 زابل نفر 1542 ايرانشهر

 نفر 13598 جمع کل نفر 2038 خاش
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ه و ادراک افراد از همواج بر اساسد؟ به عبارت ديگر شودر اين شهر بازتولید مي

خويشاوندی  به عنوان يکي از ساختارهای مهم اين نوع از خانوادهداليل تداوم چندهمسری، 

بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار زنان  اساساً آيا سوی ديگر، از ؟اندکدمدر شهر چابهار 

اند؟ در اين صورت اين مقاومت از چه اين شرايط را پذيرفته صرفاًچندهمسری را دارند يا 

چگونه تعامالت درون يک  ،ودها در صورت وجاين مکانیسمهايي برخوردار است؟ مکانیسم

 دهد؟چندهمسر را شکل مي خانواده

 

 ت تجربی موجوددبیاو ا های پیشینپژوهش

چندهمسری صورت گرفته و در  ای میداني اندکي که در خصوص مسئلۀـهاز میان پژوهش

مورد را شناسايي کرد  چندتوان مي ،های اطالعاتي و پژوهشي کشور در دسترس استبانک

که قوم بلوچ را مورد مطالعه قرار داده و به ذکر ساختارهای خانوادگي و روابط مبتني بر 

 در چندهمسری عوامل و علل بررسيدر پژوهشي با عنوان پردازند. مي چندهمسری

صدد است تا گر در، پژوهشحیاتي وقايع ثبت چگونگي روند بر آن تأثیر و جاسک شهرستان

در میان مردان بلوچ شهر جاسک و های چندهمسر گیری خانوادهبه علل و عوامل شکل

نتايج  بپردازد. این، تعصبات قومي و قبیلهات مثبت و منفي آن بر نگرش مردان و زناتأثیر

م یاينکه چندهمسری اين قوم موجب صلح و تحک عالوه بر دهد کهمياين پژوهش نشان 

، اما پیامدهای منفي از قبیل بهشودای ميهای قبیلهي از طوايف و يا مانع از خونريزیبعض

اقتصادی، اجتماعي و  مخاطره انداختن زندگي زنان و مشکالت روحي و رواني، تربیتي،

 (.1394نمايد )مهدی پور، فرهنگي را در خانواده ايجاد مي

، به های چندهمسرشناسي کشمکش در خانوادهگونهبا عنوان  پژوهش ديگریدر 

های چندهمسر و تکهای مختلف کشمکش از حیث نوع و شدت آن در خانوادهبررسي گونه

 300ي و مجموع پژوهش که با روش کمّ همسر در شهر زاهدان پرداخته شده است. اين

به میزان بسیار زياد در های مختلف کشمکش گونه نمونه صورت گرفته است، فرضیه

زنان مورد بررسي در ازدواج چندهمسر  ،د کرد. به اين ترتیبـيیأهای چندهمسر را تخانواده

نند و اين کهمسر باالترين سطح کشمکش را تجربه ميهـای تکدر مقايسه با خانواده

و روابط جنسي خود را  هايي مانند روابط قدرت، روابط عاطفيها بیشتر در زمینهکشمکش

خدمات اجتماعي و آگاهي  دهد که ارائهاين پژوهش در انتها پیشنهاد مي دهد.نشان مي

 هاآنهای دسازی زنان در خانوادهنعمومي به افراد در ساختار خانوادگي چندزني باعث توانم

کشمکش و آثار مضر آن رسد که چنین عملکردی در کاهش شدت ود. به نظر ميشمي

میداني با موضوع چندهمسری در  يدر پژوهش (.1387، شیخي محمدیاثربخش باشد )

ديدگاه دانشجويان بلوچ را در رابطه با چندهمسری جويا  (1385) زاييبلوچستان، ناستي

نقش ثروتمند بودن  راجع بهويان بلوچ شده است. هدف اين تحقیق بررسي ديدگاه دانشج

همسری، مشکالت جسماني و رفتاری زن، الگوهای ، عادی بودن چندهاآن ومیرمرگ، مردان

نفر دانشجوی  254ديني و کاهش فساد اخالقي در مسئله تعدد زوجات بوده است. نظر 
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وتمند بودن ها به عوامل ثردر اين پژوهش نشان داد که با وجود اينکه آن کنندهمشارکت

، مشکالت جسماني و رفتاری زن، الگوهای چندهمسریها و عادی بودن مردان، مرگ آن

 اديني و کاهش فساد اخالقي به عنوان عوامل علي چندهمسری اعتقاد دارند اما خودشان ب

گیرد که تحصیالت باالتر در میان زنان و . اين پژوهش نتیجه مياندمخالفتعدد زوجات 

 تعدد زوجات دارد. معکوسي با افزايش مسئله مردان رابطه

دهد که ( نشان مي1394کاني )شناختي نیز پژوهش محمدی و آساز منظر روان

همسر به  4يا  3های سالمت رواني )اضطراب، افسردگي و خشم( نزد مردان دارای شاخص

م و همسر يا تک همسر است. همچنین میزان انسجا 2شکل معناداری بیشتر از مردان با 

تر از گروه دوم شکوفايي سالمت اجتماعي نیز در بین گروه اول به صورت معناداری پايین

ها تفاوت اما در میانگین میزان پذيرش اين گروه در مقايسه با ديگر گروه ؛ظاهر شد

های دهد که سالمت خانوادهمعناداری حاصل نشد. اين پژوهش در مجموع نشان مي

از  ترپايینفي به شکل معناداری رکت همدالنه و پیوند عاطچندهمسر از حیث میزان مشا

نامه کارشناسي ارشد خود زايي هم در پايانسعیده حسین است.های تک همسر خانواده

، اين مفهوم را در میان زنان نگرش زنان ايرانشهری نسبت به چندهمسری( با عنوان 1395)

 وضعیت تحصیالت، میزان سن، مانند متغیرهايي دارای بار ارزشي منفي ارزيابي نموده و

جمعیتي را در نگرش زنان  هایسیاست و زناشويي از زندگي رضايت درآمد، میزان اشتغال،

و  اجتماعي حمايت با اين متغیرها در نسبت ۀرابط اما ؛گذار دانسته استتأثیرچندهمسری  به

 نبوده است. دارمعني ،داریدين

 

 شناسیروش
کارگیری منطق اکتشافي در کتوب و اطالعات در اين حوزه و لزوم بهمنابع م دکمبو به دلیل

ترين عنوان مناسبپژوهش حاضر جهت رسیدن به ادراکات و ذهنیت افراد، پديدارشناسي به

 ۀمفهومي عبارت است از مطالع به لحاظشناختي انتخاب گرديد. پديدارشناسي رهیافت روش

های ذهني و کنار گذاشتن چارچوبها از طريق آنو تفسیر ها از هر نوعي که باشند پديده

گذاری. هدف از مطالعات و عدم قضاوت ارزشي و ارزش نظری محقق در بررسي

و آشکار نمودن معاني نهفته در پشت رفتارها و  «زيسته ۀتجرب»پديدارشناسانه توصیف دقیق 

سي تمرکز بر آن که در پديدارشنا از آنجادرواقع، (. 2000هاست )دنزين و لینکلن، کنش

صورت فردی و زيسته خود را معني بخشیده و آن را به ۀاست که افراد از چه طرقي تجرب

(، بهترين روش برای فهم 2004 ،کنند )اسپرسگروهي به نوعي از دانش و آگاهي تبديل مي

های چندهمسر ای از زندگي در خانوادهچه درک و تجربه مورد مطالعه جامعهاعضای اينکه 

نمايند، روش پديدارشناسي بود. ه و چگونه آن را به صورت فردی و گروهي تفسیر ميداشت

 ۀگیرد که دارای تجرباساس اطالعات موثق تنها از طريق مراجعه به افرادی صورت مي اين بر

رو از جهت گردآوری اطالعات در پژوهش پیش رو، ؛ هم از اينزيسته در آن موضوع هستند

اند، استفاده زندگي در خانواده چندهمسر را داشته ۀا افرادی که تجربعمیق ب مصاحبه فن
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چابهار خاصه های سنتي ، بیشتر شامل نواحي و بافتزمورد بررسي نی است. پهنۀ گرديده

 د.شومي شرقي آن ۀمنطق

با . شه. 1394انجام کار بدين صورت بود که ابتدا يکي از محققان در سال  ۀنحو

وارد تعامل و گفتگو با  ،های چندهمسرآن منطقه و شناسايي خانوادهروز در  21گذراندن 

عدم تمايل فرد به  به دلیلشده های شناسايياين افراد گرديد. بیش از نیمي از خانواده

عالوه آنکه انجام گفتگو، به تحقیق ورود نیافتند. به رایب «شوهر ۀعدم اجاز»و يا  مصاحبه

های زباني از جمله موانع اول و نیز محدوديت وهلهمسر در ههای چنددشواری يافتن خانواده

که بسیاری از زنان نحویبه ؛ها بودها و مصاحبهجدی بر سر راه گسترش تعداد نمونه

هايشان از گفته برای ترجمۀ ندرت به زبان فارسي تسلط داشتند و عموماًشونده بهمصاحبه

 7نفر مشتمـل بر  12 ،اول گـردآوری اطالعات هدر مرحل شد. نهايتاًاستفاده مي ترهاجوان

های چندهمسر با رضايت، به مصاحبه با محقق زندگـي در خانواده ۀمرد با تجرب 5زن و 

 ،اولیه اين پژوهش را تشکیل داد. در مرحله دوم ۀها هستآن زيسته ۀپرداختند و تجرب

دی در اين حوزه و نیز منپژوهشگر ديگر تحقیق به دلیل تسلط به زبان بلوچي، دغدغه

د. به پژوهش اضافه ش مورد مطالعه، ناحیهداني در آشنايي با فرهنگ مردم بلوچ و حضور می

های پیشین، موارد و مسائل تحقیق پس از مرور و کدگذاری اولیه مصاحبه ،در اين مرحله

 ،ها ترسیم گرديد. سپس جهت رفع ابهامات موجـوددقت مشخص شده و طرح کلي آنبه

هـای پیشین، پژوهشگر اعتبارسنجـي يافته ،االتي که هنوز مغفول مانده بود و نیزؤسخ به سپا

-های جديد و تکمیلبا مراجعه به میدان و انتخاب نمونه .شه. 1395دوم در نیمه اول سال 

اضافه ندگان کنمرد را به جمع مشارکت 4زن و  6نفر شامل  10کننده، توانست در مجموع 

عمیق صورت گرفت و نحوه درک و  ۀمصاحب 22اين پژوهش، طي انجام ين در بنابرا؛ نمايد

متن نهايي در پايان، آمد.  به دستها معنادهي به مقوله چندهمسری از دل گفتگو با آن

سازی، مورد کدگذاری قرار گرفته و پس از کدگذاری باز و محوری، ها پس از پیادهمصاحبه

د که مقوالت کانوني مضمون کالن استخراج ش 3های اصلي تحقیق، در پاسخ به پرسش

بازتولیدکننده چندهمسری،  از عوامل تولید/عبارتند  دهند. اين مقوالتپژوهش را تشکیل مي

والت خود به از اين مق هرکدامورزی. های کنشو استراتژی های فرهنگي چندهمسریزمینه

 پرداخت. ها خواهیمها به آنفتهشوند که در بخش يامقوله تقسیم ميتعدادی مفهوم و خرده

 

 ی پژوهشهایافته

چندهمسری آمار و تعداد دقیقي وجود  ۀتر نیز گفته شد در رابطه با مسئلکه پیش طورهمان

ندارد، اما سفری کوتاه به میدان تحقیق و پرسش از ساختارهای خانوادگي در منطقه چابهار، 

. البته اين الگو در داردپرده برميرايج خانواده عنوان يکي از الگوهای از چندهمسری به سريعاً

 خورد ولي با توجه به تجربۀکمتر به چشم مي ترجوانهای جديدتر و در نسل خانواده

بیش از نیمي از زنان در چابهار حداقل در دو نسل قبلي خود  از حضور در میدان، انمحقق

ي پژوهش و ـبرآمده از پرسش اصل ای تحقیقـهيافته اند.ساختار چندهمسری را تجربه کرده
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های در سال تولید چندهمسریعلت تداوم و باز ،شده در اين خصوصهای انجامنیز مصاحبه

کننده بازتولید عوامل تولید/اصلي  ۀمقول دو ، ذيلافراد از آن درک و تجربۀرا بر اساس  اخیر

ه اين پژوهش در پي عالوبه .زخواهد آوردباهای فرهنگي چندهمسری زمینه و چندهمسری

هايي را که زنان از طريق آن به ورزی زنان نیز بپردازد و روشهای کنشآن بود که به شیوه

 هم دريابد. ،زنندهای محدود خود در برابر اين ساختار انقیادآمیز دست به مقاومت ميشیوه

رد ی خُهاروش در قالب ورزیهای کنشاستراتژی ،سوم اصلي مقولۀ ،در اين راستا ذال

 نمايد.را ترسیم ميهای چندهمسر مقاومتي زنان در خانواده

 

 کننده چندهمسریبازتولید عوامل تولید/
به گسترش  ت که مستقیماً، شرايطي اسبازتولیدکننده چندهمسری عوامل تولید/منظور از 

های ساکن چابهار انجامیده و به عبارتي پذيرش اين ساختار در میان بلوچ پديده اين

 ۀآمده از تجرببرداليلي را  افراد در گفتگوها اين نمايد.نوادگي را از سوی افراد توجیه ميخا

 .اندگسترش چندهمسری ذکر کرده امل اصليوع عنوانبهزيسته و ادراک خود 

 و پیروی از سنت پیامبر مذهب

رند، آوگفته خودشان به چندهمسری رو مي بنا برداليلي که مردان بلوچ  ترينمهميکي از 

ها با اشاره به آياتي که در آن به تعدد زوجین و نبوی است. آن ۀپیروی از سنت پیامبر و سیر

دواج حمايت از زنان نیازمند و ضرورت ازبه لزوم  ،تـامکان ازدواج با چهار زن اشاره شده اس

 ههجنگ احد و مواج»ها، اشاره به شاهد مثال در مصاحبه ترينمهمپردازند. يـها مبا آن

 .1«مسلمانان با خیل عظیمي از زنان بیوه بود که لزوم تعدد زوجات برای مردان را آشکار نمود

ها مصاحبه ۀتوجه در اين خرده مقوله آن است که اين عامل که در همقابل ۀنکت .1«نمود

 .«هاستبه شدت مورد حمايت مولوی»شوندگان تعبیر مصاحبهشد به تکرار مي شیوبکم

آمیز های موعظهطور مداوم در خطبهبه عنوان عامالن و مراجع دينيبه هاآن» شودگفته مي

خود اقدام به ازدواج با زنان متعدد مي اين امر را مورد توصیه قرار داده و از سويي، خود،

عنوان رعايت يکي از اصول ديني مورد توجه مردان بلوچ قرار به هاآنپیروی از  ذال و «نمايند

 گیرد.مي

 سیاسی و نفوذ تافزایش قدر

و به شدت از ساختار  تولید چندهمسری تاکنون انجامیدهيکي ديگر از داليل مهمي که به باز

 .استهای متعدد سیاسي از طريق ازدواجذ و نفوثر است، افزايش قدرت أای بلوچ متطايفه

ادی اتحادهای سیاسي میان طوايف از اهمیت زي ،از آنجا که در طول تاريخ قوم بلوچ درواقع،

گذاری خود در سپهر تأثیردن میزان باال بر برای هابسیاری از آن است، دهبو برخوردار

                                                           
 ها از زبان بلوچي به فارسي برگردانده شده است.مصاحبه 1 
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 .اندداده ايي را سامانـهتالش افزايش جمعیت خودیْ بلوچستان، از طريق جامعه اجتماعي

در کاهش اختالفات » ، هدف آن است تا از اين طريقشوندگانبه تعبیر برخي از مصاحبه

دست باال را  ...از جمله مجلس، شورای شهر و انتخاباتنامزدی در بعضي از ای و يا قبیله

دو »برخي از موارد  درچندهمسری روشي برای تسهیل اين مسیر است.  و «داشته باشند

سای هر طايفه از اين ؤر .«کنندازدواجي را توافق مي ،گیریطايفه بابت صلح با هم و قدرت

 نیبه همدهند و ود را در میان سايرين افزايش ميطريق قدرت سیاسي و میزان نفوذ خ

؛ جواناني که برای بهبود موقعیت «دکنناين سنت را در میان جوانان نیز ترويج مي» لیدل

 بینند. ترين راه ميدر دسترس راه را خود، اين

 مردان ومیرمرگ

در میان  ومیرمرگتوان به فراواني از ديگر داليل ترويج چندهمسری در میان قوم بلوچ مي

به مردان و تعدد حوادث انساني در آن منطقه اشاره کرد که در مجموع زن و فرزندانش را 

اشتغال زنان در »ها به تعبیر آنسازد. اين مسئله ريشه در آن دارد که لحاظ مالي نیازمند مي

 توانند شغلي متناسب با منزلتنمي ايشانو  «بیرون از خانه چندان مورد پذيرش نیست

خانوادگي خود بیابند و يا اينکه مهارت الزم برای انجام آن را دارا نیستند. به همین دلیل 

و نیز اقتصاد مبتني بر قاچاق،  ایکه به علت تنازعات قبیله بستریهم در آن ،مرگ مردان

سوق مي متأهل، زنان بیوه را به سمت ازدواج با مردان بیش از ساير مناطق تکرارپذير است

 عنوانآنچه از آن تحتو  مآبانه به زنکه نگاه قیم چنین نبايد ناگفته گذاشتلبته هما دهد.

بسیار جدی  بلوچ امری جامعهدر شود د مييا «حفاظت از زنان» يا ضرورت «يپرستناموس»

آفرين وی، الزام اندِ متوفي را برای نزديکسرپرستي از همسر و فرزندان مر؛ امری که است

 آورد.پیش فراهم ميازگفته را بیشپیش آن رخدادِ ۀزمیننموده و خود 

 سرپرستیبحمایت از زنان 

نظر گرفته شود. بسیاری از مردان بلوچ با  اين مقوله نیز در تکمیل عامل پیشین بايد در

گیرند و به مي هاآنتصمیم به ازدواج با  «حمايت مالي از زنان بیوه، يتیم و يا مطلقه»هدف 

بیشتر معطوف  است، عموماً يتوجهقابلمکن مالي مندی از تهر نیازمند بهردلیل آنکه اين ام

و در  توجه آن است که در فرهنگ بلوچ قابلِ ۀشود. البته نکتمي «دارمردان پیر و سن»به 

توجه ها به ندرت موردتوانمندسازی زنان و يا میدان دادن به استقالل مالي آن ،سطح عموم

تگي به مرجعي ديگر روی از يک مرجع وابس اينان ده تابوش بر آن و همواره تال گرفتهقرار 

 بگردانند.

 طلبی جنسیتنوع

يکي از عواملي که بیشتر از سوی زنان به عنوان عامل گسترش چندهمسری بیان شده است، 

شونده زنان مصاحبه زعمبههاست. های متعدد جنسي آنطلبي مردان بلوچ و نیازتنوع

های بلوچ ريشه در عدم تناسب در زوج زبرخي ا های زناشويي در میانتياختالفات و نارضاي»
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. اين مسئله زماني بیشتر قابل درک است که بدانیم میزان «ها داردمیل و نیازهای جنسي آن

های پس از آن در میان زنان بلوچ بسیار باالتر از ساير های مربوط به بارداری و نقاهتزمان

بلوچ به ساله 40در میدان تحقیق، هر زن  انمشاهدات محقق . طبقاستهای قومي گروه

هايي طور متوسط چهار تا پنج فرزند دارد و اين مسئله خود ارتباطات جنسي را با دشواری

عدم، هاهداشت پايین آنب» ،گرداند. البته مردان نیز در برابر اين ادعا از سوی زنانمواجه مي

 «بهداشتي در منطقه کمبود امکانات و نیز فرزندان قت باشوهر و گذراندن تمام و رسیدگي به

نیاز جنسي »شوندگان بسیاری از مصاحبه زعمبه را علت تمايل خود به زنان ديگر ذکر کردند.

 .«صحیح آن، منجر به اين پديده شودکه ممکن است عدم ارضای  استدر مرد عاملي 

 مشکالت جسمانی و رفتاری زوجه

وجود » شود،از سوی مردان ذکر مي همسری که عمدتاًن به چندديگر عامل تمايل مردا

نازايي، نقص حرکتي،  دتواناست. اين مشکل مي «جسماني در همسر اول و ضعف مشکالت

نداشتن اخالق نیکو و روی »عالوه سرطان و... باشد. به مانند صرع يا العالجصعبهای بیماری

آن به زنان ديگر متمايل  ۀواسطود که مردان بهشای ذکر مينیز از جمله عوامل دافعه «خوش

را عامل  «و بدقلقي نظراختالف»داشتن  ،شوندهزنان مصاحبه ،ي از مواردـرخدر ب گردند.مي

با  ورت ناسازگاری با شوهر،ده زندگي زناشويي بیان کرده و معتقدند که در صـتهديدکنن

مشکالت جسماني و در مواردی  کهشت ايد اشاره داب البته اند.مواجه شده «تهديد زن دوم»

در گفتگوها مطرح  ،تواند در زن نارضايتي ايجاد کندعنوان امری که ميبه زنی ،رفتاری زوج

کند و در صورت اصرار ورزيدن زن به را برای زن ايجاد نمي جايگزينياما اين مسئله  ؛شدمي

 .«هايش تن دهددشواری همهاو بايد به طالق با »نارضايتي، 

 داشتن اوالد ذکورن

خود باقي هنوز در میان قوم بلوچ به قوت  جنگاوری ای و روحیهاز آنجا که ساختار طايفه 

دختران ارزش و اهمیت پسران »يک خانواده تلقي شده و  بخشاوالد ذکور هنوز تداوم است،

 نه عمالًعالوه اينکه عدم مقبولیت اشتغال زنان در بیرون از خا. به«را در خانواده ندارند

پیری، بیماری و ناتواني  در زمان»کند تا معاش خانواده تبديل مي لهیوسفرزندان مذکر را به 

فرزندان دختر در سنین کم ازدواج »که  صورتي در ،دـبه معاش خود ادامه ده «پدر خانواده

ي اين والد ذکور در چنین ساختاری، گويا نداشتنبنابراين، ؛ «روندپدری مي ۀکرده و از خان

زودی همسر ديگری به آور،ی تولد پسری نامادر تمن کند کهحق را برای مردان ايجاد مي

 اختیار کنند. 
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  مردان به فرزندآوری عالقۀ

در گسترش چندهمسری تواند ميشوندگان به تعبیر مصاحبهکي از عمده عواملي که ي

مردان به داشتن فرزندان  ، عالقۀردگیپیشین قرار مي مقولهدر امتداد  البته و گذار باشدتأثیر

هم ريشه  باز بوده و آفرينحیثیت کامالً زشار اين يک است. «رتمندیغپسران »خاصه ، زياد

بنابراين ؛ هر طايفه دارد «سلحشور جمعیت»ای قوم بلوچ و اهمیت تعداد و در ساختار طايفه

نمايد، زندگي  تأمینخود را در صورتي که زني نتواند تعداد فرزندان مطلوب و دلخواه شوهر »

ازدواج دختران در سنین بسیار  عالوهبه .«زناشويي خود را در معرض تهديد قرار داده است

های ، فرزندآوری را برای سالدر آن برهه «داشتن اندام کودکانه و ناتواني جسماني»پايین و 

 د.دهاول ازدواج دشوار کرده و احتمال ورود هوو به خانه را افزايش مي

 ثروتمند بودن مردان

 هاست بهچندهمسری در میان مردان بلوچ، ثروت زياد آن بازتولیدکنندهاز ديگر شرايط 

آورد، به پول برای مردان بلوچ فساد مي»شونده يکي از زنان مصاحبه طوری که بنا به گفته

امل پول ع اصالً ؛کندرسد فیلشان ياد هندوستان ميمحض آنکه پولي به دستشان مي

داشتن »برخي از زنان معتقدند که  .«بدبختي زن بلوچ است، باشد يک جور، نباشد جور ديگر

زن دوم هم مانند داشتن پول و تمکن مالي، عاملي است برای ارتقای جايگاه اجتماعي مردان 

به  .«به خصوص اگر همسر دوم به لحاظ اجتماعي دارای جايگاه باال و تحصیالت باشد ؛بلوچ

 ]...[بکنند توانند هرکاری کنند چون پول دارند، ميتصور مي ]اين مردان[»يگر، دتعبیری 

 .«برای باالتر بردن پرستیژ خودشان

 های فرهنگی چندهمسری زمینه
شوندگان، از ديدگاه مصاحبه، شرايطي است که های فرهنگي چندهمسریمنظور از زمینه

علّي با گسترش  ه عبارتي رابطه، بانجامدنمي به گسترش اين مسئله مستقیماً خود

نمايد. در اين مورد، مصاحبهالزم برای آن را فراهم مي ۀاما بستر و زمین چندهمسری ندارد،

 مقوله قابل بررسي است.خُرده هفتاند که ذيل شوندگان به چند عامل مهم اشاره کرده

 پذیری از نسل قبلو الگو چندهمسریپذیرش فرهنگی 

ها برای تداوم چندهمسری، قوت اين ساختار خانوادگي در فرهنگ مینهز ترينمهميکي از 

اند. تجارب دور يا نزديکي از چندهمسری داشته حتماًخود  زيسته ۀبلوچ بوده و افراد در تجرب

الگوی مطلوب و در »عنوان را به شیوه از زندگيشود که مردان اين اين امر موجب مي

جه به به زندگي يک يا دو نسل پیش از خود و تو ا نگاهتلقي کرده و زنان نیز ب «دسترس

بنیان فرهنگي اين سنت به حدی  .بپذيرند، آن را هاخانواده پذيرش عمومي آن در میان همۀ

؛ مرداني که بر شودپنداشته مي «حق بديهي مردان»تعدد زوجات  است که محکم و استوار

مجدداً ازدواج  وی، پس از اينکه دفرهای همسر پیشین يک واکنش»همین مبني معتقدند 
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 بیترت نيبد .«شمارندمانند آن زن، کم نبوده که بي، خیلي زننده نیست؛ چرا که هکندمي

از امکان  به لحاظ فرهنگي پنداشتن اين سرنوشت برای خويشتن، با محتوم زنان زبسیاری ا

 ايشانبرخي از  .بازانديشي و نگاه انتقادی کمتری نسبت به اين سنت قديمي برخوردارند

گیری، مقاومت رغم ناراحتي و گوشهعلي»معتقدند که به هنگام ازدواج مجدد همسر خود، 

عالوه اينکه به. «شده استتلقي نمي يمذموم ۀمسئل، موضوعاند چراکه اين خاصي انجام نداده

 در پي خواهد داشت. ا هماومت در برابر اين سنت، پیامدهايي رمق

 زنانی و فقر عدم فعالیت اقتصاد

هاست، عدم ای که خود بسترساز فرهنگ چندهمسری در میان بلوچاز ديگر عوامل زمینه

و سپس به شوهر به پدر  هاآنمقبولیت اشتغال زنان در بیرون از خانه و وابستگي اقتصادی 

 مثالً .های کار خانگي در میان زنان بلوچ با قوت زيادی وجود دارنداست. اگرچه سازوکار

اما بنا به نظر زنان ، شود فعالیتي زنانه استدوزی که از هنرهای اصلي بلوچ تلقي ميسوزن

راز مدت و قابل اتکايي را در د چرخهتوانند اين دسته از مشاغل خانگي به ندرت مي»بلوچ 

. «بر استها نیز اموری بسیار زمانعالوه تهیه و فروش آننمايند و به تأمینمخارج خانه  تهیۀ

به  دارد که عموماًتوجهي را برای زن به دنبال قابل مهريه زدواجْکه ا حالي است اين در

که  يدر صورتشود و تدارک ديده ميو در مواردی به صورت پول نقد طال و جواهرات  صورت

کند که تا پیش از اين سرمايه مياو را صاحب مقدار زيادی  ،ودشپیش از ازدواج به زن داده 

داری و يا خرج مهريه گیری در خصوص چگونگي نگهتصمیم» چنین،هم است.از آن دور بوده 

ازدواج دوم تواند يکي از داليل پذيرش خود، ميخودیده و اين بهبوبا خود زن  ا حدودیت نیز

 . «چندهمسری از جانب زنان و دختران بلوچ باشد پديدۀآمدن با کنارو سوم شوهر يا 

 دختران مجرد جمعیت باالی

شدند و تا زير ازدواج وارد مي عرصۀدختران بلوچ پس از بلوغ به  ،پیش ۀدهتا دو 

اما گسترش  ؛خود را نیز به دنیا آورده بودند بوده و فرزند اول متأهل سالگيبیست

باعث شده تا  تحصیل زنان، ادامۀ شهرنشیني و تحوالتي که در پي آن رخ داده است، از جمله

اشتیاق زيادی برای رفتن به دانشگاه داشته نیز  سیاریانند و برا به اتمام برسمتوسطه  دوره

ها شده و نیز يافتن شريک زندگي مناسب برای آن «ازدواج در خیرأت»اين امر منجر به  .باشند

سـن ازدواج برای دختران » ،به تعبیری کند.يـهای زيادی مواجه مها را با دشواریآن

های ازدواج را کم کرده و بر گزينه ،نـاز آن س مشخصي دارد و گذشتن محدودۀ

ه ازدواج با مردی افزايد که در نهايت ممکن است برخي از دختران بمردم مي ثيوحدحرف

بودند ای کردهزنان تحصیل دگان اين پژوهشکننشارکتزيادی از م دتعدا .«دار تن دهندزن

ده مجبور به ازدواج با به علت فشار خانوا ،رغم تحصیالت و کماالتشانعلي گفتندمي که

فراغت از تحصیل  عمومي سالگي که سن 30تا  25سن » هاآنزعم اند. بهشده متأهلمردان 
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از دانشگاه است، برای ازدواج در چابهار بسیار دير تلقي شده و آن فرد به تدريج پیردختر نام 

  .«گیردمي

 دشواری طالق برای زنان

در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است ترين نرخ طالق پايین ،بر اساس آمار

)مرکز آمار ايران،  است گرديدهازدواج تنها يک مورد منجر به طالق  20در ازای هر که 

از توفیق در ازدواج و رضايت کامل  ۀاما اين نرخ پايین به هیچ وجه نبايد نشان؛ (1390

ق در سیستان و بلوچستان علت اصلي کاهش آمار طالچراکه  ،شودزناشويي تلقي زندگي 

طبق  ت.سهار دانستن طالق در بین خانوادهقومي و مذهبي و همچنین منفو یهاشيگرا

 ييآبرويبي و عزتبا بي ]برای زنانخاصه [بلوچ  ۀانوادخ طالق در»شوندگان، مصاحبه اظهارات

اقدام زنان به ها، در برخي از خانواده «وجود طالق عاطفي»رغم عليو همین امر  «همراه است

تواند شکايات قانوني مي به لحاظسازد. اگرچه زنان های زيادی مواجه ميطالق را با دشواری

ها سنتدر بین بلوچ»، شوندگانمصاحبهنظر برخي از  بنا بهد را به دادگاه ارجاع دهند، اما خو

در اين طايفه کل  ]...[گیرند را مي ند و جلوی فردکاز قوانین رسمي عمل مي ترمحکمها 

 يدر حالاين  ؛«زن تصمیم بگیرند يکاند تا برای زندگي طرف و آن طرف مرز جمع شده

 گیرد.صورت ميبه آساني طالق از سوی مرد که  است

شود زيرا الق منجر به فقر اقتصادی زنان ميتر هم گفته شد، طکه پیش طورهمان

پس از طالق  . ايشانبینندآموزش نمي های شغلي را همغیرشاغل بوده و مهارت ها عموماًنآ

ز طرف داشته باشند يا ا پدری فقیری زيرا ممکن است خانواده ،معاش کنند بايد خود امرار

سرپرست برخي از زنان مطلقه و بي شودگفته مي که آنجاتا  قرار نگیرندحمايت  ها موردآن

روی ز نی «حمل مواد مخدرو قاچاق » برای امرار معاش به مشاغل غیرقانوني و خطرناکي چون

؛ ورزدندرت به طالق مبادرت ميدر قبال ازدواج مجدد شوهر، زن به بیترتنيبد آورند.مي

، چنینيايندادن به زندگي در شرايطي زمینۀ استمرار و تن ترينمهم» ،یبه تعبیر و بنابراين

هراس از انزوا،  ي، برای زنان بلوچ وجود دارد؛انگیزی است که پس از جدايهراسشرايط 

 .«سرزنش و...

 طالقیا زن قطالنجَقسم 

از ديگر عواملي که ها، رايج در بین بلوچ ها و رسومدر میان تمامي قواعد قومي يا عرف

شیوع  تبعزنان بلوچ، تثبیت موقعیت فرودستي ايشان و به اجتماعي اعتبار کاهش ساززمینه

های مصاحبهگفته بنا بر. است 1«قطالجَن» موسوم به هشود، رسم يا قاعدميچندهمسری 

اعالم برائت از اتهامات وارده و ، ، وفای به عهد، پیمانبرای اعالم تعهد هابلوچ ،شوندگان

ای، قسم خود از شخصي يا طايفهختن انتقام ساین برای عملي نمودن سخنان و حتميهمچن

پرستي تعصبي خاص دارند ناموسکه در  يياز آنجا» ها. درواقع، آنکنندطالق ياد ميزن

                                                           
 . استدر زبان بلوچي به معنای زن  «جَن» ۀواژ 1
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شود و بعد کنند که راه برگشت ندارد و با کفاره هم جبران نميياد مي قطالناغلب قسم جَ

-پای ميخود اقدام  ۀعهد و پیمان و گفت عملي کردناز ادای اين قسم تا آخرين توان بر 

 ، يکي ازطالقنتوان گفت زي. م«دشومطلقه مي همسرشان صورت نيادر غیر  چراکه دفشارن

، شود اداچنانچه در حالت عصبانیت و هاست بلوچ عامهگندهای تعهدآور در بین سو ترينمهم

بیش از های آن شعلهآتشي که ؛ پا خواهد ساخترها را ببسیاری از حوادث و درگیری آتش

  سوزاند.زنان بلوچ را ميجان و جهان هر چیز، شايد 
 

 نوازیمهمان افراط در

تا حدی  ؛بلوچ است خانوادهيک مهم  هایژگيوياز  «داریمهمان»اصطالح به يا انمهداشتن م

در  بخشي نیز به سهم مهمان اختصاص دارد. ،اروبار و ملزوماتوکه همیشه در خريد خ

اطالع  گونه؛ حتي بدون هیچ«ديک بلوچ مهمان بیاي ممکن است به خانه هرلحظه» ،واقعیت

در اين  .شودميخانه  واردبا تعدادی مهمان ، ناگاه که مرد خانه تدافيا بسیار اتفاق مي قبلي.

بر عهده زنان است. مهمان تا آنجا در زندگي  تدارکاتها و رسیدگي به مهمان وظیفۀ میان،

خانواده باشد و  هایمهمان خدمت در اگر زن نتواند دائماً» شودگفته مي بلوچ نقش دارد که

ها، افراد در بین مصاحبه. «اختالف با شوهر را فراهم کرده استزمینه  ،کندها رسیدگي به آن

بي واسطهمرد به» هااز میان آشنايان خود پرداختند که در آن خانواده هاييبه ذکر نمونه

تا در دفعات بعدی مهمان را پیش  توجهي زن به مهمانانش، زن ديگری اختیار کرده است

جز اين کار  ایچارهت ـزياد اس وآمدشرفتفردی که » ،دارانهجانب به بیاني .«ببرد هاآن

يکي از مهمان تا آنجا مهم است که  .«آيدبرنميداری ديگر از عهده مهمان ندارد؛ زن بزرگش،

مهمانش را پیش کدام  که فرد دهدبخش زن اول و دوم را اين مسئله تشکیل ميل تمايزعوام

 باانصافمیان دو زنش  قدرنيامردی »که  مردان در مصاحبه اعالم کرديکي از  برد.زن مي

 سه روز خانه هاآناگر  .برديمکند که مهمانان خود را به مساوات پیش هر دو زن رفتار مي

 .«بمانندزن دوم  بايد سه روز هم خانه حتماًزن اول باشند، 

 

 کاهش فساد اخالقی

مردان  «خیرخواهانه» نگیزۀتوان به اچندهمسری مي دۀکننتوجیهگر و از ديگر عوامل مداخله

وفور زنان  ايشان، برخي از زعمبه بدين صورت که ؛در کاهش فساد اخالقي اشاره نمود بلوچ

تواند فساد در پي های جنسي جوانان شده و ميطغیان گرايشمجرد در جامعه منجر به 

 ه کارببنابراين چندهمسری به عنوان روشي برای کنترل تعداد زنان مجرد  ،داشته باشد

اهمیت داشته  و افراد رداگرچه اين عامل بیش از آنکه از سوی عامالن خُشود. گرفته مي

گرفته شود، اما در هر صورت برای کنترل زنان در نظر  ورزیباشد، بیشتر بايد نوعي قدرت

کننده از سوی مردان برای گرايش به چندهمسری دانست که توان آن را عاملي مداخلهمي

شونده در اين زمینه مثال جالبي يکي از مردان مصاحبه نیز در پي خود دارد. توجیهي ديني

 ]...[بايد ضامن داشته باشي  گويندمي وام بگیری، يخواهيممثالً وقتي »کند: را مطرح مي
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. شودداشت؛ ضامني که باعث حفاظت آدم  هم بايد ضامنزندگي  در است. ضامن، اعتبار آدم

، برو چند تا زن بگیر؛ دو يتوانيماگه نیاز داری و  کهقران آورده  درهم خودش  دونحاال خدا

که به گناه کشیده  کندتو را ضمانت مي وسیله،اينبه دون! خداآدم است زن، ضمانتِ سه تا تا

 .«گذاشته است اين قضیه راهي است برای آرامش؛ راه حاللي که خدا ]...[ی ونش

 
 های فرهنگي چندهمسریچندهمسری و زمینه عوامل تولید/ بازتولیدکننده :2جدول 

 در شهرستان چابهار

  عوامل تولید/

 بازتولیدکننده

 مذهب و پیروی از سنت پیامبر

 سیاسي ذو نفو افزايش قدرت

 مردان ومیرمرگ

 جنسي طلبيتنوع

 مشکالت جسماني و رفتاری زن

 نداشتن اوالد ذکور

 مردان به فرزندآوری عالقۀ

 ثروتمند بودن مردان

 سرپرستبيمايت از زنان ح

های زمینه

 فرهنگی

 و الگوپذيری از نسل قبل چندهمسریپذيرش فرهنگي 

 فعالیت اقتصادی و فقر زنانعدم

 کثرت دختران مجرد

 دشواری طالق برای زنان

 طالقزنيا  قطالنجَ

 نوازیافراط در مهمان

 کاهش فساد اخالقي

 

 ی چندهمسرهاورزی زنان در خانوادههای کنشاستراتژی

دوم  سؤالصدد است تا به های چندهمسر، درورزی زنان در خانوادههای کنشاستراتژی

ديگر، اينکه آيا زنان بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار عبارتبه؛ پژوهش پاسخ گويد

هايي اند؟ اين مقاومت از چه مکانیسماين شرايط را پذيرفته صرفاًچندهمسری را دارند يا 

دهد؟ در اين چندهمسر را شکل مي دار بوده و چگونه تعامالت درون يک خانوادهبرخور

تصمیمي است  اغلب با وجود آنکه تصمیم به چندهمسری،گیرد. بخش مورد توجه قرار مي

 ؛منفعل و پذيرا نیستند صرفاًطرفه و از طرف مردان، اما زنان نیز در اين میدان عامالني يک

هايي ورزند و برخي نیز به موفقیتانصراف شوهر خود مبادرت مياول به  ها در وهلۀآن

خود را  يابند. آن دسته از زنان که توان منصرف کردن شوهرانمدت دست ميهرچند کوتاه
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پذيرند و خواستار مسکن و مراودات را در کنار خود نمي 1«هپوک»يا  «هپود»ندارند نیز حضور 

را به عنوان يک اصل  «زنان بین رعايت اصل عدالت»نکه عالوه آبه ،جداگانه و متمايز هستند

از زن اول  معموالًاجتماعي زن دوم  طبقۀطور کلي بهکنند. طلب ميديني از همسر خود 

ا زني از طبقه کنند که دخترشان در مقايسه بزن دوم قبول نمي ۀخانواد»تر است زيرا پايین

زن اصلي  زن اول ،در شرايط عادی مچنیـنه .«تر قرار گیرد و زن دوم آن خانواده شودپايین

اگرچه  ،آيدزن اول زن اصلي به حساب مي»اجتماعي  به لحاظماند. در اين صورت ي ميـباق

شود که در برخي موارد نیز ديده مي .«ممکن است مرد بیشتر زمان خود را با زن دوم بگذراند

. «گیردرا بر عهده مي هاآنامور زن اول به نوعي سرپرست زنان ديگر تلقي شده و مديريت »

زنان با فرزندانشان در يک خانه زندگي مي تری که همههای قديمياين مسئله در خانواده

 نقصي جسماني يا روحي در شرايطي که زن اول عیب واما ؛ ده استشکردند بیشتر ديده مي

ايگاهش تضعیف صورت زن اول جده باشد، دراينداشته باشد يا به تدريج به آن دچار ش

 شود.تلقي مي «کارههمهاصلي و »و زن دوم  شودمي

ورزی فعاالنه و آگاهانه در میان مراتبي از کنشهای پژوهش نشان از وجود سلسلهيافته

تعدد زوجات را  وچرایچونبيپذيرش  و اين امر فرضیه های چندهمسر داردزنان در خانواده

که به نوعي مقاومت خاموش و  ،ورزیهای کنشاتژیکند. اين استررد مي هاآندر میان 

 مقولۀد، در قالب دو خردهکنغیررسمي را در برابر اين ساختار خانوادگي با خود حمل مي

هايي هستند که مجموعه استراتژی دهد. اين دو،خود را نشان مي «انتقام» و «جبران»کلي 

 مسر بهبود بخشندهای چندهر خانوادهگیرند تا کیفیت زندگي خود را دمي به کار چبلو زنان

عالوه استراتژی ديگری نیز در بین زناني که در به د.را تضعیف نماين ديگر زن موقعیتو يا 

گفتماني نقد دروناند وجود دارد و آن عبارت است از های چندهمسر زندگي کردهخانواده

اين مسری است. مسئله چندهمسری که هدف آن کاستن از مشروعیت شرعي و ديني چنده

ای چهرهتواند آورد اما ميای عملي را فراهم مياستراتژی اگرچه به ندرت امکان بروز نتیجه

بستری را برای داده و ها را نشان در اين خانواده روابط همسران ازو غیرانساني  يرشرعیغ

فراهم  لوچجامعه قومي ب ويژه در میان نسل جوانبازانديشي عمومي پیرامون اين پديده و به

 نمايد.

  های مبتنی بر جبراناستراتژی
بستگي های جبراني شود و به مکانیسمرا شامل مي مقوله چهارکننده خود استراتژی جبران

شوهر بهبود  و وضعیت خود را در خانواده و نزد گیرند تا تصويرمي به کارکه زنان  دارد

او زن مطلوب زندگي ر در آن خانواده، رغم حضور زنان ديگبخشند و به او بفهمانند که علي

 گیرد: طريق صورت مي چهارست. اين امر از ا

 

                                                           
 هوو به زبان بلوچي 1 
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 فرزندآوری

خصوص اوالد ذکور بیشتر که از اهمیت تعداد فرزندان و به زادوولدفرزندآوری و  رایتالش ب

بازيافتن  برای های زنان اين قوماستراتژی ترينمهمز يکي ا گیرد،ها ريشه ميدر میان بلوچ

. تولد که به زن ديگری تمايل يافته است استدر خانواده و نزد همسری  مطلوبشانمنزلت 

تبديل  «خانوادهتوجه کانون و قطب اصلي »چندهمسر را به  ۀزنان در خانواد ،بیشتر فرزندان

های مهم گیریو در تصمیم «او افزايش داده را پیش شوهر و خانواده یارزش و»کند و مي

  گرداند.صاحب نفوذ مي خانواده او را

 تمکین بیشتر

تمکین بیشتر از ، «در ازدواج مجدد شوهر مقصر بدانند به نحویخود را »زنان  که زماني

ها در صدد کنند. آنميآن  نجاما همسر استراتژی جبراني ديگری است که سعي در

و به خصوص در ها زمینه ها و تمايالت مرد در همهخواست که با توجه بیشتر به آيندبرمي

را در شوهر ايجاد کرده و خود را بهترين  «حس پشیماني»حمايت عاطفي، به نوعي  ۀزمین

 ممکن برای آن مرد معرفي کنند. ۀنگزي

 ظاهرآرایی

خودآرايي نیز استراتژی جبراني ديگری است که توجه همسر را بیش از  ،در همین راستا

بهره» خود برگزيند. «زن محبوب»را به عنوان  شوهر از میان ساير زنان، اوتا پیش برانگیخته 

آزاد  منطقۀ مدرن شمار لوازم آرايشي در مراکز خريدهای بيگیری از فرصت وجود فروشگاه

در  «در چابهار متأهلزنان  بینهای زيبايي در احيجرافزايش روند روبه» و از يک سو «چابهار

 مذکور ۀسه مقولبه طور کلي  اشد.گويای همین مسئله ب تواندميتا حدی  آن سوی ديگر

تصويری بهتر از خود  رقابت با ساير هووها برای ارائهت که يک زن در ايي اسهمجموعه تالش

-ب و مطلوب ميهای سنتي در رابطه با زن خوورزد و حول همان ارزشها مبادرت ميبه آن

 های بیشتر.به دستیابي به استقالل و تواناييها تالش آن ۀچرخد و نه بر پاي

 حمایت از استقالل بیشتر دختران 

های سنتي و در جهت ارزش برخالفدر اين استراتژی برخالف مقوالت پیشین، زنان 

کنند تا از استقالل بیشتر دختران خود دستیابي به نوعي از توانايي و خودمختاری تالش مي

در حقیقت،  رقم زنند. هاآنرا برای  «سرنوشت متفاوتي»در خانواده حمايت کرده و  به نوعي 

ها که منجر به ارتقاء جايگاه آنهايي يابي به فرصتچ برای دستتالش دختران بلو» اينکهم

ويژه مادران بلوچ، مورد شود، توسط اجتماع زنان و بهمي استقاللشاندر مراتب اجتماعي و 

 .«گیردپشتیباني و حمايت قرار مي
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 های مبتنی بر انتقاماستراتژی
های خصمانهراه هااز طريق آن شود که زنانها به آن اقداماتي اطالق مياين مجموعه کنش

های پردازند. در استراتژیمي هاآنگیرند و به مقابله با در نظر ميی مقابله با هووها ای را برا

های استراتژیکه حالي، درشوهر است بیشتر معطوف به ورزی زنانمبتني بر جبران، کنش

 است.  هووها تني بر انتقام، بیشتر معطوف بهمب

 غیبت و بدگویی کردن

 يقدرتيبدر فضای  نوعي سالح زنانه (1980) تعبیر دبورا جونزغیبت و بدگويي کردن که به 

اجتماعات »در و هم  «نزد شوهر» هم در از هوو «تصويری مخرب» ترسیم بهدر اينجا  ،است

کنند در میداني که قدرت و نفوذی در آن ندارند تالش مي کار نياانجامد. زنان با مي «زنانه

را به چالش بکشند و به خرابکاری  يقدرتيبتصويری مخدوش از رقیب خود، اين  تا با ارائه

رفتار هووها در مقابل  ،دگانکننشارکتاز ديد يکي از م در اين فضای انقیادآمیز دست زنند.

جلوی شوهراشون دروغ  همقابت، دروغ پشت سر ، ريچشموهمچشم» است: گونهاينيکديگر 

 .«خوان اون يکي رو بدنام کننمیشینن، مي هر جا ]...[گن که همديگر رو خراب کنند مي

 نویسی، جادو و جنی کردندعا

بر انتقام است که توسط زنان و های مبتني جادو، جني کردن و دعانويسي از ديگر استراتژی

نويسي و جني . دعاشودمي ذاتخا« دان به در کردنِ رقیباز می»يا « شکست دادن»برای 

موارد مختلفي بکار های قديم در دار است و از زمانکردن در فرهنگ بلوچ از سنن ريشه

دعانويسي به »وندگان شزعم بسیاری از مصاحبهتوجه آنکه بهجالب شده است. نکتهميگرفته 

بسیار  ۀگیرد و هزينهم انجام مي هاآنر دفاتر و د المُ نام دی بهافرا صورت غیررسمي توسط

که تمکن مالي  هاآن صرفاًزنان به آن دسترسي نداشته و  بنابراين همه ،«بااليي هم دارد

ايت خود پیرامون رجوع رو ها دريکي از مولوی گیرند. بهره توانند از اين روشدارند مي خوبي

از اين موردها زياد » گويد:مياز اين دست، ايي هجادونوشتهاثر کردن بيفردی به وی و جهت 

، که مثالً رفته دوباره ازدواج کرده خصومتي که با شوهرش دارد به خاطررف ! طاست

 یطورنیهم؛ ها مشکلشان همین استنگاه کني، خیلي اآلن. کنديـبدبختش م طوریاين

 .«خراب کنند کنند که زندگي ديگری رايـجادو مبرای هم 

 ی دیگر برای ازدواج با شوهر خودیافتن زن

معکوسي نیز بر  تأثیر استراتژی زنان برای ارتقای جايگاه خود که عموماً نيزتریبرانگچالش

. اين استراتژی اگرچه در بین زنان استهمسر جديد برای شوهر  يافتندارد،  هاآنزندگي 

میان دو زن يک مرد اما در مواردی که اختالفات خیلي جدی  ،بلوچ محبوبیت زيادی ندارد

دهد. گاهي همسر اول برای تنبیه همسر دوم اقدام به وجود داشته باشد، خود را نشان مي

دهد که فکر کند از کند و کساني را نیز خود به شوهر پیشنهاد ميجستجوی همسر سوم مي

 همه لحاظ از همسر دوم بهتر باشند. گاهي نیز همسر دوم برای کاهش نفوذ و اعتبار همسر
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البته . «زن اول را خلع سالح نمايد»کند تا به عبارتي هر پیشنهاد مياول، زن سومي را به شو

رواج زيادی  «ترزندگي سنتي ۀشیو»شوندگان، اين روش در گذشته و در به بیان مصاحبه

که زنان از تالش همسر  رفتهداشته و امروزه خیلي رايج نیست و بیشتر در زماني به کار مي

شدند، سپس تالش شده و به انجام آن مطمئن مييافتن يک همسر جديد آگاه  خود برای

تا فردی را متناسب با منافع و جايگاه خود به او معرفي کرده و به نوعي خود را در  کردندمي

 د.کننگیری دخیل فرايند تصمیم

 تحریک فرزندان علیه پدر

ها مورد توجه قرار در مصاحبه راًيکي از مسائلي که در رابطه با وجوه منفي چندهمسری مکر

ژه در میان ويبه «های چندهمسرعدم وجود آرامش و رضايت خاطر در خانواده»گرفت يـم

شود، به اختالف میان هووها محدود نمي صرفاًاين قضیه  درواقع، بود.ها فرزندان اين خانواده

به  پدر در خانواده، مرتباً ثرؤفرزندان هم خود به دلیل نیاز عاطفي به وجود و حضور م»بلکه 

دين ب ها پرداخته وو يا ديگر خانواده مقايسه روابط پدر فرزندی خود با فرزندانِ زن ديگر

اين شرايط ممکن است برخي در . «شودزمینه نارضايتي و آشوب در خانواده فراهم مي سببْ

ی از آشفتگي برسانند از زنان به اين اختالف میان فرزندان دامن زده و شرايط خانه را به حد

 .«ها شودجبور به زندگي با يکي از خانوادهم وهر عمالًش»که 

 نقد درون گفتمانی چندهمسری
 ،ديآيبرمبه عنوان مفهومي ديني چندهمسری  نقد عملياين استراتژی به نوعي از امکان 

 آيه )سوره نسا صريح قرآن اين مسئله و وجود آيه های شرعيه به ريشهچراکه با مراجع

همسر های چنددر رابطه با شرط اصل عدالت در میان همسران، زنان بلوچ در خانواده 1(سوم

تواند به رعايت عدالت بردن اينکه شوهر در خانواده نمي سؤالدر برخي از موارد با زير 

با به پرسش  دانسته و افتهینتحقق اهتمام ورزد، شرط ضروری ازدواج مجدد همسر خود را

ها در حقیقت در اين شرايط با برند. آنمي سؤالزير  به آن راان رعايت عدالت، کشیدن امک

توسل به اصلي ديني و گفتماني، اساس مجوز چندهمسری را به چالش کشیده و به نوعي 

ها اصل چندهمسری جالب توجه آنجاست که آن ۀکنند. نکتآن را به ضد خودش تبديل مي

گفتماني وجود  به لحاظط به پرسش کشیدن اين مسئله ؛ زيرا شرايبرندنمي سؤالرا زير 

نمايد، پذير و خداپسند ميامکانبر لزوم وجود اصل عدالت که اين رابطه را  تأکیدندارد، اما با 

کنند که با سخنان خداوند در قرآن سازگار نیست: ديگری از اين شرايط را ترسیم مي ۀروي

برای  ]...[ نداری را کار نيا اجازهدت برقرار بکني، وبین همسران خ اني عدالت راتوقتي نميو»

 . «هست يوکتابحساباين شخص، 

                                                           
ابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا وَ إِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْکِحُوا ما ط 1

 أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَالَّ تَعُولُواْ فَواحِدَۀً
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 چابهار در شهرستانهای چندهمسر ساکن ورزی زنان در خانوادههای کنشاستراتژی :3جدول 

 های مبتنی بر جبراناستراتژی

 فرزندآوری

 تمکین بیشتر

 حمايت از استقالل بیشتر دختران 

 ظاهرآرايي

 های مبتنی بر انتقاماتژیاستر

 غیبت و بدگويي کردن

 جادو و جني کردن، يسيدعانو

 علیه پدرتحريک فرزندان 

 يافتن زني ديگر برای ازدواج با شوهر خود

 بر اصل عدالت تأکید نقد درون گفتمانی چندهمسری

 
ای هدوم تحقیق مبني بر اينکه آيا زنان ساکن در خانواده سؤالبنابراين در رابطه با 

توان با اطمینان گفت که مي نهاند يا همسر اين مسئله را بدون قید و شرط پذيرفتهچند

کنند تا با نشان اند، اما همواره تالش ميها ناخواسته در اين ساختار قرار گرفتهه آناگرچ

های محدود اما عملي و شدني، تغییری در شرايط خود به وجود آورند. ورزیکنشدادن 

بردن و به چالش  سؤالبه زير  منجر دانست که اين اقدامات هنوز نتوانستهاگرچه بايد 

داشته تا شرايط ردی را دربرخُهای ، اما در هر صورت مقاومتشودکشیدن اصل چندهمسری 

دهد بنابراين نتايج اين پژوهش نشان مي؛ تر نمايدزيست در اين فرهنگ را برای زنان آسان

کنشها و تواند فعالیتهای چندهمسر نميد صرف زنان در خانوادهانقیا انگارانهساده ۀکه ايد

با  آمدهدستبهنتايج عالوه آنکه به ان را توضیح داده و تبیین نمايد.های متداوم آنورزی

گذاری زنان بر تأثیر ، نحوهمبني بر جبران و انتقام ورزیکنشراتژی مشخص توضیح دو است

های هرچند محدود را ورزیکنشمکانیسم اين  ذالو  ديگری را نشان داده زندگي خود و

، جادو و جني کردن، يافتن زني يسيدعانوبنابراين غیبت و بدگويي کردن، ؛ توضیح دهد

تمکین بیشتر، ظاهرآرايي و فرزندآوری  تحريک فرزندان، ديگر برای ازدواج با شوهر خود،

کنند تا به ن تالش مياين زنا ،عملي است که از طريق آن يهايخود همه مکانیسم

گذاری بیشتری در زندگي زناشويي خود پرداخته و به نوعي بر همسر و ساير زنان تأثیر

های اين خانواده اعمال قدرت نمايند. ناگفته پیداست که در اين مورد هم بايد محدوديت

گرفت و آن را در چارچوب خود سنجید و مورد های آن را در نظر اعمال قدرت و مکانیسم

اغراق نیز  و ها از سوييگرفتن اين مکانیسم در نظربا ارزيابي قرار داد. ضروری است تا 

 را در بستر فرهنگي خود به درستي دريافت. هاآناز سوی ديگر،  هاآندر مورد نکردن 

 گیرینتیجه
چابهار  ستانطور مشخص شهربدون شک ساختار و الگوی چندهمسری در بلوچستان و به

در رابطه با اين وضعیت،  ملي با وضعیت و پايگاه اجتماعي زنان در آن اجتماع دارد.ارتباط کا
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های جهاني که طبق شاخص سال 15مارها نشانگر آن است که میزان ازدواج زير سن آ

نیز و  رسدمي دو درصدبه در استان سیستان و بلوچستان  ،گیردهمسری نام ميکودک

(. 1390، مرکز آمار ايرانست )ا ر میزان میانگین کشوریزنان اين منطقه سه براب ومیرمرگ

ن و سطح و کیفیت نازل نمايانگر نرخ پايین امید به زندگي در میان زناتواند ميشاخص اين 

که بر کیفیت  يمشکالت ترينمهم در میان های اين تحقیقآنان باشد. با توجه به يافته حیات

توان به شیوع ازدواج در سنین پايین، مي ،ذاردگاثرات بسیاری ميدر چابهار زندگي زنان 

های زودهنگام و فامیلي و نکوهیده بودن طالق با وجود عدم امکان تعدد زوجات، ازدواج

در  های رايجالمثلضرب ها وگزاره از تعدادیتوان به مي چنینهم د.کر زندگي مشترک اشاره

: نمايدزمـيرا با ي زنان در اين دياراشاره کرد که وضعیت اجتماع بلوچي عامه و فرهنگ زبان

محبت و توجه بیش از » ،1«است های شوهرششايستگي به خاطرنازد، مي به خوداگر زني »

همسرت را با گرفتن همسری ديگر، »، 2«کندطلب ميو فرصت حد شوهر به زن، او را مغرور

و...  4«شان اعتباری نیستکه به ايمکن، چون توافق هیچ قول و قراریبر با زنان » ،3«تنبیه کن

بنابراين نرخ باالی چندهمسری ؛ (1389بخشان، باره همچنین نگاه کنید به: دولتي )در اين

وضعیت اجتماعي زنان و جايگاه طبقاتي آنان دانست.  اب ارتباطبيتوان در بلوچستان را نمي

به عنوان يک  بلوچ ديداردر کتاب  (7: 1383) یآباددولترود که يـپیش م آنجااين امر تا 

مردم، در اينجا در چشم کسي چون من، »نويسد: چنین ميايندر رابطه با زنان  ،گرمشاهده

 .«دها غیبي و دور از نگاه هستنيعني مردان، زيرا زن

امری  بلوچستان دريا به عبارتي چندزني چندهمسری که  دادنتايج اين پژوهش نشان 

 الگوی خانوادگياين  تا جايي که بسیاری از مردان بلوچ است جاافتادهشده و پذيرفته کامالً

چراکه تعداد فرزندان و در نتیجه قدرت اجتماعي و  ،دانندميو افتخار خود غرور  عاملرا 

جايگاه نازل اين امر را بايد در برابر . دهدطايفه را افزايش مي اقتصادی خانواده، تیره و نهايتاً

از  حقوقي تيحماعدمها، وابستگي مالي آن ،اقتصادی جتماعي وا مراتبسلسلهزنان بلوچ در 

 قرار داد.ای اجتماعي هفقدان پشتیباني و و جدايي زن طالق

آن  که درصدد فهم داليل تداوم چندهمسری و عوامل بازتولیدکننده پژوهش حاضر     

 عوامل تولید/ دسته عوامل را شناسايي و از يکديگر تفکیک نمايد: دوبرآمده بوده توانست 

مذهب و پیروی از  از:عبارتند  کههای ساکن چابهار در میان بلوچکننده چندهمسری بازتولید

طلبي جنسي، مشکالت جسماني مردان، تنوع ومیرمرگرت سیاسي، سنت پیامبر، افزايش قد

يت و حما بودن مردان و رفتاری زن، نداشتن اوالد ذکور، عالقه مردان به فرزندآوری، ثروتمند

                                                           
 .Šāhu:went ke māhu:wentکه ماهوئنت؛  شاهوئنت 1

watā bibi mya kant, jan ha-Mard ke janā jiji-ت؛ بيءَ کنـ جيءَ کنت، جَن هم وتا بيمرد که جَن جي 2

ya kant. 
 .Janā pa jan bejan؛ جَنَ په جَن بِجَـن 3
pači  ,rn jani:na kaol o karāu:Makan g؛ بارهتُچ اِـهِ نتنیستِ که پچي ،گون جِنینءَ کول و کرارکن مَ 4

ke ni:stent heč ehtobar. 
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گسترش  کنندهنییتع یهامؤلفهاين عوامل به لحاظ تاريخي  سرپرست.از زنان بي

اند ماعي برآمدهاجت يهايها و زمینهاز ريشه اما خود ،ان مردم بلوچ هستندچندهمسری در می

به گسترش  د که خود مستقیماًـها شرايطي هستنآن نامیديم. فرهنگيها را شرايط که آن

نمايد: پذيرش الزم برای آن را فراهم مي ۀاما بستر و زمین ،انجامديـمچندهمسری ن پديده

و الگوپذيری از نسل قبل، عدم فعالیت اقتصادی و فقر زنان، کثرت  چندهمسریفرهنگي 

نوازی، کاهش فساد ، جَن طالق، افراط در مهماندشواری طالق برای زناندختران مجرد، 

خانوادگي بیشتر از آنکه ناشي از سن و سال و يا بنابراين گستردگي اين الگوی ؛ اخالقي

توان به يک تیره يـهای فرهنگي دارد و آن را نممیزان ثروتمندی مردان باشد، زمینه و ريشه

های ديني و عالوه نبايد از ريشهبه ت.ـاجتماعي خاص محدود دانس يا طايفه يا طبقۀ

 اغلب اختار خانوادگي توسطاين سچراکه  ،اعتقادی گسترش چندهمسری نیز غافل بود

گیرد و با اشاره به قرار مي تأکیدهای اهل سنت در بلوچستان مورد های ديني و مولویچهره

اشکال  بنیادگرايانه را در زمینه انديشهنبوی و سنت پیامبر در همسرگزيني نوعي  ۀسیر

 سازد.مسلط ميخانواده و خويشاوندی 

ا زنان بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار پرسش ديگر اين پژوهش آن بود که آي

و در اين صورت اين مقاومت از چه  انداين شرايط را پذيرفته صرفاًيا  ،چندهمسری را دارند

ها چگونه تعامالت درون يک عالوه آنکه اين مکانیسمهايي برخوردار است؟ بهمکانیسم

ی تحقیق نشان دادند با وجود هادر اين رابطه يافته دهد؟چندهمسر را شکل مي خانواده

تصمیمي يک طرفه و از طرف مردان است، اما زنان نیز  معموالًآنکه تصمیم به چندهمسری، 

و  جبرانهای مبتني بر چراکه استراتژیمنفعل و پذيرا نیستند،  صرفاًدر اين میدان عامالني 

اختار خانوادگي به عطا کرده تا در برابر اين س هاآنرا به  کنش ورزیمراتبي از  انتقام

تواند معطوف به شوهر، هوو و ها مياستراتژیاين  زنند.مقاومت خاموش و غیررسمي دست 

های يافته ،بنابراين؛ دـو يا بستر اجتماعي و دينيِ مولد چندهمسری باش جايگاه او، فرزندان

خود را در  گیرند تا کیفیت زندگيمي به کاردهد که زنان هايي را نشان ميمکانیسمپژوهش 

های چندهمسر بهبود بخشند و يا موقعیت زنان ديگر را تضعیف نمايند. اين خانواده

در  ورزی فعاالنهمراتبي از کنشسلسلهتواند تا حدی نشان از وجود های تدافعي ميمکانیسم

تعدد زوجات را در  وچرایچونبيپذيرش  ذالو  باشدهای چندهمسر میان زنان در خانواده

های موجود در فرهنگ بلوچ بايد در اين راستا به ظرفیت در حقیقت،کند. رد مي هانآمیان 

گرفتن  در نظرها را مالک مطالعه قرار داد، نه آنکه با ورزی زنان توجه کرد و آنبرای کنش

چراکه  ؛را منفعل تصور کرد انايشهای قدرت و انقیاد، های لیبرال و مبتني بر دوگانهارزش

کنند و بنابراين همان ساختار پدرساالرانه را بازتولید مي ها اگرچه نهايتاًزیوراين کنش

رچند نسبي اما از طرفي ديگر به بهبود ه ؛برای زنان نیستند بخشييرهاهايي استراتژی

را در میان  نجامد که اين خود درجاتي از فاعلیتاهای چندهمسر ميشرايط زنان در خانواده

 گرداند.ثر ميأها را متآن زندگي روزمرۀ دهد ونشان مي هاآن
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های در میان زنان چابهار در خانواده «آگاهي مسئلۀ» توان برمي ط با مطلب فوق،در ارتبا     

اصل در نظام فکری زنان مورد مطالعه داد، ها نشان يافته که چنان آن .تکیه کردچندهمسر 

ها به اساس اين سنت اعتراض شود و آنديده نمي آمیزمثابه بنیاني تبعیضچندهمسری به

 آن متن در ي کهخشونتشايد نابرابری و کنند، اما در دل همان ساختار به آشکاری نمي

 ،دانندرا مردود نميچندهمسری  پديدۀايشان ، ديگر ي. به عبارتدنکنوجود دارد، اعتراض مي

اين ساختار  کنندۀدلکه به نوعي متعارا اما به شدتْ رعايت اصل عدالت از طرف شوهر 

 کنند.مطالبه مي ،سنتي است
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