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چکیده
اين مطالعه پديدارشناختي در پي آن است تا با بررسي علتهای گسترش چندهمسری در میان
بلوچهای ساکن چابهار ،به طرح اين پرسش بپردازد که عليرغم تحوالت توسعهای اخیر در اين
شهرستان ،پديدۀ چندهمسری چگونه توانسته همچنان خود را بازتولید کند .از سويي ديگر ،آيا اساساً
زنان بلوچ تمايل و نیز امکان مقاومت در برابر ساختار چندهمسری را دارند يا صرفاً اين شرايط را
پذيرفتهاند؟ بر اساس نتايج اين پژوهش ،چندهمسری يا به عبارتي چندزني در بلوچستان امری کامالً
پذيرفتهشده و جاافتاده است ،چراکه در بسیاری موارد تعداد فرزندان و در نتیجه قدرت اجتماعي و
اقتصادی خانواده ،تیره و نهايتاً طايفه را افزايش ميدهد .اين امر را بايد در برابر موقعیت زنان بلوچ در
سلسلهمراتب اجتماعي و اقتصادی ،وابستگي مالي آنها ،عدمحمايت حقوقي از طالق و جدايي زن و
فقدان پشتیبانيهای اجتماعي قرار داد .بهعالوه گستردگي اين الگوی خانوادگي بیشتر از آنکه ناشي
از سن و سال و يا میزان ثروتمندی مردان باشد ،زمینه و ريشههای فرهنگي دارد و آن را نميتوان به
يک تیره يا طايفه يا طبقۀ اجتماعي خاص محدود دانست .در مورد پرسش دوم نیز يافتههای تحقیق
نشان داد که با وجود آنکه تصمیم به چندهمسری ،معموالً تصمیمي يک طرفه و از طرف مردان
است ،اما زنان نیز در اين میدان عامالني صرفاً منفعل و پذيرا نیستند ،چراکه استراتژیهای مبتني بر
جبران و انتقام مراتبي از کنشورزی را به آنها عطا کرده تا در برابر اين ساختار خانوادگي به
مقاومت خاموش و غیررسمي دست زنند.
کلیدواژگان :استراتژیهای مقاومت ،اهل سنت ،چابهار ،چندهمسری ،کنشورزی ،قوم بلوچ.
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مقدمه و بیان مسئله
اصطالح چندهمسری به معني نوعي از ازدواج است که داشتن بیش از يک زن را مجاز مي
شمارد .اين اصطالح از حیث واژهشناختي تعدد زوج يا زوجه را مشخص نميکند ،اما کاربرد
تاريخي آن اغلب به مفهوم زناشويي مرد با بیش از يک زن بوده است (گلود و کلب:1964 ،
 .)516-517منشأ پیدايش چندزني را انسانشناسان همزمان با پدرساالری دانسته و عقیده
دارند که پس از اهلي شدن حیوانات ،مسئلۀ چرای دامها مورد توجه قرار گرفت که در نتیجه
آن ،فرايند مالکیت زمین گسترش يافت .به اين ترتیب زنان مزيت و برتری خود را از دست
دادند و انگیزۀ ازدواج بیشتر به سوی تأمین نیازهای جنسي سوق يافت و تعدد زوجات به
وجود آمد (فربد.)97 :1383 ،
در ايران نیز اگرچه میزان چندهمسری رقم قابل مالحظهای را نشان نميدهد و نمي
توان چندزني را در آن ساخت غالب قلمداد کرد ،اما آمارها نشان ميدهد که اين پديده طي
سالهای مربوط به دهۀ  60و به دلیل وجود شرايط بحراني ناشي از جنگ تحمیلي ،به شکل
قابلمالحظهای در برخي مناطق کشور افزايش يافت (اماني .)42 :1380 ،از اين گذشته ،در
ايران چندهمسری در میان اهل سنت و بهويژه قوم بلوچ ،امری مرسوم به نظر ميرسد .به
بیان مجاهد (« )61 :1383اگرچه چندزني در اين منطقه به دلیل سابقۀ تاريخي و عرف
اجتماعي موردِتشويق علمای مذهبي است ،شیوع اين سنت فرهنگي در گذشته بيارتباط با
سنتهای خاص ازدواج در اين منطقه نبود ،زيرا نخستین ازدواج مردان بلوچ از سنین پايین
آغاز ميشد ،فاصله سني میان زوجین بسیار زياد بود و گزينش زن اول طبق سنت از
اختیارات قطعي والدين محسوب ميشد».
در حقیقت ،استان سیستان و بلوچستان در بین استانهای ايران ،دارای بیشترين آمار
چندهمسری است .برای مثال در سال  1385در شهر زاهدان ،از میان  151100زوج،
 86799نفر بیش از يک زن داشتهاند؛ در اين میان  65425نفر دو زن و  21374نفر به طور
همزمان سه يا تعداد بیشتری زن دارند .تعداد خانوادههای تک همسر در اين شهر 64301
نفر بوده و اين به آن معني است که  42درصد از خانوادههای موجود در زاهدان ساختار تک
همسر داشته و  58درصد از آنان در خانوادههای چند زن به سر ميبرند (شیخي و محمدی،
 .)184 :1387بر همین منوال با محاسبه مازاد تعداد زنان متأهل در برابر تعداد مردان
متأهل در هر خانوار بلوچ ،جمعیت زنان مستقر در خانوادههای چندهمسر در بلوچستان را
ميتوان اينگونه به دست آورد1

 1برای بهدستآمده آوردن اين تعداد ميتوان جمعیت مردان متأهل را از جمعیت زنان متأهل در هر شهر کم
کرد .بدين ترتیب تعداد مازاد زنان نشاندهنده تعداد زناني است که در خانوادههای چندهمسر زندگي ميکنند.
بايد توجه کرد که اين عدد نشاندهندۀ تعداد خانوادههای چندهمسر در هر شهر نیست ،بلکه نشاندهنده
تعداد زناني است که دريک شهر به عنوان همسر (اعم از اول يا دوم و  )...در خانوادههای دارای بیش از يک زن
زندگي ميکنند.
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جدول  :1جمعیت زناني که به عنوان همسر در خانوادههای چندهمسر زندگي ميکنند
نام شهر

تعداد زنان در خانوادههای
چندهمسر

نام شهر

تعداد زنان در خانوادههای
چندهمسر

زاهدان

 4096نفر

نیک شهر

 2661نفر

چابهار

 1279نفر

سراوان

 1757نفر

ايرانشهر

 1542نفر

زابل

 225نفر

خاش

 2038نفر

جمع کل

 13598نفر

منبع :سازمان آمار ،جمعیت متأهلین استان سیستان و بلوچستان1390 ،

به طور کلي ناحیۀ بلوچستان دارای ساختاری طايفهای است ،به نحوی که اين استان
از پُرتنوعترين مناطق طايفهای در ايران به شمار ميرود .اين جامعه سنتي به لحاظ شاخص
های توسعه در بین سي استان کشور در قعر جدول توسعهيافتگي و در رتبه سيام قرار
گرفته است (پروانه و همکاران .)1389 ،در اين میان ،شهرستان چابهار به دلیل نزديکي
جغرافیايي با پاکستان و نیز کشورهای حاشیه خلیجفارس ،مراودات و اشتراکات فرهنگي
زيادی با اين کشورها دارد که از میان آنها ميتوان به فرهنگ چندهمسری و تعدد زوجات
اشاره کرد .زنان در اين فرهنگ ،در سنین پايین و به تشخیص والدين به زوجیت مردان در
آمده و در مقايسه با ساير نقاط کشور عاملیت کمتری در انتخاب همسر خود دارند .جدای از
بحث عاملیت و مقوله رضايت از زندگي ،طبق آمار وزارت بهداشت ،زنان و کودکان استان
سیستان و بلوچستان به ترتیب دو و سه برابر آمار کل کشور ،به بیماری ايدز مبتال هستند.
دلیل عمدۀ افزايش اين بیماری را ميتوان آمار باالی چندهمسری در استان ،روابط جنسي
متعدد و فقدان آگاهي در زمینه پیشگیری از بیماریهای جنسي دانست (طباطبايي،
 .)1390در ارتباط با رواج گستردۀ چندهمسری در اين ناحیه نیز ،بهطورکلي مواردی
همچون از دست دادن جواني ،پیری زودرس زنان ،نازايي ،نیاز مالي ،تأمین امنیت اجتماعي،
تمايل به تعداد بیشتر فرزندان ،ممنوعیت مقاربت جنسي در هنگام بارداری و شیردهي در
میان زوجهای مذهبي ،بیماری و محدوديتهای جسماني ،مرگومیر کودکان ،يائسگي زنان
و ...مورد اشاره قرار گرفته است (مهدی پور.)1394 ،
حال پرسش اساسي آنجاست که فرهنگ چندهمسری که در بین مردان بلوچ رواج
داشته است ،چگونه توانسته پس از گسترش شهرنشیني ،ارتباطات و فضای مجازی در ايران،
همچنان تداوم يابد؟ نرخ باالی چندهمسری در شهرستان چابهار عليرغم توسعۀ اقتصادی
نسبي در سالهای اخیر ،به واسطۀ تبديل شدن آن شهرستان به منطقه آزاد تجاری،
گسترش شهرنشیني ،افزايش جمعیت تحصیلکرده و ارتقای امکانات فرهنگي و آموزشي و
گسترش دانشگاهها ،سؤال جدیتری را در رابطه با تداوم فرهنگ سنتي چندهمسری در اين
منطقه باقي ميگذارد؛ بنابراين اين پژوهش ،جهت پیگیری دو مسئله اساسي طراحي و اجرا
گرديد .سؤال اول آنکه چرا چندهمسری هنوز بهعنوان يکي از الگوهای غالب تشکیل خانواده
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در اين شهر بازتولید ميشود؟ به عبارت ديگر بر اساس مواجهه و ادراک افراد از
چندهمسری ،داليل تداوم اين نوع از خانواده به عنوان يکي از ساختارهای مهم خويشاوندی
در شهر چابهار کدماند؟ از سوی ديگر ،آيا اساساً زنان بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار
چندهمسری را دارند يا صرفاً اين شرايط را پذيرفتهاند؟ در اين صورت اين مقاومت از چه
مکانیسمهايي برخوردار است؟ اين مکانیسمها در صورت وجود ،چگونه تعامالت درون يک
خانواده چندهمسر را شکل ميدهد؟

پژوهشهای پیشین و ادبیات تجربی موجود
از میان پژوهشهـای میداني اندکي که در خصوص مسئلۀ چندهمسری صورت گرفته و در
بانکهای اطالعاتي و پژوهشي کشور در دسترس است ،ميتوان چند مورد را شناسايي کرد
که قوم بلوچ را مورد مطالعه قرار داده و به ذکر ساختارهای خانوادگي و روابط مبتني بر
چندهمسری ميپردازند .در پژوهشي با عنوان بررسي علل و عوامل چندهمسری در
شهرستان جاسک و تأثیر آن بر روند چگونگي ثبت وقايع حیاتي ،پژوهشگر درصدد است تا
به علل و عوامل شکلگیری خانوادههای چندهمسر در میان مردان بلوچ شهر جاسک و
تأثیرات مثبت و منفي آن بر نگرش مردان و زنان ،تعصبات قومي و قبیلهای بپردازد .نتايج
اين پژوهش نشان ميدهد که عالوه بر اينکه چندهمسری اين قوم موجب صلح و تحکیم
بعضي از طوايف و يا مانع از خونريزیهای قبیلهای ميشود ،اما پیامدهای منفي از قبیل به
مخاطره انداختن زندگي زنان و مشکالت روحي و رواني ،تربیتي ،اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي را در خانواده ايجاد مينمايد (مهدی پور.)1394 ،
در پژوهش ديگری با عنوان گونهشناسي کشمکش در خانوادههای چندهمسر ،به
بررسي گونههای مختلف کشمکش از حیث نوع و شدت آن در خانوادههای چندهمسر و تک
همسر در شهر زاهدان پرداخته شده است .اين پژوهش که با روش کمّي و مجموع 300
نمونه صورت گرفته است ،فرضیه گونههای مختلف کشمکش به میزان بسیار زياد در
خانوادههای چندهمسر را تأيیـد کرد .به اين ترتیب ،زنان مورد بررسي در ازدواج چندهمسر
در مقايسه با خانوادههـای تکهمسر باالترين سطح کشمکش را تجربه ميکنند و اين
کشمکشها بیشتر در زمینههايي مانند روابط قدرت ،روابط عاطفي و روابط جنسي خود را
نشان ميدهد .اين پژوهش در انتها پیشنهاد ميدهد که ارائه خدمات اجتماعي و آگاهي
عمومي به افراد در ساختار خانوادگي چندزني باعث توانمندسازی زنان در خانوادههای آنها
ميشود .به نظر ميرسد که چنین عملکردی در کاهش شدت کشمکش و آثار مضر آن
اثربخش باشد (شیخي محمدی .)1387 ،در پژوهشي میداني با موضوع چندهمسری در
بلوچستان ،ناستيزايي ( )1385ديدگاه دانشجويان بلوچ را در رابطه با چندهمسری جويا
شده است .هدف اين تحقیق بررسي ديدگاه دانشجويان بلوچ راجع به نقش ثروتمند بودن
مردان ،مرگومیر آنها ،عادی بودن چندهمسری ،مشکالت جسماني و رفتاری زن ،الگوهای
ديني و کاهش فساد اخالقي در مسئله تعدد زوجات بوده است .نظر  254نفر دانشجوی
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مشارکتکننده در اين پژوهش نشان داد که با وجود اينکه آنها به عوامل ثروتمند بودن
مردان ،مرگ آنها و عادی بودن چندهمسری ،مشکالت جسماني و رفتاری زن ،الگوهای
ديني و کاهش فساد اخالقي به عنوان عوامل علي چندهمسری اعتقاد دارند اما خودشان با
تعدد زوجات مخالفاند .اين پژوهش نتیجه ميگیرد که تحصیالت باالتر در میان زنان و
مردان رابطه معکوسي با افزايش مسئله تعدد زوجات دارد.
از منظر روانشناختي نیز پژوهش محمدی و آسکاني ( )1394نشان ميدهد که
شاخصهای سالمت رواني (اضطراب ،افسردگي و خشم) نزد مردان دارای  3يا  4همسر به
شکل معناداری بیشتر از مردان با  2همسر يا تک همسر است .همچنین میزان انسجام و
شکوفايي سالمت اجتماعي نیز در بین گروه اول به صورت معناداری پايینتر از گروه دوم
ظاهر شد؛ اما در میانگین میزان پذيرش اين گروه در مقايسه با ديگر گروهها تفاوت
معناداری حاصل نشد .اين پژوهش در مجموع نشان ميدهد که سالمت خانوادههای
چندهمسر از حیث میزان مشارکت همدالنه و پیوند عاطفي به شکل معناداری پايینتر از
خانوادههای تک همسر است .سعیده حسینزايي هم در پاياننامه کارشناسي ارشد خود
( )1395با عنوان نگرش زنان ايرانشهری نسبت به چندهمسری ،اين مفهوم را در میان زنان
دارای بار ارزشي منفي ارزيابي نموده و متغیرهايي مانند سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت
اشتغال ،میزان درآمد ،رضايت از زندگي زناشويي و سیاستهای جمعیتي را در نگرش زنان
به چندهمسری تأثیرگذار دانسته است؛ اما رابطۀ اين متغیرها در نسبت با حمايت اجتماعي و
دينداری ،معنيدار نبوده است.

روششناسی
به دلیل کمبود منابع مکتوب و اطالعات در اين حوزه و لزوم بهکارگیری منطق اکتشافي در
پژوهش حاضر جهت رسیدن به ادراکات و ذهنیت افراد ،پديدارشناسي بهعنوان مناسبترين
رهیافت روششناختي انتخاب گرديد .پديدارشناسي به لحاظ مفهومي عبارت است از مطالعۀ
پديدهها از هر نوعي که باشند و تفسیر آنها از طريق کنار گذاشتن چارچوبهای ذهني و
نظری محقق در بررسي و عدم قضاوت ارزشي و ارزشگذاری .هدف از مطالعات
پديدارشناسانه توصیف دقیق «تجربۀ زيسته» و آشکار نمودن معاني نهفته در پشت رفتارها و
کنشهاست (دنزين و لینکلن .)2000 ،درواقع ،از آنجا که در پديدارشناسي تمرکز بر آن
است که افراد از چه طرقي تجربۀ زيسته خود را معني بخشیده و آن را بهصورت فردی و
گروهي به نوعي از دانش و آگاهي تبديل ميکنند (اسپرس ،)2004 ،بهترين روش برای فهم
اينکه اعضای جامعه مورد مطالعه چه درک و تجربهای از زندگي در خانوادههای چندهمسر
داشت ه و چگونه آن را به صورت فردی و گروهي تفسیر مينمايند ،روش پديدارشناسي بود.
بر اين اساس اطالعات موثق تنها از طريق مراجعه به افرادی صورت ميگیرد که دارای تجربۀ
زيسته در آن موضوع هستند؛ هم از اين رو ،جهت گردآوری اطالعات در پژوهش پیشرو از
فن مصاحبه عمیق با افرادی که تجربۀ زندگي در خانواده چندهمسر را داشتهاند ،استفاده
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گرديده است .پهنۀ مورد بررسي نیز ،بیشتر شامل نواحي و بافتهای سنتي چابهار خاصه
منطقۀ شرقي آن ميشود.
نحوۀ انجام کار بدين صورت بود که ابتدا يکي از محققان در سال  1394ه.ش .با
گذراندن  21روز در آن منطقه و شناسايي خانوادههای چندهمسر ،وارد تعامل و گفتگو با
اين افراد گرديد .بیش از نیمي از خانوادههای شناساييشده به دلیل عدم تمايل فرد به
مصاحبه و يا «عدم اجازۀ شوهر» برای انجام گفتگو ،به تحقیق ورود نیافتند .بهعالوه آنکه
دشواری يافتن خانوادههای چندهمسر در وهله اول و نیز محدوديتهای زباني از جمله موانع
جدی بر سر راه گسترش تعداد نمونهها و مصاحبهها بود؛ بهنحویکه بسیاری از زنان
مصاحبهشونده بهندرت به زبان فارسي تسلط داشتند و عموماً برای ترجمۀ گفتههايشان از
جوانترها استفاده ميشد .نهايتاً در مرحله اول گـردآوری اطالعات 12 ،نفر مشتمـل بر 7
زن و  5مرد با تجربۀ زندگـي در خانوادههای چندهمسر با رضايت ،به مصاحبه با محقق
پرداختند و تجربۀ زيسته آنها هستۀ اولیه اين پژوهش را تشکیل داد .در مرحله دوم،
پژوهشگر ديگر تحقیق به دلیل تسلط به زبان بلوچي ،دغدغهمندی در اين حوزه و نیز
آشنايي با فرهنگ مردم بلوچ و حضور میداني در ناحیه مورد مطالعه ،به پژوهش اضافه شد.
در اين مرحله ،پس از مرور و کدگذاری اولیه مصاحبههای پیشین ،موارد و مسائل تحقیق
بهدقت مشخص شده و طرح کلي آنها ترسیم گرديد .سپس جهت رفع ابهامات موجـود،
پاسخ به سؤاالتي که هنوز مغفول مانده بود و نیز ،اعتبارسنجـي يافتههـای پیشین ،پژوهشگر
دوم در نیمه اول سال  1395ه.ش .با مراجعه به میدان و انتخاب نمونههای جديد و تکمیل-
کننده ،توانست در مجموع  10نفر شامل  6زن و  4مرد را به جمع مشارکتکنندگان اضافه
نمايد؛ بنابراين در طي انجام اين پژوهش 22 ،مصاحبۀ عمیق صورت گرفت و نحوه درک و
معنادهي به مقوله چندهمسری از دل گفتگو با آنها به دست آمد .در پايان ،متن نهايي
مصاحبهها پس از پیاده سازی ،مورد کدگذاری قرار گرفته و پس از کدگذاری باز و محوری،
در پاسخ به پرسشهای اصلي تحقیق 3 ،مضمون کالن استخراج شد که مقوالت کانوني
پژوهش را تشکیل ميدهند .اين مقوالت عبارتند از عوامل تولید /بازتولیدکننده چندهمسری،
زمینههای فرهنگي چندهمسری و استراتژیهای کنشورزی .هرکدام از اين مقوالت خود به
تعدادی مفهوم و خردهمقوله تقسیم ميشوند که در بخش يافتهها به آنها خواهیم پرداخت.

یافتههای پژوهش
همانطور که پیشتر نیز گفته شد در رابطه با مسئلۀ چندهمسری آمار و تعداد دقیقي وجود
ندارد ،اما سفری کوتاه به میدان تحقیق و پرسش از ساختارهای خانوادگي در منطقه چابهار،
سريعاً از چندهمسری بهعنوان يکي از الگوهای رايج خانواده پرده برميدارد .البته اين الگو در
خانوادههای جديدتر و در نسل جوانتر کمتر به چشم ميخورد ولي با توجه به تجربۀ
محققان از حضور در میدان ،بیش از نیمي از زنان در چابهار حداقل در دو نسل قبلي خود
ساختار چندهمسری را تجربه کردهاند .يافتههـای تحقیق برآمده از پرسش اصلـي پژوهش و
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نیز مصاحبههای انجامشده در اين خصوص ،علت تداوم و بازتولید چندهمسری در سالهای
اخیر را بر اساس درک و تجربۀ افراد از آن ،ذيل دو مقولۀ اصلي عوامل تولید /بازتولیدکننده
چندهمسری و زمینههای فرهنگي چندهمسری بازخواهد آورد .بهعالوه اين پژوهش در پي
آن بود که به شیوههای کنشورزی زنان نیز بپردازد و روشهايي را که زنان از طريق آن به
شیوههای محدود خود در برابر اين ساختار انقیادآمیز دست به مقاومت ميزنند ،هم دريابد.
لذا در اين راستا ،مقولۀ اصلي سوم ،استراتژیهای کنشورزی در قالب روشهای خُرد
مقاومتي زنان در خانوادههای چندهمسر را ترسیم مينمايد.

عوامل تولید /بازتولیدکننده چندهمسری
منظور از عوامل تولید /بازتولیدکننده چندهمسری ،شرايطي است که مستقیماً به گسترش
اين پديده در میان بلوچهای ساکن چابهار انجامیده و به عبارتي پذيرش اين ساختار
خانوادگي را از سوی افراد توجیه مينمايد .اين افراد در گفتگوها داليلي را برآمده از تجربۀ
زيسته و ادراک خود بهعنوان عوامل اصلي گسترش چندهمسری ذکر کردهاند.
مذهب و پیروی از سنت پیامبر
يکي از مهمترين داليلي که مردان بلوچ بنا بر گفته خودشان به چندهمسری رو ميآورند،
پیروی از سنت پیامبر و سیرۀ نبوی است .آنها با اشاره به آياتي که در آن به تعدد زوجین و
امکان ازدواج با چهار زن اشاره شده اسـت ،به لزوم حمايت از زنان نیازمند و ضرورت ازدواج
با آنها مـيپردازند .مهمترين شاهد مثال در مصاحبهها ،اشاره به «جنگ احد و مواجهه
مسلمانان با خیل عظیمي از زنان بیوه بود که لزوم تعدد زوجات برای مردان را آشکار نمود».1
نمود» .1نکتۀ قابلتوجه در اين خرده مقوله آن است که اين عامل که در همۀ مصاحبهها
کموبیش تکرار ميشد به تعبیر مصاحبهشوندگان «به شدت مورد حمايت مولویهاست».
گفته ميشود «آنها بهعنوان عامالن و مراجع ديني بهطور مداوم در خطبههای موعظهآمیز
خود ،اين امر را مورد توصیه قرار داده و از سويي ،خود اقدام به ازدواج با زنان متعدد مي
نمايند» و لذا پیروی از آنها بهعنوان رعايت يکي از اصول ديني مورد توجه مردان بلوچ قرار
ميگیرد.
افزایش قدرت و نفوذ سیاسی
يکي ديگر از داليل مهمي که به بازتولید چندهمسری تاکنون انجامیده و به شدت از ساختار
طايفهای بلوچ متأثر است ،افزايش قدرت و نفوذ سیاسي از طريق ازدواجهای متعدد است.
درواقع ،از آنجا که در طول تاريخ قوم بلوچ ،اتحادهای سیاسي میان طوايف از اهمیت زيادی
برخوردار بوده است ،بسیاری از آنها برای باال بردن میزان تأثیرگذاری خود در سپهر

 1مصاحبهها از زبان بلوچي به فارسي برگردانده شده است.
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اجتماعي جامعه بلوچستان ،از طريق افزايش جمعیت خودیْ تالشهـايي را سامان دادهاند.
به تعبیر برخي از مصاحبهشوندگان ،هدف آن است تا از اين طريق «در کاهش اختالفات
قبیلهای و يا نامزدی در بعضي از انتخابات از جمله مجلس ،شورای شهر و ...دست باال را
داشته باشند» و چندهمسری روشي برای تسهیل اين مسیر است .در برخي از موارد «دو
طايفه بابت صلح با هم و قدرتگیری ،ازدواجي را توافق ميکنند» .رؤسای هر طايفه از اين
طريق قدرت سیاسي و میزان نفوذ خود را در میان سايرين افزايش ميدهند و به همین
دلیل «اين سنت را در میان جوانان نیز ترويج ميکنند»؛ جواناني که برای بهبود موقعیت
خود ،اين راه را در دسترسترين راه ميبینند.
مرگومیر مردان
از ديگر داليل ترويج چندهمسری در میان قوم بلوچ ميتوان به فراواني مرگومیر در میان
مردان و تعدد حوادث انساني در آن منطقه اشاره کرد که در مجموع زن و فرزندانش را به
لحاظ مالي نیازمند ميسازد .اين مسئله ريشه در آن دارد که به تعبیر آنها «اشتغال زنان در
بیرون از خانه چندان مورد پذيرش نیست» و ايشان نميتوانند شغلي متناسب با منزلت
خانوادگي خود بیابند و يا اينکه مهارت الزم برای انجام آن را دارا نیستند .به همین دلیل
مرگ مردان ،آنهم در بستری که به علت تنازعات قبیلهای و نیز اقتصاد مبتني بر قاچاق،
بیش از ساير مناطق تکرارپذير است ،زنان بیوه را به سمت ازدواج با مردان متأهل سوق مي
دهد .البته همچنین نبايد ناگفته گذاشت که نگاه قیممآبانه به زن و آنچه از آن تحتعنوان
«ناموسپرستي» يا ضرورت «حفاظت از زنان» ياد ميشود در جامعه بلوچ امری بسیار جدی
است؛ امری که سرپرستي از همسر و فرزندان مردِ متوفي را برای نزديکان وی ،الزامآفرين
نموده و خود زمینۀ آن رخدادِ پیشگفته را بیشازپیش فراهم ميآورد.
حمایت از زنان بیسرپرست
اين مقوله نیز در تکمیل عامل پیشین بايد در نظر گرفته شود .بسیاری از مردان بلوچ با
هدف «حمايت مالي از زنان بیوه ،يتیم و يا مطلقه» تصمیم به ازدواج با آنها ميگیرند و به
دلیل آنکه اين امر نیازمند بهرهمندی از تمکن مالي قابلتوجهي است ،عموماً بیشتر معطوف
به «مردان پیر و سندار» ميشود .البته نکتۀ قابلِ توجه آن است که در فرهنگ بلوچ و در
سطح عموم ،توانمندسازی زنان و يا میدان دادن به استقالل مالي آنها به ندرت موردتوجه
قرار گرفته و همواره تالش بر آن بوده تا اينان از يک مرجع وابستگي به مرجعي ديگر روی
بگردانند.
تنوعطلبی جنسی
يکي از عواملي که بیشتر از سوی زنان به عنوان عامل گسترش چندهمسری بیان شده است،
تنوعطلبي مردان بلوچ و نیازهای متعدد جنسي آنهاست .بهزعم زنان مصاحبهشونده
«اختالفات و نارضايتيهای زناشويي در میان برخي از زوجهای بلوچ ريشه در عدم تناسب در
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میل و نیازهای جنسي آنها دارد»  .اين مسئله زماني بیشتر قابل درک است که بدانیم میزان
زمانهای مربوط به بارداری و نقاهتهای پس از آن در میان زنان بلوچ بسیار باالتر از ساير
گروههای قومي است .طبق مشاهدات محققان در میدان تحقیق ،هر زن  40ساله بلوچ به
طور متوسط چهار تا پنج فرزند دارد و اين مسئله خود ارتباطات جنسي را با دشواریهايي
مواجه ميگرداند .البته مردان نیز در برابر اين ادعا از سوی زنان« ،بهداشت پايین آنها ،عدم
رسیدگي به شوهر و گذراندن تمام وقت با فرزندان و نیز کمبود امکانات

بهداشتي در منطقه»

را علت تمايل خود به زنان ديگر ذکر کردند .بهزعم بسیاری از مصاحبهشوندگان «نیاز جنسي
در مرد عاملي است که ممکن است عدم ارضای صحیح آن ،منجر به اين پديده شود».
مشکالت جسمانی و رفتاری زوجه
ديگر عامل تمايل مردان به چندهمسری که عمدتاً از سوی مردان ذکر ميشود« ،وجود
مشکالت و ضعف جسماني در همسر اول» است .اين مشکل ميتواند نازايي ،نقص حرکتي،
بیماریهای صعبالعالج مانند صرع يا سرطان و ...باشد .بهعالوه «نداشتن اخالق نیکو و روی
خوش» نیز از جمله عوامل دافعهای ذکر ميشود که مردان بهواسطۀ آن به زنان ديگر متمايل
ميگردند .در برخـي از موارد ،زنان مصاحبهشونده ،داشتن «اختالفنظر و بدقلقي» را عامل
تهديدکننـ ده زندگي زناشويي بیان کرده و معتقدند که در صورت ناسازگاری با شوهر ،با
«تهديد زن دوم» مواجه شدهاند .البته بايد اشاره داشت که در مواردی مشکالت جسماني و
رفتاری زوج ،نیز بهعنوان امری که ميتواند در زن نارضايتي ايجاد کند ،در گفتگوها مطرح
ميشد؛ اما اين مسئله جايگزيني را برای زن ايجاد نميکند و در صورت اصرار ورزيدن زن به
نارضايتي« ،او بايد به طالق با همه دشواریهايش تن دهد».
نداشتن اوالد ذکور
از آنجا که ساختار طايفهای و روحیه جنگاوری هنوز در میان قوم بلوچ به قوت خود باقي
است ،اوالد ذکور هنوز تداومبخش يک خانواده تلقي شده و «دختران ارزش و اهمیت پسران
را در خانواده ندارند» .بهعالوه اينکه عدم مقبولیت اشتغال زنان در بیرون از خانه عمالً
فرزندان مذکر را به وسیله معاش خانواده تبديل ميکند تا «در زمان پیری ،بیماری و ناتواني
پدر خانواده» به معاش خود ادامه دهـد ،در صورتي که «فرزندان دختر در سنین کم ازدواج
کرده و از خانۀ پدری ميروند»؛ بنابراين ،نداشتن اوالد ذکور در چنین ساختاری ،گويي اين
حق را برای مردان ايجاد ميکند که در تمنای تولد پسری نامآور ،بهزودی همسر ديگری
اختیار کنند.
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عالقۀ مردان به فرزندآوری
يکي از عمده عواملي که به تعبیر مصاحبهشوندگان ميتواند در گسترش چندهمسری
تأثیرگذار باشد و البته در امتداد مقوله پیشین قرار ميگیرد ،عالقۀ مردان به داشتن فرزندان
زياد ،خاصه «پسران غیرتمند» است .اين يک ارزش کامالً حیثیتآفرين بوده و باز هم ريشه
در ساختار طايفهای قوم بلوچ و اهمیت تعداد و «جمعیت سلحشور» هر طايفه دارد؛ بنابراين
« در صورتي که زني نتواند تعداد فرزندان مطلوب و دلخواه شوهر خود را تأمین نمايد ،زندگي
زناشويي خود را در معرض تهديد قرار داده است» .بهعالوه ازدواج دختران در سنین بسیار
پايین و «داشتن اندام کودکانه و ناتواني جسماني» در آن برهه ،فرزندآوری را برای سالهای
اول ازدواج دشوار کرده و احتمال ورود هوو به خانه را افزايش ميدهد.
ثروتمند بودن مردان
از ديگر شرايط بازتولیدکننده چندهمسری در میان مردان بلوچ ،ثروت زياد آنهاست به
طوری که بنا به گفته يکي از زنان مصاحبهشونده «پول برای مردان بلوچ فساد ميآورد ،به
محض آنکه پولي به دستشان ميرسد فیلشان ياد هندوستان ميکند؛ اصالً پول عامل
بدبختي زن بلوچ است ،باشد يک جور ،نباشد جور ديگر» .برخي از زنان معتقدند که «داشتن
زن دوم هم مانند داشتن پول و تمکن مالي ،عاملي است برای ارتقای جايگاه اجتماعي مردان
بلوچ؛ به خصوص اگر همسر دوم به لحاظ اجتماعي دارای جايگاه باال و تحصیالت باشد» .به
تعبیری ديگر]« ،اين مردان[ تصور ميکنند چون پول دارند ،ميتوانند هرکاری بکنند ][...
برای باالتر بردن پرستیژ خودشان».

زمینههای فرهنگی چندهمسری
منظور از زمینههای فرهنگي چندهمسری ،شرايطي است که از ديدگاه مصاحبهشوندگان،
خود مستقیماً به گسترش اين مسئله نميانجامد ،به عبارتي رابطه علّي با گسترش
چندهمسری ندارد ،اما بستر و زمینۀ الزم برای آن را فراهم مينمايد .در اين مورد ،مصاحبه
شوندگان به چند عامل مهم اشاره کردهاند که ذيل هفت خُردهمقوله قابل بررسي است.
پذیرش فرهنگی چندهمسری و الگوپذیری از نسل قبل
يکي از مهمترين زمینهها برای تداوم چندهمسری ،قوت اين ساختار خانوادگي در فرهنگ
بلوچ بوده و افراد در تجربۀ زيسته خود حتماً تجارب دور يا نزديکي از چندهمسری داشتهاند.
اين امر موجب ميشود که مردان اين شیوه از زندگي را بهعنوان «الگوی مطلوب و در
دسترس» تلقي کرده و زنان نیز با نگاه به زندگي يک يا دو نسل پیش از خود و توجه به
پذيرش عمومي آن در میان همۀ خانوادهها ،آن را بپذيرند .بنیان فرهنگي اين سنت به حدی
محکم و استوار است که تعدد زوجات «حق بديهي مردان» پنداشته ميشود؛ مرداني که بر
همین مبني معتقدند «واکنشهای همسر پیشین يک فرد ،پس از اينکه وی مجدداً ازدواج
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ميکند ،خیلي زننده نیست؛ چرا که همانند آن زن ،کم نبوده که بيشمارند» .بدين ترتیب
بسیاری از زنان با محتوم پنداشتن اين سرنوشت برای خويشتن ،به لحاظ فرهنگي از امکان
بازانديشي و نگاه انتقادی کمتری نسبت به اين سنت قديمي برخوردارند .برخي از ايشان
معتقدند که به هنگام ازدواج مجدد همسر خود« ،عليرغم ناراحتي و گوشهگیری ،مقاومت
خاصي انجام ندادهاند چراکه اين موضوع ،مسئلۀ مذمومي تلقي نميشده است» .بهعالوه اينکه
مقاومت در برابر اين سنت ،پیامدهايي را هم در پي خواهد داشت.
عدم فعالیت اقتصادی و فقر زنان
از ديگر عوامل زمینه ای که خود بسترساز فرهنگ چندهمسری در میان بلوچهاست ،عدم
مقبولیت اشتغال زنان در بیرون از خانه و وابستگي اقتصادی آنها به پدر و سپس به شوهر
است .اگرچه سازوکارهای کار خانگي در میان زنان بلوچ با قوت زيادی وجود دارند .مثالً
سوزندوزی که از هنرهای اصلي بلوچ تلقي ميشود فعالیتي زنانه است ،اما بنا به نظر زنان
بلوچ «اين دسته از مشاغل خانگي به ندرت ميتوانند چرخه دراز مدت و قابل اتکايي را در
تهیۀ مخارج خانه تأمین نمايند و بهعالوه تهیه و فروش آنها نیز اموری بسیار زمانبر است».
اين در حالي است که ازدواجْ مهريه قابلتوجهي را برای زن به دنبال دارد که عموماً به
صورت طال و جواهرات و در مواردی به صورت پول نقد تدارک ديده ميشود و در صورتي که
پیش از ازدواج به زن داده شود ،او را صاحب مقدار زيادی سرمايه ميکند که تا پیش از اين
از آن دور بوده است .همچنین« ،تصمیمگیری در خصوص چگونگي نگهداری و يا خرج مهريه
نیز تا حدودی با خود زن بوده و اين بهخودیخود ،ميتواند يکي از داليل پذيرش ازدواج دوم
و سوم شوهر يا کنارآمدن با پديدۀ چندهمسری از جانب زنان و دختران بلوچ باشد».
جمعیت باالی دختران مجرد
تا دو دهۀ پیش ،دختران بلوچ پس از بلوغ به عرصۀ ازدواج وارد ميشدند و تا زير
بیستسالگي متأهل بوده و فرزند اول خود را نیز به دنیا آورده بودند؛ اما گسترش
شهرنشیني و تحوالتي که در پي آن رخ داده است ،از جمله ادامۀ تحصیل زنان ،باعث شده تا
دوره متوسطه را به اتمام برسانند و بسیاری نیز اشتیاق زيادی برای رفتن به دانشگاه داشته
باشند .اين امر منجر به «تأخیر در ازدواج» آنها شده و نیز يافتن شريک زندگي مناسب برای
آنها را با دشواریهای زيادی مواجه مـيکند .به تعبیری« ،سـن ازدواج برای دختران
محدودۀ مشخصي دارد و گذشتن از آن سـن ،گزينههای ازدواج را کم کرده و بر
حرفوحديث مردم ميافزايد که در نهايت ممکن است برخي از دختران به ازدواج با مردی
زندار تن دهند» .تعداد زيادی از مشارکتکنندگان اين پژوهش زنان تحصیلکردهای بودند
که ميگفتند عليرغم تحصیالت و کماالتشان ،به علت فشار خانواده مجبور به ازدواج با
مردان متأهل شدهاند .بهزعم آنها «سن  25تا  30سالگي که سن عمومي فراغت از تحصیل
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از دانشگاه است ،برای ازدواج در چابهار بسیار دير تلقي شده و آن فرد به تدريج پیردختر نام
ميگیرد».
دشواری طالق برای زنان
بر اساس آمار ،پايینترين نرخ طالق در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است
که در ازای هر  20ازدواج تنها يک مورد منجر به طالق گرديده است (مرکز آمار ايران،
)1390؛ اما اين نرخ پايین به هیچ وجه نبايد نشانۀ توفیق در ازدواج و رضايت کامل از
زندگي زناشويي تلقي شود ،چراکه علت اصلي کاهش آمار طالق در سیستان و بلوچستان
گرايشهای قومي و مذهبي و همچنین منفور دانستن طالق در بین خانوادههاست .طبق
اظهارات مصاحبهشوندگان« ،طالق در خانوادۀ بلوچ ]خاصه برای زنان[ با بيعزتي و بيآبرويي
همراه است» و همین امر عليرغم «وجود طالق عاطفي» در برخي از خانوادهها ،اقدام زنان به
طالق را با دشواریهای زيادی مواجه ميسازد .اگرچه زنان به لحاظ قانوني ميتواند شکايات
خود را به دادگاه ارجاع دهند ،اما بنا به نظر برخي از مصاحبهشوندگان« ،در بین بلوچها سنت
ها محکمتر از قوانین رسمي عمل ميکند و جلوی فرد را ميگیرند ] [...کل طايفه در اين
طرف و آن طرف مرز جمع شدهاند تا برای زندگي يک زن تصمیم بگیرند»؛ اين در حالي
است که طالق از سوی مرد به آساني صورت ميگیرد.
همانطور که پیشتر هم گفته شد ،طالق منجر به فقر اقتصادی زنان ميشود زيرا
آنها عموماً غیرشاغل بوده و مهارتهای شغلي را هم آموزش نميبینند .ايشان پس از طالق
بايد خود امرار معاش کنند ،زيرا ممکن است خانواده پدری فقیری داشته باشند يا از طرف
آنها مورد حمايت قرار نگیرند تا آنجا که گفته ميشود برخي از زنان مطلقه و بيسرپرست
برای امرار معاش به مشاغل غیرقانوني و خطرناکي چون «قاچاق و حمل مواد مخدر» نیز روی
ميآورند .بدينترتیب در قبال ازدواج مجدد شوهر ،زن بهندرت به طالق مبادرت ميورزد؛
بنابراين و به تعبیری« ،مهمترين زمینۀ استمرار و تندادن به زندگي در شرايطي اينچنیني،
شرايط هراسانگیزی است که پس از جدايي ،برای زنان بلوچ وجود دارد؛ هراس از انزوا،
سرزنش و.»...
قسم جَنطالق یا زنطالق
در میان تمامي قواعد قومي يا عرفها و رسوم رايج در بین بلوچها ،از ديگر عواملي که
زمینهساز کاهش اعتبار اجتماعي زنان بلوچ ،تثبیت موقعیت فرودستي ايشان و بهتبع شیوع
چندهمسری ميشود ،رسم يا قاعده موسوم به «جَنطالق» 1است .بنا بر گفتههای مصاحبه
شوندگان ،بلوچها برای اعالم تعهد ،وفای به عهد ،پیمان ،اعالم برائت از اتهامات وارده و
همچنین برای عملي نمودن سخنان و حتميساختن انتقام خود از شخصي يا طايفهای ،قسم
زنطالق ياد ميکنند .درواقع ،آنها «از آنجايي که در ناموسپرستي تعصبي خاص دارند
 1واژۀ «جَن» در زبان بلوچي به معنای زن است.
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اغلب قسم جَنطالق ياد ميکنند که راه برگشت ندارد و با کفاره هم جبران نميشود و بعد
از ادای اين قسم تا آخرين توان بر عملي کردن عهد و پیمان و گفتۀ خود اقدام پای مي-
فشارند چراکه در غیر اين صورت همسرشان مطلقه ميشود» .ميتوان گفت زنطالق ،يکي از
مهمترين سوگندهای تعهدآور در بین عامه بلوچهاست و چنانچه در حالت عصبانیت ادا شود،
آتش بسیاری از حوادث و درگیریها را برپا خواهد ساخت؛ آتشي که شعلههای آن بیش از
هر چیز ،شايد جان و جهان زنان بلوچ را ميسوزاند.
افراط در مهماننوازی
داشتن مهمان يا بهاصطالح «مهمانداری» از ويژگيهای مهم يک خانواده بلوچ است؛ تا حدی
که همیشه در خريد خواروبار و ملزومات ،بخشي نیز به سهم مهمان اختصاص دارد .در
واقعیت« ،هرلحظه ممکن است به خانه يک بلوچ مهمان بیايد»؛ حتي بدون هیچگونه اطالع
قبلي .يا بسیار اتفاق ميافتد که مرد خانه ،ناگاه با تعدادی مهمان وارد خانه ميشود .در اين
میان ،وظیفۀ رسیدگي به مهمانها و تدارکات بر عهده زنان است .مهمان تا آنجا در زندگي
بلوچ نقش دارد که گفته ميشود «اگر زن نتواند دائماً در خدمت مهمانهای خانواده باشد و
به آنها رسیدگي کند ،زمینه اختالف با شوهر را فراهم کرده است» .در بین مصاحبهها ،افراد
به ذکر نمونههايي از میان آشنايان خود پرداختند که در آن خانوادهها «مرد بهواسطه بي
توجهي زن به مهمانانش ،زن ديگری اختیار کرده است تا در دفعات بعدی مهمان را پیش
آنها ببرد» .به بیاني جانبدارانه« ،فردی که رفتوآمدش زياد اسـت چارهای جز اين کار
ندارد؛ زن بزرگش ،ديگر از عهده مهمانداری برنميآيد» .مهمان تا آنجا مهم است که يکي از
عوامل تمايزبخش زن اول و دوم را اين مسئله تشکیل ميدهد که فرد مهمانش را پیش کدام
زن ميبرد .يکي از مردان در مصاحبه اعالم کرد که «مردی اينقدر میان دو زنش باانصاف
رفتار ميکند که مهمانان خود را به مساوات پیش هر دو زن ميبرد .اگر آنها سه روز خانه
زن اول باشند ،حتماً بايد سه روز هم خانه زن دوم بمانند».
کاهش فساد اخالقی
از ديگر عوامل مداخلهگر و توجیهکنندۀ چندهمسری ميتوان به انگیزۀ «خیرخواهانه» مردان
بلوچ در کاهش فساد اخالقي اشاره نمود؛ بدين صورت که بهزعم برخي از ايشان ،وفور زنان
مجرد در جامعه منجر به طغیان گرايشهای جنسي جوانان شده و ميتواند فساد در پي
داشته باشد ،بنابراين چندهمسری به عنوان روشي برای کنترل تعداد زنان مجرد به کار
گرفته ميشود .اگرچه اين عامل بیش از آنکه از سوی عامالن خُرد و افراد اهمیت داشته
باشد ،بیشتر بايد نوعي قدرتورزی برای کنترل زنان در نظر گرفته شود ،اما در هر صورت
ميتوان آن را عاملي مداخلهکننده از سوی مردان برای گرايش به چندهمسری دانست که
توجیهي ديني نیز در پي خود دارد .يکي از مردان مصاحبهشونده در اين زمینه مثال جالبي
را مطرح ميکند« :مثالً وقتي ميخواهي وام بگیری ،ميگويند بايد ضامن داشته باشي ][...
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ضامن ،اعتبار آدم است .در زندگي هم بايد ضامن داشت؛ ضامني که باعث حفاظت آدم شود.
حاال خداوند هم خودش در قران آورده که اگه نیاز داری و ميتواني ،برو چند تا زن بگیر؛ دو
تا سه تا زن ،ضمانتِ آدم است! خداوند بهاينوسیله ،تو را ضمانت ميکند که به گناه کشیده
نشوی ] [...اين قضیه راهي است برای آرامش؛ راه حاللي که خدا گذاشته است».
جدول  :2عوامل تولید /بازتولیدکننده چندهمسری و زمینههای فرهنگي چندهمسری
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عدمفعالیت اقتصادی و فقر زنان
کثرت دختران مجرد
دشواری طالق برای زنان
جَنطالق يا زنطالق
افراط در مهماننوازی
کاهش فساد اخالقي

استراتژیهای کنشورزی زنان در خانوادههای چندهمسر
استراتژیهای کنشورزی زنان در خانوادههای چندهمسر ،درصدد است تا به سؤال دوم
پژوهش پاسخ گويد؛ بهعبارتديگر ،اينکه آيا زنان بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار
چندهمسری را دارند يا صرفاً اين شرايط را پذيرفتهاند؟ اين مقاومت از چه مکانیسمهايي
برخوردار بوده و چگونه تعامالت درون يک خانواده چندهمسر را شکل ميدهد؟ در اين
بخش مورد توجه قرار ميگیرد .با وجود آنکه تصمیم به چندهمسری ،اغلب تصمیمي است
يک طرفه و از طرف مردان ،اما زنان نیز در اين میدان عامالني صرفاً منفعل و پذيرا نیستند؛
آنها در وهلۀ اول به انصراف شوهر خود مبادرت ميورزند و برخي نیز به موفقیتهايي
هرچند کوتاهمدت دست مييابند .آن دسته از زنان که توان منصرف کردن شوهران خود را
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ندارند نیز حضور «هپود» يا «هپوک» 1را در کنار خود نميپذيرند و خواستار مسکن و مراودات
جداگانه و متمايز هستند ،بهعالوه آنکه «رعايت اصل عدالت بین زنان» را به عنوان يک اصل
ديني از همسر خود طلب ميکنند .بهطور کلي طبقۀ اجتماعي زن دوم معموالً از زن اول
پايینتر است زيرا «خانوادۀ زن دوم قبول نميکنند که دخترشان در مقايسه با زني از طبقه
پايینتر قرار گیرد و زن دوم آن خانواده شود» .همچنیـن در شرايط عادی ،زن اول زن اصلي
باقـي ميماند .در اين صورت به لحاظ اجتماعي «زن اول زن اصلي به حساب ميآيد ،اگرچه
ممکن است مرد بیشتر زمان خود را با زن دوم بگذراند» .در برخي موارد نیز ديده ميشود که
« زن اول به نوعي سرپرست زنان ديگر تلقي شده و مديريت امور آنها را بر عهده ميگیرد».
اين مسئله در خانوادههای قديميتری که همه زنان با فرزندانشان در يک خانه زندگي مي
کردند بیشتر ديده ميشده است؛ اما در شرايطي که زن اول عیب و نقصي جسماني يا روحي
داشته باشد يا به تدريج به آن دچار شده باشد ،دراينصورت زن اول جايگاهش تضعیف
ميشود و زن دوم «اصلي و همهکاره» تلقي ميشود.
يافتههای پژوهش نشان از وجود سلسلهمراتبي از کنشورزی فعاالنه و آگاهانه در میان
زنان در خانوادههای چندهمسر دارد و اين امر فرضیه پذيرش بيچونوچرای تعدد زوجات را
در میان آنها رد ميکند .اين استراتژیهای کنشورزی ،که به نوعي مقاومت خاموش و
غیررسمي را در برابر اين ساختار خانوادگي با خود حمل ميکند ،در قالب دو خردهمقولۀ
کلي «جبران» و «انتقام» خود را نشان ميدهد .اين دو ،مجموعه استراتژیهايي هستند که
زنان بلوچ به کار ميگیرند تا کیفیت زندگي خود را در خانوادههای چندهمسر بهبود بخشند
و يا موقعیت زن ديگر را تضعیف نمايند .بهعالوه استراتژی ديگری نیز در بین زناني که در
خانوادههای چندهمسر زندگي کردهاند وجود دارد و آن عبارت است از نقد درونگفتماني
مسئله چندهمسری که هدف آن کاستن از مشروعیت شرعي و ديني چندهمسری است .اين
استراتژی اگرچه به ندرت امکان بروز نتیجهای عملي را فراهم ميآورد اما ميتواند چهرهای
غیرشرعي و غیرانساني از روابط همسران در اين خانوادهها را نشان داده و بستری را برای
بازانديشي عمومي پیرامون اين پديده و بهويژه در میان نسل جوان جامعه قومي بلوچ فراهم
نمايد.

استراتژیهای مبتنی بر جبران
استراتژی جبرانکننده خود چهار مقوله را شامل ميشود و به مکانیسمهای جبراني بستگي
دارد که زنان به کار ميگیرند تا تصوير و وضعیت خود را در خانواده و نزد شوهر بهبود
بخشند و به او بفهمانند که عليرغم حضور زنان ديگر در آن خانواده ،او زن مطلوب زندگي
است .اين امر از چهار طريق صورت ميگیرد:

 1هوو به زبان بلوچي
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فرزندآوری
تالش برای فرزندآوری و زادوولد بیشتر که از اهمیت تعداد فرزندان و بهخصوص اوالد ذکور
در میان بلوچها ريشه ميگیرد ،يکي از مهمترين استراتژیهای زنان اين قوم برای بازيافتن
منزلت مطلوبشان در خانواده و نزد همسری است که به زن ديگری تمايل يافته است .تولد
بیشتر فرزندان ،زنان در خانوادۀ چندهمسر را به «کانون و قطب اصلي توجه خانواده» تبديل
ميکند و «ارزش وی را پیش شوهر و خانواده او افزايش داده» و در تصمیمگیریهای مهم
خانواده او را صاحب نفوذ ميگرداند.
تمکین بیشتر
زماني که زنان «خود را به نحوی در ازدواج مجدد شوهر مقصر بدانند» ،تمکین بیشتر از
همسر استراتژی جبراني ديگری است که سعي در انجام آن ميکنند .آنها در صدد
برميآيند که با توجه بیشتر به خواستها و تمايالت مرد در همه زمینهها و به خصوص در
زمینۀ حمايت عاطفي ،به نوعي «حس پشیماني» را در شوهر ايجاد کرده و خود را بهترين
گزينۀ ممکن برای آن مرد معرفي کنند.
ظاهرآرایی
در همین راستا ،خودآرايي نیز استراتژی جبراني ديگری است که توجه همسر را بیش از
پیش برانگیخته تا شوهر از میان ساير زنان ،او را به عنوان «زن محبوب» خود برگزيند« .بهره
گیری از فرصت وجود فروشگاههای بيشمار لوازم آرايشي در مراکز خريد مدرن منطقۀ آزاد
چابهار» از يک سو و «روند روبهافزايش جراحيهای زيبايي در بین زنان متأهل در چابهار» در
آن سوی ديگر تا حدی ميتواند گويای همین مسئله باشد .به طور کلي سه مقولۀ مذکور
مجموعه تالشهايي است که يک زن در رقابت با ساير هووها برای ارائه تصويری بهتر از خود
به آنها مبادرت ميورزد و حول همان ارزشهای سنتي در رابطه با زن خوب و مطلوب مي-
چرخد و نه بر پايۀ تالش آنها به دستیابي به استقالل و تواناييهای بیشتر.
حمایت از استقالل بیشتر دختران
در اين استراتژی برخالف مقوالت پیشین ،زنان برخالف ارزشهای سنتي و در جهت
دستیابي به نوعي از توانايي و خودمختاری تالش ميکنند تا از استقالل بیشتر دختران خود
در خانواده حمايت کرده و به نوعي «سرنوشت متفاوتي» را برای آنها رقم زنند .در حقیقت،
هماينک «تالش دختران بلوچ برای دستيابي به فرصتهايي که منجر به ارتقاء جايگاه آنها
در مراتب اجتماعي و استقاللشان ميشود ،توسط اجتماع زنان و بهويژه مادران بلوچ ،مورد
پشتیباني و حمايت قرار ميگیرد».
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استراتژیهای مبتنی بر انتقام
اين مجموعه کنشها به آن اقداماتي اطالق ميشود که زنان از طريق آنها راههای خصمانه
ای را برای مقابله با هووها در نظر ميگیرند و به مقابله با آنها ميپردازند .در استراتژیهای
مبتني بر جبران ،کنشورزی زنان بیشتر معطوف به شوهر است ،درحاليکه استراتژیهای
مبتني بر انتقام ،بیشتر معطوف به هووها است.
غیبت و بدگویی کردن
غیبت و بدگويي کردن که به تعبیر دبورا جونز ( )1980نوعي سالح زنانه در فضای بيقدرتي
است ،در اينجا به ترسیم «تصويری مخرب» از هوو هم در «نزد شوهر» و هم در «اجتماعات
زنانه» ميانجامد .زنان با اين کار در میداني که قدرت و نفوذی در آن ندارند تالش ميکنند
تا با ارائه تصويری مخدوش از رقیب خود ،اين بيقدرتي را به چالش بکشند و به خرابکاری
در اين فضای انقیادآمیز دست زنند .از ديد يکي از مشارکتکنندگان ،رفتار هووها در مقابل
يکديگر اينگونه است« :چشموهمچشمي ،رقابت ،دروغ پشت سر هم جلوی شوهراشون دروغ
ميگن که همديگر رو خراب کنند ] [...هر جا میشینن ،ميخوان اون يکي رو بدنام کنن».
دعانویسی ،جادو و جنی کردن
جادو ،جني کردن و دعانويسي از ديگر استراتژیهای مبتني بر انتقام است که توسط زنان و
برای «شکست دادن» يا «از میدان به در کردنِ رقیب» اتخاذ ميشود .دعانويسي و جني
کردن در فرهنگ بلوچ از سنن ريشهدار است و از زمانهای قديم در موارد مختلفي بکار
گرفته ميشده است .نکته جالبتوجه آنکه بهزعم بسیاری از مصاحبهشوندگان «دعانويسي به
صورت غیررسمي توسط افرادی به نام مُال و در دفاتر آنها هم انجام ميگیرد و هزينۀ بسیار
بااليي هم دارد» ،بنابراين همه زنان به آن دسترسي نداشته و صرفاً آنها که تمکن مالي
خوبي دارند ميتوانند از اين روش بهره گیرند .يکي از مولویها در روايت خود پیرامون رجوع
فردی به وی و جهت بياثر کردن جادونوشتههايي از اين دست ،ميگويد« :از اين موردها زياد
است! طرف به خاطر خصومتي که با شوهرش دارد که مثالً رفته دوباره ازدواج کرده،
اينطوری بدبختش مـيکند .اآلن نگاه کني ،خیليها مشکلشان همین است؛ همینطوری
برای هم جادو مـيکنند که زندگي ديگری را خراب کنند».
یافتن زنی دیگر برای ازدواج با شوهر خود
چالشبرانگیزترين استراتژی زنان برای ارتقای جايگاه خود که عموماً تأثیر معکوسي نیز بر
زندگي آنها دارد ،يافتن همسر جديد برای شوهر است .اين استراتژی اگرچه در بین زنان
بلوچ محبوبیت زيادی ندارد ،اما در مواردی که اختالفات خیلي جدی میان دو زن يک مرد
وجود داشته باشد ،خود را نشان ميدهد .گاهي همسر اول برای تنبیه همسر دوم اقدام به
جستجوی همسر سوم ميکند و کساني را نیز خود به شوهر پیشنهاد ميدهد که فکر کند از
همه لحاظ از همسر دوم بهتر باشند .گاهي نیز همسر دوم برای کاهش نفوذ و اعتبار همسر
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اول ،زن سومي را به شوهر پیشنهاد ميکند تا به عبارتي «زن اول را خلع سالح نمايد» .البته
به بیان مصاحبهشوندگان ،اين روش در گذشته و در «شیوۀ زندگي سنتيتر» رواج زيادی
داشته و امروزه خیلي رايج نیست و بیشتر در زماني به کار ميرفته که زنان از تالش همسر
خود برای يافتن يک همسر جديد آگاه شده و به انجام آن مطمئن ميشدند ،سپس تالش
ميکردند تا فردی را متناسب با منافع و جايگاه خود به او معرفي کرده و به نوعي خود را در
فرايند تصمیمگیری دخیل کنند.
تحریک فرزندان علیه پدر
يکي از مسائلي که در رابطه با وجوه منفي چندهمسری مکرراً در مصاحبهها مورد توجه قرار
مـيگرفت «عدم وجود آرامش و رضايت خاطر در خانوادههای چندهمسر» بهويژه در میان
فرزندان اين خانوادهها بود .درواقع ،اين قضیه صرفاً به اختالف میان هووها محدود نميشود،
بلکه «فرزندان هم خود به دلیل نیاز عاطفي به وجود و حضور مؤثر پدر در خانواده ،مرتباً به
مقايسه روابط پدر فرزندی خود با فرزندانِ زن ديگر و يا ديگر خانوادهها پرداخته و بدين
سببْ زمینه نارضايتي و آشوب در خانواده فراهم ميشود» .در اين شرايط ممکن است برخي
از زنان به اين اختالف میان فرزندان دامن زده و شرايط خانه را به حدی از آشفتگي برسانند
که «شوهر عمالً مجبور به زندگي با يکي از خانوادهها شود».

نقد درون گفتمانی چندهمسری
اين استراتژی به نوعي از امکان نقد عملي چندهمسری به عنوان مفهومي ديني برميآيد،
چراکه با مراجعه به ريشههای شرعي اين مسئله و وجود آيه صريح قرآن (سوره نسا آيه
سوم) 1در رابطه با شرط اصل عدالت در میان همسران ،زنان بلوچ در خانوادههای چندهمسر
در برخي از موارد با زير سؤال بردن اينکه شوهر در خانواده نميتواند به رعايت عدالت
اهتمام ورزد ،شرط ضروری ازدواج مجدد همسر خود را تحققنیافته دانسته و با به پرسش
کشیدن امکان رعايت عدالت ،آن را به زير سؤال ميبرند .آنها در حقیقت در اين شرايط با
توسل به اصلي ديني و گفتماني ،اساس مجوز چندهمسری را به چالش کشیده و به نوعي
آن را به ضد خودش تبديل ميکنند .نکتۀ جالب توجه آنجاست که آنها اصل چندهمسری
را زير سؤال نميبرند؛ زيرا شرايط به پرسش کشیدن اين مسئله به لحاظ گفتماني وجود
ندارد ،اما با تأکید بر لزوم وجود اصل عدالت که اين رابطه را امکانپذير و خداپسند مينمايد،
رويۀ ديگری از اين شرايط را ترسیم ميکنند که با سخنان خداوند در قرآن سازگار نیست:
«وقتي نميتواني عدالت را بین همسران خودت برقرار بکني ،اجازه اين کار را نداری ] [...برای
اين شخص ،حسابوکتابي هست».
 1وَ إِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتامى فَانْکِحُوا ما ط ابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا
فَواحِدَۀً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَالَّ تَعُولُواْ
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تأکید بر اصل عدالت

بنابراين در رابطه با سؤال دوم تحقیق مبني بر اينکه آيا زنان ساکن در خانوادههای
چندهمسر اين مسئله را بدون قید و شرط پذيرفتهاند يا نه ميتوان با اطمینان گفت که
اگرچه آنها ناخواسته در اين ساختار قرار گرفتهاند ،اما همواره تالش ميکنند تا با نشان
دادن کنشورزیهای محدود اما عملي و شدني ،تغییری در شرايط خود به وجود آورند.
اگرچه بايد دانست که اين اقدامات هنوز نتوانسته منجر به زير سؤال بردن و به چالش
کشیدن اصل چندهمسری شود ،اما در هر صورت مقاومتهای خُردی را دربرداشته تا شرايط
زيست در اين فرهنگ را برای زنان آسانتر نمايد؛ بنابراين نتايج اين پژوهش نشان ميدهد
که ايدۀ سادهانگارانه انقیاد صرف زنان در خانوادههای چندهمسر نميتواند فعالیتها و کنش
ورزیهای متداوم آنان را توضیح داده و تبیین نمايد .بهعالوه آنکه نتايج بهدستآمده با
توضیح دو استراتژی مشخص کنشورزی مبني بر جبران و انتقام ،نحوه تأثیرگذاری زنان بر
زندگي خود و ديگری را نشان داده و لذا مکانیسم اين کنشورزیهای هرچند محدود را
توضیح دهد؛ بنابراين غیبت و بدگويي کردن ،دعانويسي ،جادو و جني کردن ،يافتن زني
ديگر برای ازدواج با شوهر خود ،تحريک فرزندان ،تمکین بیشتر ،ظاهرآرايي و فرزندآوری
خود همه مکانیسمهايي عملي است که از طريق آن ،اين زنان تالش ميکنند تا به
تأثیر گذاری بیشتری در زندگي زناشويي خود پرداخته و به نوعي بر همسر و ساير زنان
خانواده اعمال قدرت نمايند .ناگفته پیداست که در اين مورد هم بايد محدوديتهای اين
اعمال قدرت و مکانیسمهای آن را در نظر گرفت و آن را در چارچوب خود سنجید و مورد
ارزيابي قرار داد .ضروری است تا با در نظر گرفتن اين مکانیسمها از سويي و نیز اغراق
نکردن در مورد آنها از سوی ديگر ،آنها را در بستر فرهنگي خود به درستي دريافت.

نتیجهگیری
بدون شک ساختار و الگوی چندهمسری در بلوچستان و بهطور مشخص شهرستان چابهار
ارتباط کاملي با وضعیت و پايگاه اجتماعي زنان در آن اجتماع دارد .در رابطه با اين وضعیت،
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آمارها نشانگر آن است که میزان ازدواج زير سن  15سال که طبق شاخصهای جهاني
کودکهمسری نام ميگیرد ،در استان سیستان و بلوچستان به دو درصد ميرسد و نیز
مرگومیر زنان اين منطقه سه برابر میزان میانگین کشوری است (مرکز آمار ايران.)1390 ،
اين شاخص ميتواند نمايانگر نرخ پايین امید به زندگي در میان زنان و سطح و کیفیت نازل
حیات آنان باشد .با توجه به يافتههای اين تحقیق در میان مهمترين مشکالتي که بر کیفیت
زندگي زنان در چابهار اثرات بسیاری ميگذارد ،ميتوان به شیوع ازدواج در سنین پايین،
تعدد زوجات ،ازدواجهای زودهنگام و فامیلي و نکوهیده بودن طالق با وجود عدم امکان
زندگي مشترک اشاره کرد .همچنین ميتوان به تعدادی از گزارهها و ضربالمثلهای رايج در
زبان و فرهنگ عامه بلوچي اشاره کرد که وضعیت اجتماعي زنان در اين ديار را بازمـينمايد:
«اگر زني به خود مينازد ،به خاطر شايستگيهای شوهرش است»« ،1محبت و توجه بیش از
حد شوهر به زن ،او را مغرور و فرصتطلب ميکند»« ،2همسرت را با گرفتن همسری ديگر،
تنبیه کن»« ،3با زنان بر هیچ قول و قراری توافق مکن ،چونکه به ايشان اعتباری نیست» 4و...
(در اين باره همچنین نگاه کنید به :دولتيبخشان)1389 ،؛ بنابراين نرخ باالی چندهمسری
در بلوچستان را نميتوان بيارتباط با وضعیت اجتماعي زنان و جايگاه طبقاتي آنان دانست.
اين امر تا آنجا پیش مـيرود که دولتآبادی ( )7 :1383در کتاب ديدار بلوچ به عنوان يک
مشاهدهگر ،در رابطه با زنان اينچنین مينويسد« :مردم ،در اينجا در چشم کسي چون من،
يعني مردان ،زيرا زنها غیبي و دور از نگاه هستند».
نتايج اين پژوهش نشان داد که چندهمسری يا به عبارتي چندزني در بلوچستان امری
کامالً پذيرفتهشده و جاافتاده است تا جايي که بسیاری از مردان بلوچ اين الگوی خانوادگي
را عامل غرور و افتخار خود ميدانند ،چراکه تعداد فرزندان و در نتیجه قدرت اجتماعي و
اقتصادی خانواده ،تیره و نهايتاً طايفه را افزايش ميدهد .اين امر را بايد در برابر جايگاه نازل
زنان بلوچ در سلسلهمراتب اجتماعي و اقتصادی ،وابستگي مالي آنها ،عدمحمايت حقوقي از
طالق و جدايي زن و فقدان پشتیبانيهای اجتماعي قرار داد.
پژوهش حاضر که درصدد فهم داليل تداوم چندهمسری و عوامل بازتولیدکننده آن
برآمده بوده توانست دو دسته عوامل را شناسايي و از يکديگر تفکیک نمايد :عوامل تولید/
بازتولیدکننده چندهمسری در میان بلوچهای ساکن چابهار که عبارتند از :مذهب و پیروی از
سنت پیامبر ،افزايش قدرت سیاسي ،مرگومیر مردان ،تنوعطلبي جنسي ،مشکالت جسماني
و رفتاری زن ،نداشتن اوالد ذکور ،عالقه مردان به فرزندآوری ،ثروتمند بودن مردان و حمايت
 1شاهوئنت که ماهوئنت؛ .Šāhu:went ke māhu:went
 2مرد که جَن جيجيءَ کنت ،جَن هم وتا بيبيءَ کنـت؛ Mard ke janā jiji-ya kant, jan ham watā bibi-
.ya kant
 3جَنَ په جَن بِجَـن؛ .Janā pa jan bejan
4

مَکن گون جِنینءَ کول و کرار ،پچي که نیستِنت هِـچ اِهتُبار؛ Makan gu:n jani:na kaol o karār, pači

.ke ni:stent heč ehtobar
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از زنان بيسرپرست .اين عوامل به لحاظ تاريخي مؤلفههای تعیینکننده گسترش
چندهمسری در میان مردم بلوچ هستند ،اما خود از ريشهها و زمینههايي اجتماعي برآمدهاند
که آنها را شرايط فرهنگي نامیديم .آنها شرايطي هستنـد که خود مستقیماً به گسترش
پديده چندهمسری نمـيانجامد ،اما بستر و زمینۀ الزم برای آن را فراهم مينمايد :پذيرش
فرهنگي چندهمسری و الگوپذيری از نسل قبل ،عدم فعالیت اقتصادی و فقر زنان ،کثرت
دختران مجرد ،دشواری طالق برای زنان ،جَن طالق ،افراط در مهماننوازی ،کاهش فساد
اخالقي؛ بنابراين گستردگي اين الگوی خانوادگي بیشتر از آنکه ناشي از سن و سال و يا
میزان ثروتمندی مردان باشد ،زمینه و ريشههای فرهنگي دارد و آن را نمـيتوان به يک تیره
يا طايفه يا طبقۀ اجتماعي خاص محدود دانسـت .بهعالوه نبايد از ريشههای ديني و
اعتقادی گسترش چندهمسری نیز غافل بود ،چراکه اين ساختار خانوادگي توسط اغلب
چهرههای ديني و مولویهای اهل سنت در بلوچستان مورد تأکید قرار ميگیرد و با اشاره به
سیرۀ نبوی و سنت پیامبر در همسرگزيني نوعي انديشه بنیادگرايانه را در زمینه اشکال
خانواده و خويشاوندی مسلط ميسازد.
پرسش ديگر اين پژوهش آن بود که آيا زنان بلوچ امکان مقاومت در برابر ساختار
چندهمسری را دارند ،يا صرفاً اين شرايط را پذيرفتهاند و در اين صورت اين مقاومت از چه
مکانیسمهايي برخوردار است؟ بهعالوه آنکه اين مکانیسمها چگونه تعامالت درون يک
خانواده چندهمسر را شکل ميدهد؟ در اين رابطه يافتههای تحقیق نشان دادند با وجود
آنکه تصمیم به چندهمسری ،معموالً تصمیمي يک طرفه و از طرف مردان است ،اما زنان نیز
در اين میدان عامالني صرفاً منفعل و پذيرا نیستند ،چراکه استراتژیهای مبتني بر جبران و
انتقام مراتبي از کنش ورزی را به آنها عطا کرده تا در برابر اين ساختار خانوادگي به
مقاومت خاموش و غیررسمي دست زنند .اين استراتژیها ميتواند معطوف به شوهر ،هوو و
جايگاه او ،فرزندان و يا بستر اجتماعي و دينيِ مولد چندهمسری باشـد؛ بنابراين ،يافتههای
پژوهش مکانیسمهايي را نشان ميدهد که زنان به کار ميگیرند تا کیفیت زندگي خود را در
خانواده های چندهمسر بهبود بخشند و يا موقعیت زنان ديگر را تضعیف نمايند .اين
مکانیسمهای تدافعي ميتواند تا حدی نشان از وجود سلسلهمراتبي از کنشورزی فعاالنه در
میان زنان در خانوادههای چندهمسر باشد و لذا پذيرش بيچونوچرای تعدد زوجات را در
میان آنها رد ميکند .در حقیقت ،بايد در اين راستا به ظرفیتهای موجود در فرهنگ بلوچ
برای کنشورزی زنان توجه کرد و آنها را مالک مطالعه قرار داد ،نه آنکه با در نظر گرفتن
ارزشهای لیبرال و مبتني بر دوگانههای قدرت و انقیاد ،ايشان را منفعل تصور کرد؛ چراکه
اين کنشورزیها اگرچه نهايتاً همان ساختار پدرساالرانه را بازتولید ميکنند و بنابراين
استراتژیهايي رهاييبخش برای زنان نیستند؛ اما از طرفي ديگر به بهبود هرچند نسبي
شرايط زنان در خانوادههای چندهمسر ميانجامد که اين خود درجاتي از فاعلیت را در میان
آنها نشان ميدهد و زندگي روزمرۀ آنها را متأثر ميگرداند.
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در ارتباط با مطلب فوق ،ميتوان بر «مسئلۀ آگاهي» در میان زنان چابهار در خانوادههای
چندهمسر تکیه کرد .آن چنان که يافتهها نشان داد ،در نظام فکری زنان مورد مطالعه اصل
چندهمسری بهمثابه بنیاني تبعیضآمیز ديده نميشود و آنها به اساس اين سنت اعتراض
آشکاری نميکنند ،اما در دل همان ساختار به نابرابری و شايد خشونتي که در متن آن
وجود دارد ،اعتراض ميکنند .به عبارتي ديگر ،ايشان پديدۀ چندهمسری را مردود نميدانند،
اما به شدتْ رعايت اصل عدالت از طرف شوهر را که به نوعي متعادلکنندۀ اين ساختار
سنتي است ،مطالبه ميکنند.
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