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Aims & Backgrounds Woman has a kind of taboo respect in Balouch culture and disrespect 
for her is not a simple sin which could be forgiven easily by repentance. Disrespect to women 
is jinx in Balouch culture and all have to make atonement since even Blouch rebels never attack 
women, while they used to attack villages and tribes at night. This prohibition has a religious 
root and then no one dares attack women since they afraid of unseen revenge for their insult. 
Epics are representative of rules inside the tribe which are applied in entities. Legality may give 
right to women in some cases, while it may deprive them from their rights in others. Then, it 
is necessary to study migrants’ epics and rules in advance so as to recognize women’s socio-
political role in tribe. The main aim of this study is to do a comprehensive assessment about 
this issue.
Conclusion According to Balouch epics and spoken history, social benefits determine women’s 
ethical values. Balouch epics are full of unknown women’s stories that were influential 
in Balouch history. Women play a very important role in one of the most reliable balouch 
agreement which is Miar. Women’s hijab is the most powerful protection against oppression.
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 چکيده
احترامی به او یک زن در فرهنگ بلوچ حرمت تابوگونه دارد، بی: هازمینه و اهداف

گناه معمولی نیست، که بتوان احیاناً با توبه و استغفار از عواقب آن رهایی یافت، 
آورد، نحوستی که هیچ چیز حرمتی به زن نحسی میدر قاموس مرد بلوچ، بی

هایی های یاغی در ایلغار و شبیخونجلودار تقاص آن نیست، به این دلیل بلوچ
لف داشتند، هر نوع ظلم و ستم و کشت و کشتاری که به روستاها و طوایف مخت

دانستند ولی در مرام آنها حمله به زن قدغن بود. این ممنوعیت یک را جایز می
کرد به زن حمله کند، از ترس اینکه مبادا ریشه اعتقادی داشت، کسی جرأت نمی

رون های دقانونمندی ها زاییدهیک دست غیبی انتقام زن را از او بگیرد. حماسه
، قانونمندی این نهادها هستندایلی هستند که نهادهای عشایری ضامن اجرای آن 

 دهد و در جای دیگر بنا بهیک جا بنا به مصلحت طایفه و ایل حقی را به زن می
کند. لذا برای شناخت پایگاه اجتماعی و همین مصلحت حقی را از او سلب می

 ی نهادهای عشایر ضرورت دارد.ها و قانونمندسیاسی زن بلوچ مطالعه حماسه
زمانی و تحقیق حاضر بررسی مجملی از این دیدگاه است که تفصیل آن به هدف

 تر نیاز دارد.تحقیقی بایسته
ها و تاریخ شفاهی بلوچ مشهود است، مصالح بنابر آنچه در حماسه گیری:نتیجه

های بلوچ کند، حماسههای اخالقی بلوچ را نسبت به زن تعیین میجامعه ارزش
اند، در هر بخش ساز واقعی بلوچ بودهپر است از سرنوشت زنان گمنامی که تاریخ

 اند.چنان که گویی زنان سرنوشت بلوچ را قلم زدهشود، آنجای پای زن دیده می
ای پایگاه ویژه« میار»های بلوچ یعنی زن همچنین در یکی از معتبرترین پیمان

خواهد برای رهایی از ، کسی که میاستپناهان دارد، حتی حجاب او جان پناه بی
ستم شخصی خود را پناه شخص زورمندی قرار دهد کافی است به او بگوید: من 

 چادر زنت هستم، دیگر آن شخص تا پای جان از او حمایت خواهد کرد.« میار»
 زن، فرهنگ بلوچ، نقش زن در قوم بلوچ ها:کلیدواژه

 
 22/08/1398 تاريخ دريافت:
 20/11/1398 تاريخ پذيرش:

 ms_janebollahi@yahoo.comنويسنده مسئول: *
 

 مقدمه
های درون ایلی حقوق زن نادیده گرفته ای از قانونمندیدر پاره

طوری که بعد خواهیم گفت، زن بست بهشود، مثالً در خونمی
ای وقتی مردی از طایفه .آنکه گناهی داشته باشد محکوم استبی

رساند، با ارتکاب دیگر را به قتل می ی فردی از طایفهتعلهر  بنا به
اندازد. برای رفع خصومت این دو جنایت بین دو طایفه اختالف می

های ممتد، زن ریزیگیری و خونگیری از انتقامو پیش
بهای مقتول عنوان بخشی از خونگیرد و بهالمصالحه قرار میوجه

در آن  .رودمتخاصم می طایفهشوهری از  مثل یک گروگان به خانه
خانه عمری به تاوان جنایتی که دیگری مرتکب شده است سرکوفت 

 بیند وحال آنکه مرد تقریبًا عقوبتی نمی .شودخورد و شکنجه میمی
ماند، ننگ به تنبیه او تنها همان ننگی است که برایش باقی می

که او  اش به سبب خونیبست رفتن خواهر یا دختری از طایفهخون
در  .ریخته است. زن اما در صحنه سیاست نردبان ترقی مرد است

خواهیم گفت که بزرگان بلوچ بزرگی را بیشتر از قبل زن یا  ادامه
  مادر خود دارند.

نحو چشمگیری از حقوق مساوی با مرد  عشایر بلوچ زن به در جامعه
 و زن چه در ِکش و ِکشار )کشت»قول معروف: برخوردار است و به

کشتار، جنگ( و چه در  چه در کُش و کُشار )کشتن و ،کشاورزی(
 :Jafari, 1963] «خانه و چه در انجمن با مرد بلوچ همراه است

پای مردان  معشوق نیست بلکه پا به زن بلوچ فقط دلدار و. [792
های بلوچی زنانی مانند بانری حماسه جنگد. درکند و میکار می

 جنگند و زنانی مانند گراناز وا دشمن میپوشند و برزم می جامه
خواهی شوهران ناالیق خود آشکارا کین مهناز داریم که حتی از

زنانی مثل هانی که به  و [Jahandide, 2011: 167] کنندمی
ازدواج ناخواسته با  خاطر وفاداری به معشوق خود حتی با وجود

ویی داشته زناش شود با او رابطهرقیب در مدت سی سال حاضر نمی
های بلوچ که تاریخ حماسه. [Jahandide, 2011: 72] باشد

کشد. در شفاهی این قوم است به خوبی نقش زن را به تصویر می
ها زنان با توجه به جایگاهی که دارند به چند دسته این حماسه
 :شوندتقسیم می

جنگند و دوشادوش مردان می گرفتهرزم هستند، سالح در دست  اهل
 .تن جنگید ری خواهر میرچاکر که با شاه دهلی تن بهمثل بان

جنگاوران درپشت میدان رزم هستند  کنندهپشتیبان و تشویق
میدان جنگ را افتخار بزرگی برای خود  شدن عزیزان خود دروکشته

های بلوچی دانند. تعداد این گونه زنان درحماسهخود می طایفه و
دودا، گراناز همسر لالا و مادر  نسبتًا فراوان است مثل اللئین مادر

صورت شکست یا  کننده است درجنگ تشویق همچنان که در کمبر
زن اوست و مردان ترین طعنهکردن پهلوان به دشمن سرسختپشت

  .ها سخت بیمناکنداز این طعنه
قلب و روان پهلوان حماسی هستند مثل  دهندهآرامش زنان دلدار و

ل ماه های نامداری چون مهناز، گراناز، معشوق وگنج دلبر محبوب َهما
 .هانی و شیرین و امثال آنها

که مسبب جنگ هستند. نامدارترین آنها گوهر است که  زنانی
 الشار است رند و ساله بین دو قبیلههای سیساز جنگسبب

[Jahandide, 2011: 104]. 
بدطینت خواه هم هستند که از شوهر ها زنان کینباالخره درحماسه و

برای .شهداد مهناز و گیرند مثل مهناز درحماسهخود سخت انتقام می
ها و شناخت پایگاه اجتماعی و سیاسی زن بلوچ مطالعه حماسه

تحقیق حاضر  لذا هدف قانونمندی نهادهای عشایر ضرورت دارد.
زمانی و آن به یتفصیل. بررسی بررسی مجملی از این دیدگاه است

 -روش انجام این پژوهش توصیفی از دارد.تر نیتحقیقی بایسته
تحلیلی بوده و اطالعات آن از طریق مصاحبه و استفاده از اطالعات 

 اند.آوری شدهها، مقاالت و اسناد جمعموجود در کتاب
  گیری خانوادهزن در شکلنقش 

دادن به گیری خانواده، تعالی یا تنزل بخشیدن و هویتزن در شکل
نقش مؤثری دارد. چه بسا افرادی به سبب مرد یا حتی طایفه 

اند و یا چیز رسیدههای مناسب یا نامناسب از هیچ به همهازدواج
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تا  اند.معنوی از دست داده مادی و های خود را اعم ازداشته
حتی هنوز هم گرچه به ندرت زن برای  چندان دور وهای نهگذشته

دهد. واجی ناخواسته میتن به ازد رود وگاه میقربان کیان طایفه به
گرچه  .دهددرمجموع زن است که پایگاه اجتماعی مرد را سامان می

 رسد که مادردانند ولی گاه به نظر میها اصل را پشت یا پدر میبلوچ
ریگی کسی  مثالً درطایفه ،دهداست که تبار مرد را اصالت می

زات باشند تبار یا هممادرش هم که پدر و تواند رئیس طایفه شودمی
 دانشور .[Janeballahi, 1997: 69] از زات نتوزهی( دو )هر
)خویشاوند  Peskowmکَوم نویسد: "بلوچ کوم )قوم( را به ِپسمی

طریق مادر(  )خویشاوند از Maskowm طریق پدر( و ماس کوم از
کوم بسیار مهم دانسته کوم و هم ماسکند. هم پستقسیم می

کوم موضوع توافق وجود دارد که پسشوند ولی بر روی این می
استخوان  شود خون وکوم پشت )پدر( که گفته میتر است. پسمهم

کوم الپ )مادر( یا شکم است که فقط پوست رسد و ماساز پشت می
گروهی است اگر والدین کسی ها دروناز الپ است. اما چون ازدواج

کوم ت ماساز یک دودمان باشند که غالباً چنین است در این صور 
اهمیت دانستن کوم او یکی است و جای زیادی برای کمو پس
حال زنان با این .[Daneshvar, 1976: 9]ماند"کوم باقی نمیماس

آورند تا از میان می پدران و برادرانشان صحبت به بلوچ بیشتر از
روند اما پدران و برادران می آیند وزیرا شوهران می شوهرانشان

زبانان هم وجود دارد که . این باور بین فارسیندهمیشگی هست
گزینی گزین کرد اما پدرو برادر جایتوان جایگویند شوهر را میمی

  .[Daneshvar, 1976: 12] ندارند
  همسرگزینی درنظام عشایر بلوچهای روش

 های زیر است:بلوچ به یكی از شیوه انتخاب همسر در جامعه
نوعی ازدواج از پیش تعیین شده و نامزدكردن از كودكی  :بریناف -1

است كه یكی از والدین و بیشتر پدر دختری را برای پسر خود انتخاب 
پس  پذیرفتن آن است. از آن كنند و پسر در بزرگسالی ملزم بهمی

-معاشرت نمی آنها اجازه شوند ولی تا زمان عقد بهاین دو نامزد می

زدن یا دیدن همدیگر را ه پس از بلوغ حتی حق حرفویژ  دهند و به
روبرو شود  طوری كه اگر دختر در جایی با نامزد خودهم ندارند. به

زمین بنشیند و روسری خود را روی سر بكشد تا پسر از آن  باید به
رسد پدر سن بلوغ می بری وقتی دختر بهمحل دور شود. در ناف

نام نشانه  پیراهن و چادر به پارچه داماد چند مثقال طال و یک قواره
کند. ولی جوانان دهد بدین وسیله تجدید عهد میپدر عروس می به

جوانان  اعم از دختر و پسر این نوع ازدواج را یکی از مشکالت عمده
های چند همسری از بازتاب به آوردن دانند حتی به نظر آنها رومی

تصمیم  ازجوانان که با اراده واین سنت دست و پاگیر است. با یکی 
آنکه خبر گفت بیگفتگو پرداختم میبزرگترها ازدواج کرده بود به

من اطالع دادند  خانه آمدم به روز که از سرکار به باشم یک داشته
پدر و مادر گرفته  را تصمیمات که در فالن روز عروسی توست همه

مرا بپرسند. گفتم در  و مقدمات را فراهم کرده بودند بدون آنکه نظر
ای مثل بجار هم دارند که افراد فامیل ها سنت پسندیدهعوض بلوچ

مخارج عروسی را که سنگین هم هست  حتی طایفه و پدر همه و

 شوند در شرایطی که خیلی از جوانان جوامع دیگر بهمتحمل می
کنند برای هایی ازدواج نمیت عدم توانایی پرداخت چنین هزینهعل

 ید. بجار فرستنتان میحجله چیز را آماده کرده و به همهشما 
(bejâri) ن است كه داماد یبلوچ در زمان ازدواج ا یهااز سنت یكی
" یبه"بجار  یل عروسیلوازم و وسا هیته یمراحل فوق برا یبعد از ط

خواهم د مییگوكند و میها مراجعه میخانه همه عنی بهیرود می
او  توان خود به به یبكنم )عروسی كنم( هركس (gas)« گس»

ر یا شامل شتر، گوسفند، پول نقد و نظاین هدایدهد. اای میهیهد
ك سال هم یرفتن گاه ممكن است تا « بجاری»ی آن است. دوره

دهم گفت ترجیح میاو  .[Janeballahi, 2018: 242]طول بكشد 
ما تحمیل  ا داشته باشم و اینگونه زن را بههمان مشکالت و موانع ر 

تواند نکنند زیرا ما باید حق تصمیم داشته باشیم. هیچ چیز نمی
جای این سلب آزادی را بگیرد و بعد اظهار خوشحالی کرد که این 
سنت رو به فراموشی است. در بعضی طوایف اینک جوانان حق 

 ا انتخاب کنندتوانند زوج دلخواه خود ر گیری دارند و میتصمیم
[Janeballahi, 2018: 164]ها گاه قول را هم . در این نوع ازدواج
دانند اگر پدر یا مادر دختر حتی به هرچند شوخی باشد معتبر می

این قول عمل  کسی بدهند باید به شوخی قول ازدواج دخترشان را به
مهمان آنها  که روز این چوپان کنند. شیرمحمد چوپانی داشت یک
او  آید بهکه آب دماغش می بیندبود دختر کوچکشان گهنوک را می

روز  گوید اگر یکمادرش می .کنیگوید برو دل مرا خراب میمی
کنم. پسر می همین داماد آمدی گفتی مرا داماد کن من تو را به

 پسر .بله :گویدمادر می ؟کنیگوید اگر خوب شد تو مرا داماد میمی
 گذرد یک روز برای پسر خبرها میرود. مدتدنبال کار خود می به

ی محل از کسکن که روستا برند که نامزدت را عروس کردند اومی
 .کشدمی داماد را ختر ود آید پدرکند میزندگیش بود حرکت می

 ,Janeballahi]ه؟ گوید این نامزد من بوده چرا با او ازدواج کردمی

2018: 234]. 
سن کم برای پسر  ها دختری را درنامزدی: گاه برخی ازخانواده -2

بیش در سن  کنند. برای نامزدكردن دختر که کم وخود نامزد می
برند و دختر می خانه سالگی است مقدار دوازده مثقال طال به شش

 .دهندمی او خانواده نام نشانه به به
 انتخاب هم دارد. پسر دختری هازدواج عرفی: پسر بالغ گاه اجاز  -3

خواهد دهد. از او میمادرش اطالع می كند بهبیند و پسند میرا می
كه رضایت پدر را جلب كند. مادر اگر خود شناختی از دختر دارد و 

كند. در غیر این داند قبول میاو را برای ازدواج با پسرش مناسب می
اگر پسر مقاومت كرد و مادر  دارد.صورت پسر را از این ازدواج باز می

گیرد و رضایت او را پدر از طریق مادر در جریان قرار می ،راضی شد
طور این ازدواج راغب باشد نخست به پدر نیز اگر به .كندجلب می

در صورتی كه پدر دختر  ،شودغیرمستقیم نظر پدر دختر را جویا می
روند و او می نهخا اتفاق چند نفر به رغبت نشان دهد پدر پسر به

 گیردكنند وازدواج صورت میراجع به عروسی مذاكره می
[Janeballahi, 2018: 241]گروهی وها معموالً درون. ازدواج 

حفظ خلوص  ای( تأکید بربود بعضی طوایف )مثل بلیده زاتیدرون
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سطح هم های حاکم و همحتی دختر به زات زاتی داشتند و
 ها گاهی با ارادهولی زن [Mobaraki, 2019: 134] دادندنمی

ها دختر خود ایشکستند میرعبداهلل بزرگ بلیدهخود این سنت را می
 ،شیرانی که از زات دیگری بود نداد را به چاکرخان برادرسردار طایفه

های بردارشوهر او برای فرار از مزاحمت اما بعد از فوتش همسر بیوه
زات که  .[Janeballahi, 2018: 312] با این ازدواج موافقت کرد

افراد  و مرتبه اند مبین پایگاه اجتماعیرا با امالی ذات هم نوشته آن
اجتماع است. هر کس در هر ذاتی دیده بر جهان گشاید در همان 

. هر او را تغییر نخواهد داد« ذات»لی ماند و هیچ عاممی« ذات»
آن  ذاتی است و جامعه نیز تعلق او را بهداند از چه کس خود می

« ذات». ذات را اساس خون است و پیوندهای خونیداندمی« ذات»
شود فرزند منتقل میرسد بلکه از مادر به فرزند نمی از پدر به

[Borghai, 1977: 67]. های های بلوچی هم نشانهحماسه در
شار از انتخاب ال خورد مثالً قبیلهباوری به چشم میزیادی از زات

که چاکر از سوی مادر از نژاد  سرداری راضی نبودند چون میرچاکر به
در  .[Jahandide, 2011: 133] و نسب باالیی برخوردار نبود

زاده است عهد باالچ را به باالچ هم وقتی نکیبو که غالم حماسه
او را به عقدش  کشتن دودا بیوه آورد که قول داده بعد ازیادش می

کاری بکند همه او  کند که اگر چنینرآورد باالچ پیش خود فکر مید
 زاده(بردهچاکرزاده ) برادر خود را به را سرزنش خواهند کرد که بیوه

 کشدرا می داده است. برای فرار از این ننگ نکیبو دوست فداکار خود
[Jahandide, 2011: 356]. 

خود یا  كسی از طایفه ای،های خونی: اگر فردی از طایفهازدواج -4
های ریزیغیر خود را به قتل برساند، برای پیشگیری از خون طایفه
دهند و برای سفیدان طایفه شورایی تشکیل میجویانه ریشانتقام

عشایری اعضای هر طایفه  كنند. در جامعهمی« بندیخون»مقتول 
قتل بر گردن شوند. بنابراین مسئولیت یک عضو واحد محسوب می

این دلیل در مواردی که قاتل پس  طایفه است. به اعضای یک همه
اش توسط شود. شخص دیگری از طایفهاز ارتکاب جرم متواری می

شود. لذا در موارد مقتول قصاص می کسانی از خانواده یا طایفه
سفیدان مشابه برای اینکه کار بدین پایه نکشد بزرگان و ریش

دهند. قضیه را فیصله می بستند و با خونشوقدم میپیش
شود دارای ضوابط پرداخت آن می بهایی که قاتل موظف بهخون

خاصی است كه به منزلت اجتماعی هر دو طرف بستگی دارد در 
هزار تومان و  500بها در قدیم حداکثر بلوچ مقدار این خون جامعه

مقتول  ختر این است که خانوادهچهار دختر بود. منظور از چهار د
زنی بگیرد با این  تواند به دلخواه چهار دختر را از فامیل قاتل بهمی

نیز بین  بهاشرط که چهار دختر از یک خانواده نباشند. مبلغ خون
نسبت مساوی تقسیم  قاتل و کسانی که از تیره و شلوار او بودند به

گاه ممکن بود از طرف و  ای او مقدور باشدشد تا پرداخت آن بر می
مقتول بخشیده شوند و از قید این ازدواج اجباری رهایی  خانواده

كپن"  "زحم و با (pattar)" قاتل برای"پتر ویژه اگر خانواده یابند. به
رفتند برای "پتر" رسم بود كه قاتل شمشیر )زحم( خانه مقتول می به

 خانه انداخت و بهگردن می گرفت وكفنی بهمیو قرآن در دست 

گفت: یا با این شمشیر بازماندگان می رفت و خطاب بهمقتول می
بخشیدند این قرآن ببخشید. آنها هم اگر كامالً نمی قصاص كنید یا به

 دادند. تخفیف زیادی در جریمه می

بست در نظر گرفته : دخترانی که برای خونبستشرایط خون :الف
اول با پسر برادر یا  نام دارند و باید در مرحله شوند زن سرخونمی

مقتول  ایفهطصورت با پسری از خویشاوندان یا  برادرزاده در غیر این
ازدواج کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی هر نوع حق انتخاب 

مقتول است گاه مرد  انوادهشود چون اختیار با خاز آنان سلب می
کند. دختری که مطالبه می بستمسن دختر جوانی را برای خون

 (lab) شود، جهیزیه، مهریه و شرط لببست انتخاب میبرای خون
ندارد. یعنی داماد موظف به پرداخت شیربها نیست. قاتل نهار به 

زدید ممکن است پول را پس بدهند رود و موقع بامقتول می خانه
گیرند و نیز بخشند و دو تا میتا می گیرند یا دوولی دختران را می

مقتول  مرسوم است همان تفنگی که مقتول را کشته باید به خانواده
بدهد. برای عقد دختر هیچ جشن و سروری در کار نیست در همان 

ز عقد سه روز در رود پس اپدرزن می خانهشب مصالحه هر داماد به
تراز بودن حتی هم مسئله برد.ماند بعد دختر را با خود میخانه می

شود و قاتل و در مواردی كه بخواهند انتقام بگیرند، مراعات می
باشند بعضی طوایف تابع این قانونمندی  سنگمقتول باید هم

افتخارشان این  هانبودند و به اصطالح "هون" نداشتند. مثالً گرگیج
 برقعی .بخشندكشند یا میبود که هون )خون( ندارند یا می

 را خود یعمو رزاخانیم خان اسالم پسر خانوبیا یوقت: "سدینومی
 بود رزاخانیم برادرش یپرورده دست كه خانصاحب. كشت
 قاتل كه)خان وبیا. كشت رزاخانیم خون یتالف به راخان اسالم

 سنگ هم یاجتماع تیموقع و مقام نظر از هم رایز نكشت را( بود
 نسب نظر از جهینت در و كدخدا ذات از مادرش هم و نبود رزاخانیم

  .[Borghai, 1977: 54] "بود رزاخانیم از ترنیپای هم
 نابخشودنی است. نفس عمل،اه نمراتب شدیدتر و گ جرم به ن،قتل ز 

شود. اگر محسوب می کند. لذا قتل زن سه خونجرم را تشدید می
متجاوز قتل عام  خانواده زن کشته و نسبت به او هتک حرمت شود

شود. اگر احیانًا کسی شوند. در این مورد حتمًا قاتل قصاص میمی
 بست به طایفهعنوان خونود باید هفت دختر بهش بستموفق به خون

مقابل بدهد. بعضی جرایم مثل برداشتن روسری یا چادر از سر زن 
قتل او  دست زن حتی اگر منجر به رساندن بهاو آسیب زدن بهسیلی

نشود در حکم یک قتل است. در روایت شفاهی آمده یک روز در 
 به سرابندی یکی از بزرگان طایفه خانقلیپسر سردار شاه کوههسه

آنکه متوجه باشد اسب سر چشمه رفت که اسب خود را آب بدهد بی
روی چادر دختری پا گذاشت و چادر از سر دختر افتاد وی موضوع 

شکایت  یفهخان رئیس طاعلی را با پدر خود در میان گذاشت و او به
 خان حکم کرد که پسر خود را بهشاهقلی خان نخست بهکرد. علی

سفیدان گری ریشعلت هتک حرمت دختر بکشد ولی با میانجی
 .عقد پسر مجرم درآورند رضایت داد که آن دختر را به

موقعیت زن سرخون: جهیزیه و مهریه ندارد، عروسی او ساده ب: 
شود او در حکم یک گروگان است و در طول زندگی همیشه برگزار می
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تواند نسبت به او شود مرد نمیخورد و سرزنش میسرکوفت می
( مردی 1364احساس خوب و عادی داشته باشد. در زمان تحقیق )

برادرش پدرم را »گفت: د میکه این نوع ازدواج را تجربه کرده بو
دیدم، می او تصویر قاتل پدرم را کشته بود و من دایم در چهره

باالخره طاقت نیاوردم، با آنکه فرزندی از او داشتم، طالقش دادم 
ای که از او برایم مانده، نیز احساس مشابهی دارم، هر بچه نسبت به

 توانمنشوم نمی کنم بین او و سایر فرزندانم فرقی قایلچه سعی می
[Janeballahi, 2018: 59]. 

بست: تا پیش از تسلط حکومت مرکزی دخالت حکومت در خونج: 
بست مجری بود حکام )رژیم پهلوی( در بلوچستان قانونمندی خون

شناختند و فقط در مواردی دخالت رسمیت میرا به محلی هم آن
کشید. مستمر میهای ریزی و انتقام جوییخون کردند که کار بهمی

ها دخالت حکومت همیشگی نبود، بدین در قتل»نویسد: می برقعی
قصاص نبود و به حاکم مراجعه  مقتول قادر به ترتیب که اگر خانواده

کرد، ولی اگر بستگان مقتول خود کرد، او بر طبق سنن عمل میمی
 کشت و کشتار باال خاستند، تا زمانی که دامنهخواهی برمیخون به

انجامید المدت یا وسیع میان دو گروه نمینگرفته و به نزاعی طویل
اش شد او یا نمایندهحکومت کاری نداشت و چون چنین می

 کردندنحوی راضی می پادرمیانی کرده و طرفین دعوا را به
[Borghai, 1977:253].  

جویی یا برای انتقام« قانونمندی»بعضی حکام نیز گاهی از این 
کردند، مثل موردی که حشمت خصی سوء استفاده میاغراض ش

الملک اعمال کرد، زمانی که وی حاکم سیستان بود، بین ملک 
و شخصی به نام کول برخوردی ایجاد شد، کول در روزگاران  خانگلزار

وی اهانت کرد، ملک مشتعل گشت و از خشم نتوانست ه تلخ ملک ب
و را کشت، در آن کول شلیک کرد و ا داری کند، پس بهخویشتن

گرفت، زیرا خود نمی ای رنگ انتقاد و مخالفت بهزمان چنین حادثه
 اما چون پیش اختیار خویش شده بودکول مرتکب اهانت به صاحب

الملک از دختر ملک گلزارخان خواستگاری کرده بود و از آن حشمت
 الملک دختر کدخدای دره بود ودلیل اینکه مادر حشمت برده به نام

برد. با این ازدواج موافقت ارث میاز این بابت پستی را از مادرش به
را برای انتقام  قتل کول موقع الملک در واقعهنکرده بود، حشمت

ترین پایهمحمد فرزند کول که از دونمناسب دید، لذا وقتی تاج
خواهی پدر نزد وی شکایت برد، طوایف سیستان بود برای خون

ل کیانی اظهار نفرت کرد و برای آنکه الملک از فعحشمت
را جریمه  گلزارخان صلح و آرامش را درهم شکسته است ویملک

محمد پسر مقتول جبها دختر خود را به عقد تاعنوان خونکرد تا به
درآورد، تا دشمنی و خصومت پایان پذیرد، در حالی که این رسم فقط 

 ,Raisolzakerin & Tait]المرتبه رواج داشت بین مردم مساوی

1983: 222]. 
مقتول  بست اگر خانوادهشوهر: درآیین خون شدن زن برحرام
شد یعنی داوری را به قاضی " میکردند "شریعتخواهی میزیاده
 پذیرفت االجرا بود و اگر کسی نمیکردند حکم او الزمواگذار می شرع

 کرد مرتد قلمدادکردن طرف مقابل مخالفت مییا با تقاضای شریعت

 شد. شده و زنش به او حرام می
بیشتر بین سران قوم اتفاق  ی: ازدواج سیاسسیاسی ازدواج -5

قدرت  تکیه بر اریکهکسان با چنین ازدواجی  افتاد. بسیاری ازمی
 خان شیرانی با طایفهحسین. رسیدندسرداری قوم می زدند و بهمی

ای وصلت کرد و در قصر قند و گه )= نیکشهر( ساکن شد. پس بلیده
گه را از  ای بود، هم شیرانی قلعهاز او پسرش سعیدخان هم بلیده

ارث  کرد. بنت و بنادر را هم از مادرش بهها اداره میایجانب بلیده
برد و با کمک اقوام مادرش سرباز را نیز گرفت و به پاس همکاری 

  [Daneshvar, 1976]زی والی بلوچستان شد با دولت مرک
سران طایفه نارویی در سیستان و هم در بلوچستان زیر بنای قدرت 

های مصلحتی و برقراری روابط خود را با پیروی از اصل ازدواج
نارویی در سیستان  خانکردند. علم ریزیخویشاوندی با خوانین پی

نارویی نیز از  خانریفسنجرانی داد. ش خاندختر خود را به ابراهیم
خان سنجرانی در موقعیتی قرار گرفت که میرعلم وصلت با خانواده

 ,Mousavi] حاکم قاینات دخترش را برای پسر خود عقد کرد

های بلوچستان در استفاده از این سیاست ولی نارویی [179 :1985
 تر بودند، آنها از برقراری روابط خویشاوندی با سایر طوایف بهموفق

امکانات  های حساب شده، بهبسط قدرت خود پرداختند و با ازدواج
 ای دست یافتند. تازه

از زمانی که سران نارویی بر حسب شرایط »نویسد: می برقعی
کم شروع به ازدواج و اقتصادی و اجتماعی مساعد پا گرفتند، کم

خان برقراری پیوند خویشاوندی با دیگر طوایف منطقه کردند. مهراب
ها ازدواج کرد تا کسب اعتبار کند. او از خوانین رودبار نیز ا ملکب

همسری اختیار کرد تا حامی قدرتمندی که در دستگاه والی کرمان 
نفوذی داشته باشد، پیدا کند و همین خویشاوندی برای فرزندانش 

زیی بسیار مفید واقع شد، وی همچنین با خوانین بشاگرد و بارک
خان هم از خوانین طوایف قرار کرد. محمدعلیخویشاوندی بر  رابطه
 ای، ملک، ساالرهای بشاگرد همسرانی اختیار کرد. بلیده

خان این شبکه روابط خویشاوندی را گسترش بیشتری سردارحسین
ای زن گرفت تا با یکی از قدرتمندترین خوانین بخشید، او از بلیده

رئیس یش را بهتر سازد. دختر خومکران پیوند خویشاوندی را محکم
مبارکی در چامف به نام خیرمحمد داد و بدین وسیله  طایفه
 را در اختیار گرفت. خواهرش بانو گراناز را به های آهورانیبلوچ

های بنت که حکومت سلیمانی همسری میرحاجی رئیس طایفه
را از آن خاندان  طریق بنت محل را نیز در دست داشت درآورد و از این

خویش کرد، برادرش چاکرخان و اوالدش در فنوج سکنی گزیده و با 
ازدواج با بزرگان آن محل، در آنجا ریشه دوانیدند، وی با میرهای 

 الشار نیز از طریق همین برادر ارتباط خویشاوندی برقرار کرد. 
بدین ترتیب قدرت روسای ایل نارویی که بعدها نام خانوادگی 

های خویشاوندی در منطقه گسترده گرفتند از طریق شبکهشیرانی 
ها پیوندهای خویشاوندی دیگر توسط خود سردار شد، عالوه بر این

سعیدخان و سایر اعضای خاندان او در طول سه نسل گذشته و زمان 
تر کرد، به نحوی که تمام تر و کاملخود او این شبکه را محکم

 .[Borghai, 1977: 43]خوانین منطقه با او منسوب شدند
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

اشتباه او را شاه مهراب و  خان بارکزیی که سایکس بهشیخ مهراب
داند و از دزک تا بزمان تحت امر و فرمان او بود نارویی می از طایفه

قول سایکس اصل و نسب صحیحی نداشت ولی بعدها دختر  به
ه نکاح درآورد و بدین وسیل حباله سعیدخان از اعیان بمپور را به

 ,Saadat Noori] نقاط اطراف مسلط شد هم زد و به قدرتی به

1957:139]. 
  های سیاسیاشکال مختلف ازدواج

 :گرفتسه شکل صورت می های سیاسی معموالً بهازدواج
بسا حکام از دور خارج شده که چه ی خوانین وازدواج با خانواده -الف

که آخرین ها بودند. مثالً سعیدخان نارویی پس از آنمنکوب خود آن
ی ملوک بمپور را از قدرت انداخت با دختری از این ملک از سالله

خانواده ازدواج کرد تا از پایگاه اجتماعی ملک به نفع خود استفاده 
ن داماد ملک بپذیرند و عنواکند، با این انگیزه که مردم او را به

 ,Janeballahi]ی پدر زن بشناسند مقامش را در حکم ارثیه

2000: 99].   
مثالً . برای تشکیل حکومت حکام محلی پیوند با بزرگان و -ب

بعدها به سرداری این طایفه رسید از طریق  خان بارکزیی کهمهراب
رویی خان ناها قدرتمند شد. هموست که سعیدازدواج با نارویی

ها حاکمان محلی بمپور او داد تا در برانداختن ملک را به خواهرش
  .[Janeballahi, 2017: 103]اوکمک کند  به
میان مردم  سرداران حاکم هرگاه شخصی را می دیدند که در -ج

خدمت  چند نفری در شجاع و مبارزی است و پایگاهی دارد یا سوارکار
تا ویارانش را به خدمت  دادندمی  را به او دختر خود، هستند او

را به  ( دختر خودشیرانی) خان ناروییحسین گیرند کما اینکه سردار
میرخیرمحمد مبارکی داد تا از نفوذ او استفاده کند و بلوچ های 

ای و ی بلیدهخان با طایفهآهورانی را درخدمت بگیرد. سردارحسین
 را سردار رالشاری هم به همین منظور ازدواج کرد. این رشتهمی

طوری های مکرر بیشتر در هم تنید بهخان مبارکی با ازدواجعیسی
 [Janeballahi, 2018: 313]که بعدها قدرت منطقه را قبضه کرد 

[Hemo,1991: 102] [Borghaee:43].  
داد. اگر در میعکس  طرفه بود نتیجههای سیاسی اگر یکازدواج

دیگر طوایف ازدواج سران دو طایفه موجب تقویت و استحکام پایگاه 
ای قضیه عکس شده زیرا بیشتر دختر بلیده شد درطایفهطایفه می

 ایکه از طایفه خانی امر باعث شده هر است. این کمتر گرفته داده و
موجب  ای ازدواج کرده ادعای میراث همسر خود بکند ودیگر با بلیده

 .[Janeballahi, 2018: 315]پدرزن شود تضعیف خانواده

دادند زات نوکر نمی ازدواج سوریت )طبقاتی(: زات حاکم دختر به -6
هایی از ازدواج حاکم با یک زن نوکر وجود دارد در بعضی اما نمونه

عقد خود در نقاط بلوچستان ذیل نکاح سوریت حاکم زن نوکر را به
اند یعنی گفتهآنها مولدمات می زندان آنان که بهآورده است. فرمی

علت زات پایین مادر از بسیاری از که مادرش نوکر است به کسی
اند فقط ازدواج حاکم با نوکر جایز بوده و افراد امتیازها محروم بوده

صورت ازدواج ازخانواده  دیگر از زات حاکم چنین حقی نداشتند و در
اند تبار دوسویه ارث بردهرا به ی که حکومتشدند. غالب افرادطرد می

زات پدرشان بوده شأن و همکه هم انداند یعنی از مادری بودهداشته
ها مورد زاتهمسری درمیان برخی حاکمدرون، است. در بحث ازدواج

طبقات پایین موفق  نفر ازبار که یک .یک تأکید فراوان بوده است
باال شد یکی از وابستگان زن برای طبقات  واج با دختری ازدبه از 
کرد از این طریق لطمه دیده است با حیثیت طایفه که فکر می اعاده

کمک مالها عقد را باطل الطریق بودن مرد بهواردساختن اتهام قطاع
  .[Mobaraki, 2019] را به نکاح خود درآورد و زن

 رابطه با زن در قراردادهای اجتماعی بلوچ
هر علتی در خطر است،  دادن كسی كه بهپناه: میار  (mayâr)میار -1

 حتی اگر قاتل باشد و برای فرار از انتقام طایفه و بستگان مقتول به
( تا پای جان از mayârjalمیارجلدهنده )كسی پناه ببرد. فرد پناه

دهد كه "میار" كسی قرار می راجو خود كند. البته پناهاو دفاع می
شوند که کسی می میارقدرت دفاع از او را داشته باشد " معموالً 

با دشمن او دوست  طراز مخالف خود باشد اعم از اینکه میارجلهم
در فرهنگ بلوچ از چنان اعتباری برخوردار  میار""باشد یا دشمن. 

جو فقط در كه میار كسی را بپذیرد انتقامقدر است كه فرد همین
او دسترسی یابد كه میاردهنده را از میان بردارد.  تواند بهصورتی می

 چاكرخان مارمولكی در زیر گهواره روایت تاریخ شفاهی در خانه بنا به
تأمل را كشت چاكرخان بی كودكش ایستاده بود. یكی از حاضرین آن

كودكش بوده  "میار" گهواره ارمولكی كهجرم كشتن م آن مرد را به
شخص شدن فرصت نکند خود را بهاگر کسی برای میار  است كشت.

گذارد یا لباسش را به او گره سر می مورد نظر برساند کفش او را به
گیرد یا زیر گهواره او را می چادر زنی از خانواده زند یا گوشهمی
 .میار گهواره و چادر زن معتبرترین میارهاستبرد. اش پناه میبچه

 گوید من میار چادر زن یا گهوارهخواهد میار شود میکسی که می
 .کودکت هستم

 خان نقدیخان نیز با علیشکستن میار به سبب خون زن: مهیم
« میار»همین سبب وقتی دادشاه از او  خوبی نداشت به میانه

ای حدود چهارده سال در توانهچنین پش بادادشاه پذیرفت.  خواست
خان و حتی نیروی ژاندارمری مقاومت کرد. ولی پس از برابر علی

 به نام کارل کشتن یک زن و شوهر آمریکایی از ماموران اصل چهار
 و آنیتا، شاه )محمدرضا( سرداران بلوچ را تحت فشار قرار داد و به

این جریان بود  توانید او را دستگیر کنید. درآنها گفت فقط شما می
را بشکند و با دست خود دادشاه را  یار خودمخان ناچار شد که مهیم

 که خود به دست برادر دادشاه کشته شد بکشد نتیجه این
[Janeballahi, 2018: 193].     

خورد : در واقع نوعی تعهد بود. مرد سوگند میطالق سوگند زن -2
دهد اگر انجام نداد زنش را طالق بدهد. این کاری را انجام که فالن

 کسی که به شود وبودن انجام میسوگند در حضور فردی برای گواه
گوید زنم طالق اندازد و میآن وفا نکند سه سنگ پشت سر خود می

اجبار بخورند رجوع  گردد. اگر چنین سوگندی بهو دیگر نزد او برنمی
شخصی باشد رجوع ندارد. در طبقات پایین با  ارادهدارد ولی اگر به

ا این سوگند را خیلی جدی تلقی هکنند. بلوچمحلل برگشت می
دختر  خورد خانوادهمیرا طوریکه اگر کسی این سوگند  کردند بهمی
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 توانست بهخورده اگر نمیبرد چون سوگند می خانه فرزند خود را به
 :Janaballahi, 2018]د شعهدش وفا کند زن به او حرام می

تاریخی که با این سوگند صورت وقوع  انگیزترین واقعهغم. [192
خان الههای نارویی است، حبیبخان و بلوچالهیافت. قضیه حبیب

 جریه 1257امیر توپخانه در زمان محمدشاه قاجار بود و در سال 
صرف بمپور را ت برای دستگیری آقاخان محالتی به بمپور آمد، قلعه

اشان به اسارت گرفت و در ها را با خانوادهکرد و جمعی از نارویی
قلعه محبوس کرد. روزی که وی به شکار رفته بود در غیاب او یکی 

های اسیر از نیت او زنی اسیر قصد تجاوز کرد، بلوچ از سربازان به
این  آگاه شدند، همگی سوگند زن طالق خوردند که انتقام بگیرند، به

خست تمام زنان و دختران خود را کشتند و سپس به سربازان نیت ن
ی زیادی از هر دو طرف به دولتی حمله کردند، در این واقعه عده

قتل رسیدند و جمع کثیری از زنان و دختران بلوچ اسیر و به رسم 
که بعدها  [Hedayat, 1960: 261] کنیزی فروخته شدند

 را داد.  رید و آزادی آنهامحمدشاه از ترس وخامت اوضاع دستور بازخ
را  حتی غارتگران حریم زنبانک شوهر: در بین عشایر  منزله زن به

خانه و  های خود بهشمردند و در تهاجمات و غارتگریمحترم می
داخل چادر یا حیاط تیر  کردند، بهچادر محل سکونت زن حمله نمی

گروه حتی اگر انداختند که مبادا زنی یا دختری کشته شود، این نمی
خود دشمنی وخصومت هم داشتند اگر موقع  مورد حمله با طایفه

نشست و به آنها زنی بر سر راه می حمله به روستا "هلک" و "خیل"
نشست و چادر خود را بر سر کرد )یعنی میمی« میار چادر»اصطالح 

کردند. در اختالفات گسترانید( از حمله خودداری میراه آنها می
آمد، گناه دشمن بخشیده ای نیز اگر زنی به عذرخواهی میطایفه

خانواده را به طال و  شد. مرد با استفاده از امتیازات زن، ذخیرهمی
عنوان زینت بر سر و لباس  داد و او بهزن می کرد و بهنقره تبدیل می

لم از معرکه را سا شد آنهاآویخت و هر وقت طایفه غارت میخود می
دمید. روح و رمق هزیمتیان جانی تازه میبرد و در کالبد بیدر می به

این طریق  طال اسناد و مدارک خانوادگی را به جای پول و گاه زن به
که در زمان ناصرالدین شاه وقتی داد، چناناز گزند حوادث نجات می

سبب مخالفتی که با تاج  کالنتری سیستان به میرمبارز رئیس طایفه
هزار سوار گیرد و با پنجن سربندی داشت مورد حمله قرار میمحمدخا

شود و اموال کالنتر را به تاراج به بنحار محل اقامت او حمله می
دانستند زنان مورد بازرسی بدنی قرار برند، چهار همسر او که میمی

کنند، فقط یک زن دارند و فرار میگیرند جواهرات خود را برمینمی
جای جواهرات اسناد را در زیر چادر خود مخفی  سازن بهبینام بی به

 .[Davari, 1969][Janeballahi, 1991: 44] کندو فرار می
روستاهای خارج از قلمروی خود به چنین ه البته بلوچ در تهاجم ب

بند نبود. دایر ژنرال انگلیسی که در زمان جنگ دوم جهانی سنتی پای
بود تصرف درآورده  را به خاش ا قلعههبرای پیشگیری از نفوذ آلمانی

دخترانی یاد  آزادسازی زنان و را خود دوستانهاز اقدامات انسان یکی
نرماشیر ربوده و  یکی از خوانین یاراحمدزیی به حمله کند که درمی

 کردمیکشی خود بهره در قبیله( بردهچاکر )نام  آنها به از
[Yadegari, 2012: 186]. 

های بلوچ پای زن در حماسه آفرینش حماسه: در بیشتر درنقش زن 
در نقش  چه میان است چه در نقش مادری مشوق قهرمان حماسه و

ذیل مروری داریم به  در .دشمن رقیب و مبارز یا قربانی توطئه
 :اندآفرین آن بودههایی که زنان نقشحماسه

پادشاه سلسله بانری و فتح دهلی: همایون شاه دومین  حماسه :الف
گورکانیان هند از شیرشاه سوری سر سلسله دودمان افاغنه شکست 

خورد از شاه طهماسب صفوی برای بازگرداندن تاج و تختش می
دهد به کمک حاکم سیستان دستور می خواهد، شاه بهکمک می

طوایف بلوچ لشکری فراهم نموده او را در این هدف کمک کنند. 
در این زمان رند والشار بودند. رئیس رندها ترین طوایف بلوچ معروف

ها میر گواهرم بود این دو طایفه در جنگی میر چاکر و رئیس الشاری
کنند خواهر گیرد شرکت میهمین منظور با پادشاه هند درمی که به

)بدری( که زن شجاع و  نام بانری یا بادری بزرگ میرچاکرخان به
را دستگیر  د پادشاه دهلیشوشمشیرزن ماهری بوده است موفق می

پاس این خدمات است که  شاه تحویل دهد. بههمایون کند و به
های شاه پس از جلوس مجدد بر تخت و تاج، سرزمینهمایون

سران دو طایفه رند  وسیعی از مناطق سند، بلوچستان و پنجاب را به
 جریان حمله دایر در .[Masoodie, 1985: 10] بخشدوالشاری می

 برد که با صالبت بهبی نام مینام گل بی خاش از زنی به د بهخو
خان طایفه پرخاش کرده او را به سبب بزدلی سرزنش کرده برعکس 

را بگیرد  خاش کمی قلعه ژنرال دشمن )دایر( را که توانسته با تعداد
کرده و به سبب این شهامت دو رأس گوسفند به او هدیه  تحسین

  .[Yadegari, 2012: 154] دهدمی
ها در کمال گوهرام: طوایف رند و الشاری سال و چاکر حماسه :ب

زندگی دامداری خود  صلح و صفا کنار هم و در جوار سایر طوایف به
که  نام گوهر زن دامدار و ثروتمندی بهاند تا اینکه بیوهمشغول بوده

خان الشاری و در همسایگی سرکرده آنها میرگوهرام در منطقه
 کند و بهخان را رد میزیسته است تقاضای ازدواج میرگوهراممی

برد. این امر موجب چاکرخان که او نیز خواستگارش بود پناه می
را  که یک سلسله مسایل دیگر آن آزردگی میرگوهرام از چاکر شد

تشدید کرد و باالخره دو طایفه دوست و برادر مقابل یکدیگر صف 
نگیدید تا بساط یکدیگر را از هم پاشیدند کشیدند، سی سال با هم ج

[Masoodie, 1985: 10]. 
حماسه مهناز و شهداد: موضوع این حماسه قیام زن علیه  :ج

دامنی زیبایی تصویر زن پاک ها بهاست. این سروده مظلومیت خود
هر خطری  را به کند که در دفاع از گوهر عفتش خودرا ترسیم می

بیند در معرض میزیر و مطیع وقتی  بهاندازد. زن تسلیم سر می
است چونان ماده ببری  تهمت ناجوانمردانه شوهر قرار گرفته
کند و بزرگترین را بسیج می خشمگین برای دفاع از حیثیت خود همه

گوید با شمشیر آخته باالی سرم برادرش می ریسک او آن است که به
را از ظرف  بایست من سوگند روغن داغ بخورم یعنی انگشتری

محتوی روغن جوشان بیرون آورم اگر دیدی دستم سوخت یعنی که 
گناهکارم و گردنم را بزن و اگر روسفید از این امتحان درآمدم بگذار 

را سالم  تا انتقامم را از این شوهر ناجوانمرد بگیرم و وقتی دستش
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

آورد شروع به اجرای نقشه انتقام از روغن در حال جوش بیرون می
 کند. او با دعوت از همه آشنایان مجلس عروسی صوری در کنارمی

خودش است که  کند و دامادش همان غالمخانه شهداد بر پا می
داشتن رابطه با او متهمش کرده بود و شهداد از خشم و  شهداد به

فهمد برد. چون تازه میحسرت این سرشکستگی خود را از بین می
داشته و قدرش نشناخته و در دام چه زن شایسته و مدبر و زیبایی 

پایه بود و با ریختن آب زن دومش افتاده که از خانواده دون توطئه
در جلوی چادر مهناز و گذاشتن کفش غالم بر روی خاک خیس 

ه پنهانی دارند و شهداد مغرور وانمود کرده بود که این دو رابط
یبایش را ای فریب این مکر زنانه خورده بود و زن زهیچ اندیشهبی

 جهت از خود رانده بودکه صاحب همه نوع کماالت بود بی
[Janeballahi, 2018: 239].   

بلوچ در دو چیز شهره است: قول  چاکرخان و عشق هانی:  حماسه :د
 طالق و زندگی بسیاری از زنان برسر این دو پدیدهو سوگند زن بلوچی

 .است رفته باد فنا فرهنگی به
هر قیمتی باشد بدان عمل  : بلوچ اگر قول بدهد بهیقول بلوچ  -1

جارود و شیخ مرید معروف است، اولی قول داد هر  کند قصهمی
کشم و دومی قول بلوچی داد ریش من دست بزند او را می کس به

 که صبح پنجشنبه بعد از نماز فجر هر کس هر چه از من بخواهد به
 علت اینکه به تنها کودک خود را بهبخشم. جارود سر او می

 محاسنش دست زد از تن جدا کرد و شیخ مرید نامزد خود را به
 ,Janeballahi] [Massodie, 1985: 17] چاکرخان بخشید

مواردی  باالچ دیدیم در که درحماسه طوربا این حال همان. [2018
  .گیردننگ عهدشکنی پیشی می باوری برزات انگیزه

يكي از د زن طالق:  همـان طور کـه در پیش گفتیم ســــوگنـ -2
 ســوگندهایي كه بلوچ به آن بســيار پاد بند بود ، ســوگند زن طالق

ست. مرد در مواردد  با خود عهد مي شد ا كرد كه مثالً يك نفر را بك
شد . با چنين عهدد اگر موفق به  اگر چنين نكرد زنش بر او حرام با

خود نشود حتي اگر علت خارجي داشته باشد مثالً قبل  انجام  قصد
ــــد آن مرد بميرد زن را برخود حرام  كه فرد مورد نظر را بكش از اين

ــوخي هم بود به آن عمل مي حتيداند. مي ــورت ش كردند اگر به ص
[Janeballahi, 2018: 131]. 

و  رئیس در چانف بود. حماسه قنبر: میرقنبر پسر رئیس سلیمان :ه
سوم هستند  طبقه و قصر قند و فنوج نیکشهر و هیچان، اسپکه الشار

مهراب یا مهراب  شوند. شیهخان محسوب می ولی در بنت در رده
 (kahnân)محمدخان بارکزیی( به دشت کهنان  دزکی )جد دوست

سورک  (ballak)چاهان، کاروان، بلک  (malurân) ملوران
(surak) زیادی را هم اسیر  و عده دزددها را میکند و دامحمله می 

جوانان به تعقیب مهراب  تشویق مادرش با جمعی از به کند قنبرمی
پرداخت، با او جنگید تا به قتل رسید اما قبل از مرگ موفق به نجات 

پسر نوداماد خود است که  مهم تشویق مادر قنبر به اسرا شد. نکته
تو ای پسرم، هر گاه به این جنگ تن در ندهی شیر »گوید: به او می

ای بیش پرورش نداده من حالل تو نخواهد بود و مادرت علف هرزه
است. ولی اگر مردانه بجنگی و شهید شوی، من لباس عروسی به 

تن خواهم کرد و با وجود کهولت سن همانند نوعروسی برای تو 
خواهم گرفت، ای پسرم تو روزی خواهی مرد، اما چه سعادتی جشن 

 بهتر از این که در راه آزادی خلق اسیر در چنگال غارتگران شهید شوی
[Masoodie, 1985: 10]. جیب بیرون آورد  اشرفی طال از قنبر سه

سنگ طالق  سه ها به منزلهگفت این اشرفی به همسرش داد و
 کشته شد. جنگ رفت و و به [Yadegari, 2012: 182] هستند

 « بلوچ»حماسه دادشاه: دادشاه در اوایل تفنگچی یا به اصطالح  :و
 هایت بود. تا اینکه در درگیریبن و نگهبان قلعه خان شیرانیعلی

کشت. چون ، پسرعموی خود را خانخان، ایوبخانوادگی، علی
خان آزرده خاطر بودند از علی خاندادشاه و پدرش از طرفداران ایوب

خان، عبدالنبی نامی را که از بستگان دادشاه بود شدند. از طرفی علی
انتخاب کرد. وی از دادشاه و پدرش  (bangar) "برای کدخدای "بنگر

خان و گفت چون از تفنگچیان علیمالیات خواست. دادشاه در پاسخ ا
گرفتن  خان را بهاست باید از مالیات معاف باشد. اما عبدالنبی علی

مالیات از این خانواده تشویق کرد و اختالف از اینجا شروع شد. 
دانست تصمیم گرفت عبدالنبی که این پدر و پسر را رقیب خود می

بود که او را وادار به ترک آنها را از سر راه خود بردارد. بهترین کار این 
چنین هدفی توانست بهوطن کند. تنها از طریق بدنام کردن او می

« لوگ»را تحریک کرد که شبانگاه به « اللک»برسد. لذا غالمی به نام 
نزدیک شود و وانمود کند که با همسر او رابطه دارد. اللک  دادشاه
را کشید و فرار کرد.  رختخواب او رفت و گوشهبالین دادشاه  شب به

دادشاه از خواب پرید و اللک را تعقیب کرد. اما او در سیاهی شب 
گم شد. صبح از آثار رد پا و جای کفش اللک را شناسایی کرد. اما 

رفته بود.  های خلیجنشینشیخ اللک همان شب فرار کرده و به
را کشت. سپس اللک  گناه خودشدت خشم اول همسر بیدادشاه از 
قول  روز به آن قتل رسانید و از تعقیب کرد و او را نیز به را تا قطر

کوه زد و رسمًا با عبدالنبی وارد جنگ  شد و به (ešrâr) بلوچ اشرار
 .[Janeballahi, 2018: 196] شد

  کشی بیشتربهرهای برای زن وسیله
به نام چهارشنبه  (بردهچاکر )یکی از افراد قشر موسوم به نوکر و 

مشهور کشتگان در واقع  طایفه دو سرداران این از گفت پیشمی
ای برای به بندکشیدن و در هر وسیله مالک جان و مال ما بودند به

بند را پای جستند حتی برای این که مابند ماندن ما سود می
هامان محرم باشند و ما نیز بتوانیم برای اسم اینکه زن خودکنند به

درون حرم راه داشته باشیم از همسران ما  نوکری آزادانه به
های ما شیر آنها را هاشان را شیر بدهند و بچهخواستند که بچهمی

 .[Janeballahi, 2018: 174] بخورند
  کسب منزلت از قبل زن

های محروم از مزایای ترین گروهاز مظلوم توان یکیرا می زنان ستری
اجتماعی دانست. زنان ستری هرگز در مقابل مرد نامحرم ظاهر 

دهند. قلندر دوست شوند و تحت هیچ شرایطی خودرا نشان نمینمی
برخورد آنان در یکی از روستاهای  دادن شیوههمسفر ما برای نشان
ای را زد و آب خواست ها بود در خانهت ستریسراوان که محل اقام

را بیرون در گذاشت. قلندر بنزین  دستی از پشت پرده پارچ آب
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بنزین از دور  آنکه کسی دیده شود دری گشوده شد بشکهخواست بی
خورد قلندر پیش رفت و بنزین مورد نیاز را برداشت به چشم می

همه برای کار  رد وقلندر گفت آالن در روستا هیچ مردی حضور ندا
را غارت کنیم زنی جلو  هاخانه اند اگر همهبه روستاهای دیگر رفته

آمد. از پایگاه اجتماعی این طایفه پرسیدم گفت از احترام  نخواهد
 داشتند و آنها حتی خوانین حرمت آنها را نگه می معنوی برخوردارند.

 .[Janeballahi, 2018: 178] کردندرا از مالیات معاف می
  تاریخ سیاسی نقش زن در

 بزرگی و مقام و اند.بسیاری از بزرگانی که در رأس طایفه قرار گرفته
را مدیون زنانشان هستند. سردمداران بلوچ با ازدواج  ریاست خود

سعیدخان پسر علیخان رئیس اند. را بسط داده سیاسی قدرت خود
از این ها ایل نارویی برای رسمیت بخشیدن به جانشینی ملک

 بزرگان محل وارد شد خاندان زن گرفت و بدین وسیله در جرگه
[Borghai, 1977: 27] .خان شیرانی حکومت خود در بنتاسالم 

بود قبل از او حکومت بنت دست  را مرهون تعصب مادرش گراناز
بود. گراناز از بدرفتاری این دو با خود  محمدخان الشاری احمدخان و

کند آنان هم روز بعد احمدخان و محمدخان نزد پسرانش شکایت می
 شودخان که برادر بزرگتر بود حاکم میکشند و اسالمرا می

[Janeballahi, 2018: 204]. طریق  حتی حکام غیر بلوچ تنها از
حکومت انتصابی  های سرشناس بلوچ توانستند بهازدواج با خانواده

حکومت  خان بعد از انتصاب بهخود رسمیت بدهند. امیرعلم
سیستان برای استقرار امر خود با سرداران بلوچ مواصلت نمود، دختر 

خان را برای پسرش را خود و دختر سردار شریف خانسردار ابراهیم
خان و دختر سردار احمدخان )حاکم الش و جوین( را برای امیر علی
 «نکاح در آورد حباله خان بهگرش امیرمحمداسماعیلپسر دی

[Ayati, 1948: 128].  البته رضاشاه از او به عنوان یک حربه علیه
 کرد. زیرا خانوادهمخالفین خود در سیستان و بلوچستان استفاده می

خویشاوندی وسیعی  ها حکومت در آن منطقه شبکهعلم طی سال
الملک وجود آورده بودند. شوکتهاز طریق ازدواج در این استان ب

تقریبًا با تمامی خوانین و روسای عشایر بلوچ قرابت داشت و از 
مخالفی علیه رضاشاه را  توانست هر نوع نغمهطریق آنان بود که می

در نطفه خفه کند و اساس حکومت او را تحکیم بخشد. با کمک او 
زیی اعیلخان اسمبود که رضاشاه توانست دوست محمدخان، جمعه

و جنیدخان رئیس ایل یاراحمدزیی مقتدرترین مخالفین خود را در 
ارزش اجتماعی چنین  [Monsef, 1976] بلوچستان سرکوب کند

زور متوسل  ازدواجی بدان پایه بود که خوانین گاه برای تحقق آن به
 رستمسرابندی دختر شاه شاه رییس طایفهشدند، مثالً امیرغالممی

ها بود برای پسرش خواستگاری کرد، رئیسی طایفهرا که رییس 
رستم به این امر راضی نبود و چون قدرت مخالفت نداشت ناچار شاه
این ازدواج تن در داد. اما خودش در عروسی شرکت نکرد و به  به

هایی که ها را ببندند تا استخوان گوشتنوکران خود دستور داد سگ
ایه از اینکه نه تنها داماد لیاقت شود نخورند کنمهمانی مصرف می در

ما را ندارد بلکه حتی استخوان گوسفندانی که برای میهمانی 
ورزی موجب نابودی این جسارت های ما نیست واید الیق سگکشته

 ,Janeballahi] اش شدخود و ازهم پاشیدن قدرت ونفوذ طایفه

1983: 151].  
  اقتصاد خانه نقش زن در

مردان  ترین کارها که در عرف بهزندگی سختگاه زن برای گذران 
 حالجی و هاگشت زن گیرد برای مثال دراختصاص دارد برعهده می

کمون بود  با مشته و هاکردند البته حالجی زنمردها بافندگی می
آوردند ها آن را از غوزه بیرون میچیدند بعد زنمی را بلکه مردها پنبه

آن جدا  دانهیعنی پنبه را از پنبهکردند با چرخ مخصوص برونک می
زدند تا پنبه شود بعد با چرخ محلوج می کردند، سپس با چوب بهمی

مردان  کردند و بهرا کالف می کردند و باز نخریسندگی آن را نخ می
های بلوچ به یکی دیگر از مشاغل خاص مردان زندادند تا ببافند. می

ساز معروف های دستسفال که سفالگری است نیز اشتغال دارند.
 [Janaballahi, 2018: 346] هاستکلپورگان حاصل دست زن

 دوزی است که بین همهدوزی و سکهصنایع دستی زنان بلوچ سوزن)
 4تا  1های و در شکل ای عمومیت داردطبقه قشر و زنان بلوچ از هر

  .[Mobaraki, 2019] شودها دیده میهایی از آننمونه
پرسد اینکه مردی از زنش می: ل مکر زنثستیزانه مزنباورهای 

بار خره" یعنی چه؟ زن مگه تا چن روز دگه جوابت  گویند "مکر زنمی
روز بعد که مرد برای و خره می بازار زن مره یک ماهی از .مدم

برد و بدون میزدن زمین میره زن صبحانه را برای شوهرش شخم
زده زیر خاک اینکه مرد متوجه شود ماهی را در مسیری که شخم می

زدن بود ماهی را گردد. مرد که مشغول شخمکند و به خانه برمیمی
خانه آورد و گفت من این ماهی را در زمین پیدا کردم  پیدا کرد و به

ه کرد دوغ تهیآورم. اما روز بعد آبپزم و برایت میزن گفت فردا می
 ؟و برای شوهر برد. مرد پرسید پس ماهی چی شد زن گفت چه ماهی

زن  ،که بپزی مرد گفت همان ماهی که از زمین بیرون آمد و آوردم
 آید نه از زمین.گفت دیوانه شدی ماهی از دریا بیرون می

مرد گفت من خودم دیدم زن شروع به داد و هوار کرد که ای مردم 
زند که ماهی از زمین بیرون آوردم با اون شوهرم دیوانه شده مرا می

مردم ماهی از زمین بیرون میاد یا از دریا؟ برادرهای زن  ؟چه کردی
ماهی از زمین بیرون آمده قرار  تگف؟ آمدند چرا خواهر ما را زدی

بوده ماهی درست کنه نکرده. سیری کتک خورد از دست برادران. زن 
ه زن هم قهر کرده آمد هم برگشت خانه. مرد دید عجب کتک خورد

زن گفت اشتباه کردم. زن گفت نه اشتباه نکردی. این  خانه و به
همون مثل "مکر زن بار خره" هست یعنی که خر هم نمتونه بار مکر 

  .[Janeballahi, 2018: 345] زن ببره
  ایتهاجمات قبیله از ممانعت نقش زن در

از جانب هر کس حجاب و حریم زن  در عرف عشایر بلوچ جسارت به
اگر روسری زنی را  .شد و مجرم مهدورالدم بودبخشیده نمید که بو
داشتند در حکم قتل او بود. حتی اگر کسی سهواً مرتکب چنین بر می

قابل بخشش نبود  طور که قبالً گفته شد،همان شد،عملی می
[Janeballahi, 1988: 44]. البته چنین قرار و مداری با مردم و 

 غیر عشایر مجری نبود زیرا همانطور که پاتینجر و گانه وطوایف بی
اسارت  دختر را هم به اند در تهاجمات بیرونی زن ودایر نوشته
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 .[Yadegari, 2012; Goodarzi, 1969] اندگرفتهمی
طوایف بلوچستان مرکزی حمله کرد عالوه  حاکم دزک به مهرابشیخ

وجود  قنبر را به کرد و حماسهرا هم اسیر  دام، زن و دختران آنان بر
 آورد.

 

 
  های جدیدگیری طایفهش زن در شکلنق
دیدند که در میان مردم را می های حاکم هرگاه شخصیخان :لفا

است و چندنفری در خدمت  مبارزی سوارکار شجاع و پایگاهی دارد یا
خدمت  دادند تا او و یارانش را بهاو می را به او هستند دختر خود

میرمبارک که  خان دختر خود را بهکما اینکه سردارحسین گیرند،
های سیدی بود و طرفداران سلحشوری داشت داد و با این پیوند بلوچ

رد. سعیدخان نارویی نیز از همین خود نزدیک ک آهورانی را به
خان دزکی استفاده نمود، حاصل سیاست برای جلب نظر مهراب

گرفتن گرفتن طوایف جدید یا قدرتهایی معموالً شکلچنین ازدواج
خان طوایف گمنام بود. چنانکه از ازدواج میرمبارک با دختر حسین

 یفهخان با دختر سعیدخان طامبارکی و از وصلت مهراب طایفه
جاه و مقامی  کسانی که تازه به :ج نما کرد. زیی نشو وبارک
گیری قدرت های قدیمی نقشی در شکلآنکه خانوادهرسیدند بیمی

باشند بعد از استقرار در مقام حاکمیت برای بسط قدرت  آنها داشته
 را به کردند تا آنهاهایی وصلت میو نفوذ خویش با چنین خانواده

ها در هایی که سالتشویق نمایند ازدواج با خانواده حمایت از خود
ای دارند، در یک شناخته شده منطقه مصدر قدرت بودند و چهره

را  شمارد و حکومتجامعه سنتی که اصل و نسب را محترم می
داند، تنها اهرم قدرت است. لذا هر الهی می میراث پدری و ودیعه

توانست اینزد، نمیم میصاحب قدرتی که تکیه بر تخت سروری قو

 
را نادیده بگیرد، از طرفی چون اصل وراثت و انتقال حسب و  اصل

 های قدیمی آیندهدانستند ازدواج با خانوادهنسب را از مادر می
کرد، بعضی اصول عشایری مثل مشروع فرزندانشان را تأمین می

 بودن تعدد زوجات و حرمت به اصل خویشاوندی که اعضای طایفه
این  کنندههای دیگر تشویقداند از جنبهپیکر میرا چونان عضو یک

حیات سیاسی  تاریخی ها بود. این نوع پیوندها در طول دورهازدواج
اضمحالل و نوپا کامالً مشهود است. مثالً این  بلوچ در طوایف رو به

است که صدها  کیانی دوره در سیستان مصادف با افول قدرت طایفه
قدیمی  سلسه حکومت محلی دارد و خود را از نسل یک بقهسال سا

قدیمی، طوایف  داند. مدعیان سرسخت این طایفه)صفاریه( می
 سنجرانی، نارویی و بعدها خانواده شهرکی، نوپایی مثل سربندی،

خویشاوندی مانند تارهای عنکبوت  علم بودند که همگی در شبکه
الدین آخرین ملک از ملوک کیانی با جاللاند. ملکگره خورده هم به

خان سنجرانی پیوند زناشویی بسته بود. دختر ابراهیم خانواده
خان خان نیز همسر خدادادخان نارویی بود، سردار ابراهیمپردل

خان نارویی ازدواج کرده بود و سنجرانی با دختر سردار علم
خان نارویی دختر ابراهیم خان فرزند خان پسر علمشریف

الملک خان شوکتزنی داشت. میرعلم را به خان سنجرانیجهانانخ
 اکبرخان نیز با این دو خانواده وصلت کرده بودند. و فرزندش امیر علی

 
 

1368 اسپکه، آپودم، (1شکل  1368 ،الدینیاردوگاه عشایر زین ،سورجا( 2شکل   

  

1391، سازی کلپورگانکارگاه سفال (3شکل  1391های کلپورگان، انواع سفال (4شکل   
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های بمپور نیز در بلوچستان نیز وضع مشابهی وجود داشت، ملک
 را  ها آنانصفاریه بودند که نارویی دیگری از ملوک وابسته به شاخه

 رقیبی مثل خانواده ها باکردند، اگر در سیستان نارویی ودمقهور خ
 علم مواجه شدند و نتوانستند کاری از پیش ببرند در بلوچستان 

خویشاوندی برای  طوری که بیان شد با گسترش شبکهها بهنارویی
 ,Janeballahi] نسبتاً طوالنی حاکم بال معارض بودند یک دوره

1992: 103]. 
 

 گیرینتیجه
هم قهار. فقط دلدار و  زن در نظام عشایری بلوچ هم مظلوم است و

دوش  به دوش کند وپای مردان کار می به معشوق نیست بلکه پا
رزم  های بلوچی زنانی مانند بانری جامهحماسه جنگد. دراو می

 مهناز حتی از جنگند و زنانی مانند گراناز وپوشند و با دشمن میمی
نماد  کنند یا مثل هانیخواهی میود آشکارا کینشوهران ناالیق خ

 معشوق است که با وجود ازدواج ناخواسته با رقیب در وفاداری به
شود زنی  بسترشود با شوهرش همسال حاضر نمیمدت سی

های شاری همسر شوهرش شهداد دروغ جو مثل مهناز کهانتقام
مهناز از  زی بهشود و بدون آنکه چیکرده غیرتی می دیگرش را باور

امان های بیخبر بگوید او را با افسار اسب خود زیر ضربهجا بیهمه
 شود ولی وقتی بادهد. مهناز مظلوم واقع میشالق و لگد قرار می

شهداد برای  کند ورا ثابت می گناهی خودسوگند روغن داغ مهناز بی
را  تسکین دل او شاری را که عامل تهمت بود نکشت بلکه کنیزی

گیرد و چنان که مجری دستور او بود کشت. اما مهناز آرام نمی
خود را  تحیا که مرد رشته گیردانتقامی از شوهر بدطینت خود می

 زنش را بهپرسش و پاسخ هم بی کند. اما دادشاه که اوقطع می
کسی نیست که داد این زن  کشد واند میاو زده بهسبب تهمتی که 
مادری  پدری و در نظام عشایری بلوچ تبار ستاند.مظلوم را از او ب

 جایگاه معتبرتری برخوردار پدری از دو محترم هستند ولی تبار هر
رسد و استخوان از پشت می خون و است چون پدر پشت است و

مادر الپ یا شکم است که فقط پوست از الپ است. اما چون 
دودمان باشند ها درون گروهی است اگر والدین کسی از یک ازدواج

که غالبًا چنین است در این صورت تبار پدر ومادر یکی است و جای 
با این حال ماند. اهمیت دانستن تبار مادر باقی نمیزیادی برای کم

آورند تا میان می پدران و برادرانشان صحبت به زنان بلوچ بیشتر از
برادران  روند اما پدران ومی آیند وزیرا شوهران می از شوهرانشان

تابوست  عین حال که حرمت دارد و در بلوچ زنهمیشگی هستند. 
ویژه زمانی که  ولی در برخی قید و بندها و قراردادهای اجتماعی به

ای جز خطر باشد دست و بالش بسته است و چاره کیان طایفه در
سرنوشت مقدر خود ندارد. گاه این قراردادها چنان  تسلیم به

شود مثالً زن آن ضوابط شرعی هم رعایت نمی ررحمانه است که دبی
او  شود و دیهاگر در اصول اعتقادی و شرعی نصف مرد حساب می

دختر تعیین چهار 4یک قتل  مرد است در این جا گاه دیه نصف دیه
 رسید قضیه برعکس بود وسران قوم می شد اما وقتی نوبت بهمی
آمد. یعنی حساب می مقتول برابر یک دختر به هفت بار خون این

دیگر را به قتل  نفر از طایفه 7اگر یک یا چند نفر از یک طایفه 
شد و این بست انتخاب میرسانید دختر سردار برای خونمی

ای بود اش بود از طرفی انگیزهترین تنبیه برای قاتل و طایفهبزرگ
کشتار شود  کشت و هر قیمتی هست مانع ادامه برای سردار که به
همین دلیل کسی به یاد  دختر خودش برسد. به مباد که نوبت به

عقد کسی در  بست بهرا برای خون خود آورد که سردار دخترنمی
طراز خود مثل موردی که در های باال و همآورده باشد. مگر در رده

 های بین شاه کامران و محمدرضاخان سربندی وقوع یافت. درجنگ
 تر هم بهزنان طبقات ضعیف گر نسبت بهکشی دیاین مورد یک حق

نسبت منزلت اجتماعی افراد تعیین  بها بهخورد زیرا خونچشم می
شود. هر چه مهریه باالتر باشد، خون بها بیشتر است، بنابراین می

بیشتر از نوکر و غالم و درزاده است. اگر « باشنده»بهای امیر یا خون
دست کسی کشته شود،  به فردی از زات باال مثل خان و کدخدا

کنند، اش برخاسته و خونش را قصاص میخواهیخون بستگان او به
را از زات پایین )مثل: نوکر، غالم،  دسته شخصی اما اگر فردی از این

گیری نیست. در را یارا و اجازت انتقام مقتول درزاده( بکشد، خانواده
حکم  بهایی بهاخت خونپرد این موارد بزرگان قوم دخالت کرده و به

بخشند. در قاضی یا دستور حاکم بسنده کرده غایله را فیصله می
اول  خواهی را نیز فردی از دستهمورد درزادگان و غالمان این خون

کند های او هستند میمقتول جزو رعایا، خدمه و یا غالم که خانواده
پایین چنان  هایساالری بلوچ خون مقتول از زاتواال در فرهنگ خان

 قصاص او بریزند. اول را به ارزشی نیست که خون فردی از دسته
خوانین بلوچ برای بسط قدرت و قلمرو حکومت خود از سیاست 

کردند، چون پیوند ازدواج با هر های مصلحتی پیروی میازدواج
دنبال داشت، خوانین از طوایف  را به طایفه اتحاد و حمایت آن طایفه

را به  گزیدند، تا آنانخود و فرزندانشان همسرانی برمی مختلف برای
حمایت از خود وادار سازند، ارزش اجتماعی چنین ازدواجی بدان 

شدند زور متوسل می پایه بود که خوانین گاه برای تحقق آن به
رییس  رستمسرابندی که به زور دختر شاه شاه رییس طایفهامیرغالم

کرد چون واکنش ناخوشایند  پسرش عقدرا برای  هارئیسی طایفه
 ه کرد. ار اش را آوطایفه رستم را دید او راکشت وشاه
شد، برای کسب خان یا سرداری که مصدر قدرت و حاکم می هر

اعتبار بیشتر نیازمند این بود که شبکه خویشاوندی خود را با خوانین 
و  های اشرافی محلی گسترش دهد تا از این طریق مقامو خانواده

ویژه اگر در میان مردم  موقعیت جدیدی را کسب کند. این گروه به
کردند ای میپایگاهی نداشتند حتی با قربانیان خود چنین معامله

زنی  را که مغلوب و منکوب کرده بودند به یعنی دختر حاکم و خانی
خود منتقل سازند، چنین ازدواجی  را به او گرفتند تا شأن و مرتبهمی
وان یک حرکت نمادین یا حتی یک ضرورت اجتماعی تقریباً عنبه

کشت چون را می عمومیت داشت. خان غالب کمتر خان مغلوب خود
 کشتن او به دانست ورا مظهر هویت خود می عشایر خان جامعه

را به رسمیت  وجه جایز نبود. تنها وقتی جانشین خانهیچ
این دلیل حتی یک  را وارث خان خود بداند به شناخت که اومی

خان سوم که در رأس مهاجم قوی مسلط بر اوضاع مثل امیرعلم
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را که رقبای سیاسی  قدرت بود بعد از اینکه خوانین محلی سیستان
همه تفهیم کند  او بودند سرکوب کرد با دختر آنان ازدواج کرد تا به

 او کمتر از خان نیست. پیش از او سران نارویی که شأن و مرتبه
ین همین سیاست را در بلوچستان اعمال کردند سعیدخان نارویی ع

های بمپور را برانداخت با دختر یکی از آنان ملک بعد از آنکه سلسله
ازدواج کرد تا مردم او را وارث مقام و ملک پدرزن بدانند. اگر مرد 

 سنگ به پشت خود زنعهدبودن خود با پرتاب سه سر بلوچ برای بر
رفت زن بلوچ هم محبت کرد و به دنبال کار خود مییطالقه مرا سه
بود که  این باور کرد چون بررا بیشتر نثار برادر وخواهر خود می خود

جایش انتخاب کرد  دیگر را به توان یکیمی رود وآید و میشوهر می
 .جایگزین هم ندارد ولی برادر همیشه هست و
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