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 چکیده
در ، کنهد یدا میهای مختلف پصورت، در جوام  مختلف : یک مسلله اجتماعی در زمان واحدهدف

مسهلله   .گهردد ای دیگهر رد و ناپسهند مهی   جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه
گیری آن های شک چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائ  اجتماعی و فرهنگی است که عل  و زمینه

گیهری  شهک   ههای  شناخت عل  و زمینه، هدف مقاله حاضر .متفاوت خواهد بود، در جوام  مختلف
 .چندهمسری مردان در شهرستان سراوان بوده است

کنندگان با توجه به ههدف  ای بوده و مشارکتکیفی از نوع نظریه زمینه، : تحقیق از نظر روشروش
 طوربهمطالعه از میان جامعه در دسترس یعنی مردان دارای بیش از یک همسر در شهرستان سراوان 

ها مصاحبه .آوری گردیدساختار یافته جم به وسیله مصاحبه نیمههدفمند انتخاب شدند و اطالعات 
تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته که پس از مصاحبه با چهارده نفر به اشباع نظری رسیده و 

هها روی کاغهذ پیهاده و    نفر ادامهه داده و مهتن مصهاحبه    71ها را تا مصاحبه، جهت اطمینان بیشتر
 .العات تحلی  شدکدگذاری انجام و اط

مقوله اصلی و یک  79دهنده چندهمسری شام  : نتایج تحقیق نشان داد که عوام  تشکی هایافته 
است که در قالب مدل پارادایمی و خط داستان « برانگیختگی روانی اجتماعی»مقوله هسته با عنوان 

مقصرانگاری ، شرایط علی وانعنبهنتایج تحقیق نشان داد که ازدواج سنتی و غرایز جنسی  .ارائه شدند
نمایش ، گرشرایط مداخله عنوانبهگری خانوادگی گاهی و تسهی دو اقامت، نمای مذهبی، همسر اول

ای باعهث بهروز پدیهده    شرایط زمینهه  عنوانبهدلبستگی و توانایی مالی ، بسترهای آزادتعاملی، اقتدار
گذار پُهر گهداز عینهی و يهنهی از     »راتژی است، برانگیختگی روانی اجتماعی خواهد شد که در نهایت

 .آوردرا بوجود می« همسر اول
، های مذهبی در کنار مسای  مالی و بسترهای اجتماعی مطلوب: نتایج نشان داد نگرشگیرینتیجه
 .گیری چندهمسری در بین مردان مورد مطالعه استترین عل  شک مهم

 مردان، ازدواج مجدد، عیبرانگیختگی روانی اجتما، : چندهمسریکلیدی کلمات
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Abstract 
Introduction: social issues is accepted in one country and 
rejected in another one at the one. Polygamy is a social and 
cultural issue that its causes and formations differ in various 
countries. The purpose of this study is to identify reasons and 
how polygamy forms in Saravan city. 
Methods: The method of this research was a qualitative type of 
ground theory. Participants were selected according to the aim of 
this study that they were Polygamy (Men who had more than one 
woman in Saravan city). The text Date was collected through 
semi-structured interviews. The interviews continued with 
theoretical saturation, after interviewing with 14 people, that 
theoretical saturation was achieved and interviews were 
continued for more than 17 people and then the text of 
interviews are coded on papers and their dates are analysed. 
Finding: The results showed that the constitutive factors of 
polygamy consisted of 10 main categories and one core category 
called "socio-mental arousal" which were presented in the form 
of paradigm model and story line. The results showed that 
traditional marriage and sexual instincts as causal conditions, 
First wife's mistreatment, religious view, two-residence and 
family facilitation as intervening conditions, authority 
representation, free-lance, attachment and financial ability as 
contextual conditions. It will become a social psyche that will 
eventually create the strategy of "Severe Objective and subjective 
transition from first mate". 
Conclusion: The results showed that religious attitudes along 
with financial issues and desirable social contexts are the most 
important causes of polygamy formation among men. 
Keywords: Polygamy, Psycho-social Arousal, Remarriage, Men  
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 مقدمه
فرهنگیي و اقتصیادي در حیال تغييیر و     ، سياسیي ، بسياري از موضیوعات و مسیائل اجتمیاعي   

چنان كیه   .نندكروزي به شكلي و روز ديگر به شكلي ديگر ظهور و بروز مي .دگرگوني هستند
هیاي  هیاي گونیاگون صیورت   در جوام  مختلف و از زمينیه  ي  مسئله اجتماعي در زمان واحد

اي ديگر رد و شود و در جامعهدر جامعه و سرزميني پذيرفته و پسنديده مي، كندچندگانه پيدا مي
 مسئله چندهمسري يا تعدد زوجات از مسائل اجتماعي و فرهنگیي اسیت كیه    .گرددناپسند مي
 .(1325، هیاي گونیاگون بیوده اسیت )شیجاعي     جوامی  و سیرزمين  ، تاب  زمیان ، درطول تاريخ
هم مان  طوربهشكلي از ازدواج مطرح است كه در آن فرد  عنوانبهمختصر  طوربهچندهمسري 

چندهمسري به صورت چندزني و چندشوهري اجیرا  ، از لحاظ تاريخي .بيش از ي  همسر دارد
زن بيش از ي  شوهر ، مرد بيش از ي  زن داشته و در چندشوهري ،شده است كه در چندزني

فیرد در يی  زمیان فقیط يی  همسیر دارد       ، همسیري در مقابل در شكل تی  ، كنداختيار مي
چندزني در مقايسه با چندشوهري رواج بيشتري دارد و  .(2111، 2: ساندرسون2111، 1الكرناوي)

اند و داشته است كه در فقر شديد به سر برده رسد چندشوهري تنها در جوامعي وجودبه نظر مي
  .(2111، 3در آنها كشتن دختران رايج بوده است )نيكلسون

هیاي سینتي آفريقیايي و كشیورهايي كیه امیروزه       اي در بسياري فرهنگچندزني تا اندازه
البته در بخشي از خاورميانیه   .شوداجرا مي، آفريقاي جنوبي و اغل  جنو  و مرك  آفريقا است

حتي در سه چهارم جوامی   ، شودكنوني و كشورهاي مسلمان )ايران كمتر( بويهه عر  ديده مي
چندزني در ، 5براساس تحقيقات مورداک .(2111، 4سنتي ماقبل صنعتي وجود داشته است )كونت 

اين رسم در ميان تمامي اديیان  ، قبل از اسالم .درصد جوام  فعلي يافت شده است 75بيش از 
گويد: در تلمود بیراي  مي 1وستر مارک .در آن روزگار به ج  مسيحيت وجود داشتالهي موجود 

ي اقیدام بیه چنیين    مردولي سفارش كرده است در صورتي كه ، تعدد زوجات حدي معين نشده
به درستي تثمين نمايد و فرد عادي بهتر است چهار زن و افیراد  ها را بايد بتواند آن، عملي كند
اما اذعان دارند كه خداوند براي آن حدي قرار نداده است )احمد ، هشت زن بگيرند، عالي مقام

دهنید كیه عوامیل    ( عالوه بر اين مطالعیات نشیان میي   1391، به نقل از اسمعيلي، 2113، طه
نقيیان و روسیتاخي    علیي  طلبیي دارنید  هنگي و قدرتهاي فرزمينه و ريشهشماري از جمله بي
( در پهوهشي نشان دادند چندهمسري يا به عبارتي چندزني در بلوچستان امیري كیامالا   1397)

چرا كه در بسیياري میوارد تعیداد فرزنیدان و در نتيجیه قیدرت       ، پذيرفته شده و جاافتاده است
                                                                                                                                  
1- Al-Krenawi- A 

2- Sanderson 

3- Nicholson 

4- Coontz 

5- Mordock 

6- Wester mark 
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اين امیر را بايید در برابیر     .دهدمي اف ايش تيره و نهايتاا طايفه را، اجتماعي و اقتصادي خانواده
عیدم حمايیت   ، وابستگي مالي آنهیا ، موقعيت زنان بلو  در سلسله مرات  اجتماعي و اقتصادي

به عالوه گستردگي اين  .هاي اجتماعي قرار دادحقوقي از طالق و جدايي زن و فقدان پشتيباني
زمينه و ، مي ان یروتمندي مردان باشد الگوي خانوادگي بيشتر از آنكه ناشي از سن و سال و يا

توان به ي  تيره يا طايفه يا طبقه اجتماعي خاص محدود هاي فرهنگي دارد و آن را نميريشه
اما ، و اينكه تصميم به چندهمسري عموماا تصميمي ي  طرفه و از طرف مردان است .دانست

هیاي مبتنیي بیر    چراكه استراتهي ،زنان ني  در اين ميدان عامالني صرفاا منفعل و پذيرا نيستند
ورزي را به آنها عطا كرده تا در برابر اين ساختار خانوادگي بیه  مراتبي از كنش، جبران و انتقام

( گ ارش دادند علل 1391)، زاده و حميدي سوهاتقي .مقاومت خاموش و غيررسمي دست زنند
ارتند از نداشتن فرزند ذكیور  از سوي زوج عب دادگاه از اجازه اخذ درخواست ازدواج مجدد براي

بیا   زوج میالي  تمكین ، درصد 14/7حرج با  و عسر، درصد 14/7 زوجه رفتار سو ، درصد 14/7
رضیازاده   .درصید اسیت   51درصد و عدم تمكن زوجه بیا  22/14، زوجه رضايت، درصد 22/14
ن ميی ا ، ( ني  به اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي مستقل میویر بیر چنید همسیرگ يني را    1327)

نارضايتي مرد از خانواده زن ، تحميلي بودن ازدواج با همسر اول، نوع شغل مرد، تحصيالت مرد
دختیرزا بیودن زن اول و بيمیاري    ، نازا بودن زن اول، عالقه مرد به چندهمسرگ يني، اول خود

، ( در پهوهشي نشان داد عوامل یروتمند بودن مردان1325ناستي زايي ) .دهندزنان تشكيل مي
الگو قیرار دادن پيیامبر و كیاهش    ، مشكالت جسماني و رفتاري زنان، بودن چندهمسري عادي

( نيی   1324نتايج پهوهش عارف نظري و مظیاهري )  .فساد اخالقي در تعدد زوجات مویر است
همسر و چندهمسر( رايج بوده هاي دلبستگي ايمن در هر دو گروه )ت بيانگر آن بود كه سب 

توانند عامل تعدد زوجين افراد باشیند و ايین رفتیار بیا     ا ايمن نميهاي دلبستگي ناست وسب 
  .الگوي دلبستگي ايمن ارتباط بيشتري را نشان داده است

همسري بستگي ( تغيير شكل ازدواج از تعدد زوجات به ت 2115) 1كرويكس و مارياني
( 2113) 2م جي .به وضعيت اقتصادي ي  جامعه دو طبقه و اف ايش سهم مردان یروتمند دارد

به اين نتايج رسيده است كه افت نامطلو  اقتصادي در زمان ازدواج و وقوع سیيل و جنیگ   
باعث اف ايش شيوع تعدد زوجات شده است و از طرف ديگر ، كنندكه در سط  ملي عمل مي

 3فلیورا  توبجاني و .اف ايش تحصيل زنان در دهه اخير نرخ چندهمسري را كاهش داده است
درصد جوام  شناخته شده چند همسیري   71رسي خود دريافتند كه در بيش از ( در بر2114)

سیاالري بیوده   چند همسري ساختار خانواده از نوع مردهاي وجود دارد و در اكثريت خانواده
كنید و  است كه نقش مهمي در بوجود آمدن خانواده چنید همسیري در آن جامعیه ايفیا میي     

                                                                                                                                  
1. Croixand & Mariani 
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عقايد افیراد جامعیه باعیث مانیدگاري رسیم چنید       همچنين اعالم داشتند كه نوع فرهنگ و 
 عنیوان بیه ( ني  در پهوهش خود چندهمسري را 2112) 1اسچيتل .همسري مردان شده است

هاي طوالني خود بیه  ي  عمل از سوي مردان اينگونه تشري  كرد كه اقتصاددانان در بحث
آن را انتخیا   انید كیه خودشیان    سودمندي تعدد زوجات براي بسياري از زنان اشیاره كیرده  

نمايند و دليل آن را نابرابري توزي  مناب  دانستند و در نتیايج خیود داليیل ديگیر تعیدد      مي
 .زوجات را بيشتر دانستن مردان ب رگسال نسبت به زنان و تفاوت جنسيتي دانسته است

اجتمیاعي و  ، مردان بدون توجیه كیافي بیه شیرايط اقتصیادي     ني  در شهرستان سراوان 
هیاي  هیا و آسیي   عیث وارد آمیدن لطمیه   نماينید كیه با  به تعدد زوجیات میي  اقدام ، حقوقي
گرچه  .شودنظام اجتماعي و فرهنگ كشور مي، روان جامعه، ناپذيري به بنيان خانوادهجبران

موردع تشويق علماي مذهبي ، چندزني در اين منطقه به دليل سابقه تاريخي و عرف اجتماعي
هاي خاص ازدواج در اين منطقه ارتباط با سنته بيشيوع اين سنت فرهنگي در گذشت، است

شد و فاصله سني ميان زيرا نخستين ازدواج مردان بلو  از سنين پايين آغاز مي، نبوده است
 زوجين بسيار زياد بوده و گ ينش زن اول طبق سنت از اختيیارات قطعیي والیدين محسیو     

ن بیه موضیوع چندهمسیري و    لیذا پیرداخت   .(1397، شده است )علي نقيیان و روسیتاخي   مي
سوال اين پهوهش اين است كه داليل پيامدهاي آن از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود و 

 گيري پديده چندهمسري مردان در شهرستان سراوان چيست؟هاي شكلو زمينه

 

  روش

در پیهوهش   .پيكربنیدي شیده اسیت   ، براساس پارادايم تفسيري، شناسي تحقيق حاضرروش
ايین   .شیده اسیت   اي و از رويكرد اشتروس و كوربين استفادهي زمينهروش نظريهحاضر از 

يابي اين امر با هدف پهوهش كه دست .كنندگان همراه استروش با تجربه و فهم مشاركت
، در مرحلییه اول پییهوهش  .سییازگاري دارد، كننییدگان اسییت بییه معییاني ذهنییي مشییاركت  

تبيين چندهمسري مردان است از ميان جامعه  كنندگان با توجه به هدف مطالعه كهمشاركت
 .هدفمنید انتخیا  شیدند    طیور بیه در دسترس يعني مردان چنیدزني در شهرسیتان سیراوان    

ها تیا زمیان   مصاحبه .ساختار يافته صورت گرفتگردآوري اطالعات به وسيله مصاحبه نيمه
اشباع نظري رسيده و نفر به  چهاردهرسيدن به اشباع نظري ادامه يافته كه پس از مصاحبه با 

كننیدگان  مصاحبه با اجازه شركت .نفر ادامه داديم 17ها را تا جهت اطمينان بيشتر مصاحبه
ضبط شد و بعد متون مصاحبه روي كاغذ پياده و كدگذاري و تج يه و تحليل اطالعات انجام 

ون بنیدي شیده و در در  مفاهيم فرمول، بندي و ادغام كدهاي مربوط به همسپس طبقه .شد
هاي خاص موضوعي قرار گرفتند و در زير دسته يا زير مفهوم قرار گرفتند و در نهايت دسته

                                                                                                                                  
1. Scheidel 
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بندي گرديد و مدل پاراديمي مربیوط  تقسيم، بندي شده براساس هدف پهوهشمفاهيم دسته
و  مشیاركت طیوالني   .1هیاي  ي روشها بیه وسیيله  يافته قابليت اعتماد .به آن طراحي شد
 .4كننیدگان و  تثييید مشیاركت   .3بررسیي همكیاران؛    .2يدان تحقيیق؛  مشاهدۀ مداوم در م

یبیت  ، تاييد اتكاپذيري تحقيق ني  با رعايت اصول و نكات مصاحبه .توصيف غني؛ تاييد شد
 .سازي دقيق انجام گرفترخدادهاي كامل و پياده

 

 هایافته
در ، مقوله نهايينهايت  ا و درهمقوله، مفاهيم، تحقيقي هاارهقيق متن مصاحبه گ دسي ربا بر
ه مقول، ينداين فره انتيجدر  .سته ائه شددازي و اراپرممفهو، ئییيج دقيییق و ، طوالنيي يندافر

هاي تحقيق در قال  مدل پارادايمي و خیط  يافته .مفهوم برساخته شد 22مقوله و  11از هسته 
، ي پیهوهش مقولهجداول فرايند استخراج ، دليل محدوديت حجمي به .داستان ارائه خواهد شد

  .حذف شده است

 

 تحقیق مدل پارادایم
 .هايي است كه در بستر مطالعه رخ داده استنشان دهنده فرآيندها و فعاليت، مدل پارادايمي

، ايشرايط زمينیه ، هاي مختلفي است كه عبارتند از: شرايط عليمدل پارادايم شامل قسمت
چنين پديده مرك ي ني  حول ميانه میدل قیرار   هم .ها و پيامدهااستراتهي، گرشرايط مداخله

هاي اين پهوهش پويايي .گيردها و جريان فرايندها حول آن شكل ميگرفته است كه فعاليت
بیوده  « اجتمیاعي -برانگيختگیي روانیي  »، دهد كه پديده مرك ي در پهوهش حاضرنشان مي
-رانگيختگیي روانیي  ب، گیر اي و مداخلیه زمينیه ، يعني مردان با توجه به شرايط علیي  .است

گذار پُر گداز عيني و ذهني از همسر »استراتهي كه  .كننداجتماعي براي چندهمسري پيدا مي
 .شودمفصل بررسي مي طوربهدرادامه مدل پاراديمي  .آوردمي را بوجود« اول
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 گیری و پیامدهای چندهمسری مردانهای شکلینهمدل پاردایمی علل و زم .0نمودار 

 

 خط داستان
ممكین اسیت در   ، انید با توجه به اين كه افراد در سنين نوجواني هنوز به یبات عاطفي الزم نرسیيده 

ها انتخا  خود عاقالنه تصميم نگرفته و پس از ازدواج دچار پشيماني شوند اين به دليل تغيير نگرش
افتد و اينكه فرد اقدام به انتخیا  همسیر براسیاس پختگیي و انتخیا       ميو رشد فكري افراد اتفاق 

  .كند كه همان چندزني استآگاهانه مي
ازدواج اول مین بیدون فكیر و     .سیالگي بیوده اسیت    19اولين ازدواجم در سین   گويد:قاسم مي

 .زودهنگام بوده است

ایط زمینهشرای  

 . نمایش اقتدار7

 . بسترهای آزادتعاملی9

 .دلبستگی3 

 . توانایی مالی9

 
 
 
 

 

. مقصرانگاری 7

 همسر اول 

 . نمای مذهبی9

 . دو اقامتگاهی3

گری .تسهی 9

 خانوادگی

شرایط 

 علی

. ازدواج سنتی1  

. غرایز جنسی9  

گرشرایط مداخله  

 پدیده

اول از همسر یو يهن ینیگذار پر گداز ع  

 استراتژی

 پیامدها

 الف( پیامدهای مثبت: ایجاد فرصت ازدواج برای زنان مطلقه و بیوه، ارضای نیاز جنسی.

های روانی مرد، تحلی  سرمایه اقتصادی، فقدان ب( پیامدهای منفی: تحلی  سرمایه اجتماعی، تنش

 سر اول.سایه پدری، تحقیرعاطفی فرزندان، تعارضات تنی/ناتنی، انزوای عاطفی هم

برانگیختگی روانی 

 اجتماعی
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هیاي  ازدواج .جوامی  دارد اي است كه عميقاا ريشه در فرهنگ برخیي  ازدواج خويشاوندي پديده 
تیرين شیكل آن   شیود و شیاي   خورد و مياي و فاميلي ني  در بين قوم بلو  بسيار به چشم ميطايفه

چه بسا بسياري از  .ازدواج بين اقوام درجه اول مثل دخترخاله و پسرخاله يا دخترعمو و پسرعمو است
بري( در بين آنهیا  كنند كه به )نافد ميشان را از همان كودكي نام ها حتي پسران و دخترانخانواده

بیه خیاطر احتیرام بیه پیدر و میادر وحفیظ آبیروي          در چنين شرايطي فرد ممكن است .مشهور است
اي ن ديی  فیرد از انتخیا  و تصیميم     دهد امیا در آينیده  بري ها تن به ازدواج فاميلي و نافخانواده

 .كر خواهد كرداجباري خويش پشيمان خواهد شد و به گرفتن همسر دوم ف
من با اصرار پدر و مادرم كه از كودكي برايم تصميم گرفته بودند با  گويد:مثال حم ه مي طوربه 

 .دختر عمويم ازدواج كردم
پدرم به خاطر حفظ آبرويم تصميم گرفت سر و ساماني بیه مین بدهید و او     گويد:زومك هي مي

موضوع ازدواج اجباري خود بیه فیرد میورد    ، امهوي در اد .ازدواج با دختر عمويم را با من مطرح كرد
به زن دومم زماني كه هنوز ازدواج نكرده بیوديم گفیتم: مین    نمايد: اش را اين گونه مطرح ميعالقه

 .ي  زن دارم اما پدر و مادرم زماني كه من كوچ  بودم او را به زور به من دادند
خصیوص ازدواج در سین پیايين و    هیا و آدا  منطقیه بلوچسیتان در    عبدالباسط در زمينه سینت 

رسم منطقه میا اينجوريیه كیه زن اول را پیدر و مادرهیا       گويد :هاي فاميلي ني  اين چنين ميازدواج
ازدواج اول در فرهنگ ما اين گونه است كه با  .كندكنند و زن دوم را خود فرد انتخا  ميانتخا  مي

 .در انتخا  نداشتيم هاي دختر و پسر است و ما چندان نقشيانتخا  خانواده
از آن جملیه:   .دهنید فرزندان خود را به ناصوا  سوق میي ، برخي پدر و مادرها گاه با اصرار زياد

گرايانه موقت دارند كه مختیوم بیه طیالق يیا     هاي ماديهايي كه مالکهاي اجباري و ازدواجازدواج
 .ایرات ديگري همچون چندهمسري هستند

مادرم باخواهرهايش درخصوص دامادي مین و   مطرح كرده است:قاسم اين موضوع را اين گونه 
 .هايشان صحبت كرده بود و به من گفت شما را ن د نوه خواهرم داماد كردمبرادرم با نوه

گیرايش بیه روابیط     طلبي و هيجانات كاذ  و زودگذربرخي از مردان بدليل داشتن ميل به تنوع
 .نگرندمي« سيغنيمت جن»آنها به زن به ديده  .متعدد دارند
چرانیي  طل  است و به همين علت چشیم انسان موجودي تنوعگويد: مثال عبدالمل  مي طوربه 
گرچه سه يیا بيشیتر   گويد: مرد هايش ميو در ادامه صحبت .طلبي استكند و به دنبال رف  تنوعمي

 .«شوداش تمام نميطلبيزن داشته باشد باز هم تنوع
مردان چندزني به دنبال هوي و هوس بوديم و به اين علت چنید زن  من و گويد: عبدالباسط مي

 .گرفتيم
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، گذرد با اينكه از همسرشان رضايت دارندشان ميبرخي افراد پس از مدتي كه از زندگي مشترک
هیاي  شان به روابیط و جیذابيت  كنند براي زنده و باطراوت ماندن ميل جنسي يا عواطفاحساس مي

 .هاي متفاوت خواهند بودينگونه است كه مردان خواهان تعدد زوجات با ويهگيا .تر نياز دارندجديد
هیاي  روم و دختیر و زن وقتي من به بازار میي »گويد: عبدالمل  در اين زمينه مي، مثال طوربه 

كنم كه كاش من بينم كه جثه ب رگي دارند من ي  كشش خاصي نسبت به آنها پيدا ميديگر را مي
من آرزو دارم ي  زن چاقي داشته باشیم و  ، هايم الغر هستندزن .ي داشته باشمهم ي  زن اينجور

 .«رابطه جنسي با او را تجربه كنم
گیذراني  طلبي و خیوش لذت، هاي فطرييكي از گرايش، كنندگانهاي مشاركتبا توجه به گفته
  .ها استبراي فرار از رنج

بهانیه  ، ا بوده است و پيروي از سنت پيیامبر هدف من لذت دني گويد:عبدالباسط در اين زمينه مي
 .كندزنان هستند كه مرد به گرفتن چند تا زن اقدام مي، هاي دنيوييكي از لذتبوده است و 

شیود ولیي بیه دنبیال درمیان آن      در اين ميان برخي از زنان با مشكل سیردم اجي مواجیه میي   
شود و برخي مردان بیراي بیراي   مياين سردم اجي سب  فاصله گرفتن زوجين از يكديگر  .روندنمي

شان به برقراري رابطه با زنیان  هاي جنسي خود به جاي درمان سردم اجي همسرانطرف كردن نياز
 .كنندديگر گرايش پيدا مي
او ، زدمشیدم و بیه او دسیت میي    ش  موق  خوا  وقتي به زنم ن دي  میي  گويد:عبدالستار مي

برد و من از خوابيد و خوابش ميبدون توجه به من مي ايزنم ي  گوشه .گفت به من دست ن نمي
زنم ديگر مثل سابق نبود و به نيازهاي جنسي من اصالا توجهي  رفتارهاي .كشيدماين كار او زجر مي

 .نداشت
بستري را ندارنید و هرمیاه   از آنجايي كه زنان هميشه آمادگي جسماني الزم جهت مقاربت و هم

مرد جهت حفظ سالمتي مادر و ، شوند و همچنين ايام باردارييانه ميچند روزي ني  دچار عادت ماه
بچه بايد از مقاربت دوري كند تحت اين شرايط مردان براي رف  نياز جنسي خود اقدام به گرفتن زن 

 .كننددوم و يا بيشتر مي
 .دانستم چه كار بايد بكنمشد نميوقتي زنم عادت ماهيانه ميگويد: قاسم مي 

به صورت ، تواند در زندگي تعادل يافته ي  زوجيكي از مواردي كه مي، آنچه گفته شدعالوه بر 
تولد فرزند يكي از تغييراتي است كه به ميی ان زيیادي در    .موقت اختالل ايجاد كند تولد فرزند است
  .كندروابط خانوادگي و زناشويي تغيير ايجاد مي

د و روابطش با من در اولويیت كیارش نبیود و    زنم روابطش ديگر مثل گذشته نبوگويد: امير مي
 .گذراندها ميبيشتر وقتش را با بچه

دهنده آن است كه دو مقولیه اصیلي يعنیي    شوندگان نشانتج يه و تحليل خط داستان مصاحبه
ازدواج سنتي و غراي  جنسي عوامل اصلي شكل دهنده چندهمسري مردان در شهرستان سیراوان را  

ترين نيازهايي كه شخص بیيش از پیيش در خیود احسیاس     توان گفت مهمشايد ب .دهندتشكيل مي
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هیاي  كننید ايین نيیاز خیود را از راه    لذا مردان سعي مينياز به همراهي جنس مخالف است ، كندمي
 .مختلفي برآورده سازند

با خانمم در كالس درس در دانشگاه آشنا شدم و با او دوسیت  گويد: قاسم ني  در اين رابطه مي 
هیاي حضیوري   و هر روز ما با هم در تماس بوديم تا اينكیه رابطیه میا از تمیاس بیه مالقیات      شدم 

 .«هميشگي تغيير پيدا كرد
مین بیا زن دومیم در يی       :گويدعبدالباسط در خصوص آشنايي و ارتباط با همسر دوم خود مي

 .ت شده بوديمدفتر امور ارتباطاتي به مدت زيادي همكار بوديم كه در اين مدت ما با همديگر دوس
در روستايي كه معلم بودم دختري هميشیه بیراي مین آ     گويد: عبدالمل  ني  در اين رابطه مي

كردم كه به مرور زمان از اخالق و رفتار او خوشیم آمید و بیه دنبیال     د و من با او صحبت ميآورمي
 .خواستگاري او افتادم

اتصالي ساختمان بیه خوابگیاه    ي  روز براي رف  گويد:همچنين زومك هي در اين خصوص مي
 .كردند و من ني  شیماره خیودم را بیراي آنهیا انیداختم     دانشجويان دختر رفتم آنها من را مسخره مي

دختري از دانشجويان كه شماره را انداخته بودم تماس گرفت و ما با همديگر دوست پسر و دوسیت  
 .دختر شديم

آورم و كم كم عالقه ما به همديگر زيیاد شیده    دستبهمن توانستم دل او را  گويد:قاسم ني  مي
و در  .دو تا سه سال طیول كشیيد  ، بود و رابطه پنهاني ما همچنان ادامه پيدا كرد و اين رابطه پنهاني

هاي پنهاني كه با هم داشتيم واقعاا میا )مین و زن دوم( بیه همیديگر     اين مدت تماس تلفني و رابطه
 .دگي آينده خودمان كشيده بوديمهاي براي زنوابسته شده بوديم و نقشه
هري  از ، هاشود اين است كه در اين گونه ارتباطكنندگان برداشت ميآنچه از نظرات مشاركت

ها راضي هستند و شايد هیدفي جی  سیخن گفیتن بیا يكیديگر ندارنید؛ ولیي         طرفين ابتدا به حداقل
و خواهیان ارتبیاط بيشیتر     ديگر به اين حید قیان  نيسیتند   ، كه رفاقت و معاشرت حاصل شدهنگامي
 .شوندمي

 .كم كم محبت او در دل من به وجود آمید ، وقتي در محل كار با هم بوديم گويد:عبدالباسط مي
ي زن اول سیكونت دادم و اكثیر اوقیات بیراي ديیدن او بیه آنجیا        اي در ن ديكي خانیه او را در خانه

دارم و عاشیق و دلبسیته او   سیت میي  زن دومم در محل كار پي برده بود كیه مین او را دو   .رفتممي
 .امشده

 .رودها براي چندهمسري مردان به شمار مييكي از مالک عنوانبهتوان مالي ني  
 .دهیم گفتم چشم میي ، مطالبه كردند 1سهر طال 11براي ازدواج دوم گويد: در اين راستا امير مي

 .و بهشون دادم ميليون از جيبم بيرون آوردم 3در مراسم عقد زن دوم بالفاصله 

                                                                                                                                  
 .است گرم 60/9 با مساوی بلوچی سهرطالی هر. 7
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ي : بیرايم شیرط يی  خانیه    گويید قاسم ني  در زمينه داشتن توانايي مالي براي ازدواج دوم میي 
 .سهر طال گذاشتند 41ميليون مهريه و  21مسكوني و 

هیا شیرايط را بیراي زن سیوم شیدن      يكي از خیانواده  گويد:همچنين عبدالمل  در اين باره مي
اما من قبول نكیردم و گفیتم:    .ميليون داشته باشم 51ايد دخترش خيلي سخت گرفته است كه من ب

 .به شما بدهكار هستم 1مگر خون بها 
توانید در صیورت   مي، ته باشداگر مردي توانايي مالي داش، عقيده دارند چندهمسري افراد موافق
 .همسري ديگر برگ يند، اجازه همسر اول

 .به نظر من اگر مرد توان مالي و جاني داشته باشد زن ديگري بگيرد گويد:عبدالع ي مي 
هر گونیه رابطیه يیا    عاملي براي چند همسري دانست كه به هرگونه توان خيانت را در ادامه مي
  .برد اشاره داردبا ي  فرد سوم لذت مي فرد از روابط، فعاليتي كه در آن
بر اسیاس يی     .خطاي زن من باعث و علت شد كه من زن ديگري بگيرم .گويد:عبدالستار مي

زنم شرايطي را به وجود آورد كه مین  سري شواهد متوجه شدم زنم با همكارم رابطه نامشروع دارد و 
 .اي به ج   گرفتن زن دوم نداشتمچاره

وقتي  .كردند مسئله احترام و حفظ حرمت استكنندگان از آن ياد ميشاركتعامل ديگري كه م
شكل برانگيخته و پرهيجاني ، رسدحرمتي عمدي و لجاجت ميهاي زوجين به مرحله بيكه درگيري
متثسیفانه در بيشیتر روابیط     .احترامي استكه مملو از الگوهاي رفتاري مبتني بر بي، گيردبه خود مي

، نفیس يكیديگر در روابیط   اساسي وجود دارد: قدرت همسران براي كاهش ع ت همسران دو مشكل
  .بيشتر از قدرتشان براي اف ايش آن است و توجه آنها به حاالت روحي و رواني يكديگر اندک است

داشیت و  شوهر نگه نمیي  عنوانبهزنم احترام من را گويد: هايش ميعبدالباسط در ادامه صحبت
كرد و آنها را بر من كه شوهرش هسیتم تیرجي    زنم از برادرهايش طرفداري مي .كرداحترامي ميبي
 .دادمي

هاي آنان زمينه سیازگاري و تفیاهم بيشیتر را    يكساني و شباهت فرهنگي ميان زوجين و خانواده
شیود و  و تفاوت و عیدم تجیانس فرهنگیي زوجیين منجیر بیه نارضیايتي آنیان میي          .آوردفراهم مي
كه ايین شیكاف عميیق در قالی       .كندو زوجين ايجاد مي هادر روابط خانوادههاي عميقي را شكاف

 .شودطالق و يا گرفتن همسر ديگر )چندزني( نمايان مي
طرز رفتار و برخورد زنم زمان رفتن ن د فاميل و آشنايان با آنها مورد قبیول   :گويدعبدالع ي  مي 

 .رسيدمن نبود و در حد ابتدايي به نظر مي
اما نداشتن فرزند دليلیي بیر پايیان     .شوندز زوجين به داليل مختلف صاح  فرزند نميتعدادي ا

  .زننددادن به پيوند زناشويي نخواهد بود و مردان بلو  دست به گرفتن زن دوم مي

                                                                                                                                  
 دیه .7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C
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اگر تو بچیه آوردي كیه آوردي و اگیر نيیاوردي مین زن ديگیري       ، به خانم گفتم گويد:امير مي
 .اما او چي ي نگفتدار بشوم گيرم تا بچهمي

دار نشیده بیودم و   من هنوز بچیه » گويد:دار نشدن خود از همسر اول ميقاسم ني  در زمينه بچه
گذشت چندين مرتبه پيش دكتر و موال نيی  رفتیه بیوديم و نتيجیه     سال از ازدواجم مي 7تا  1حدود 

 .«نگرفته بوديم
بيشیتر از رابطیه نامشیروع و خیارج از     تیر نگیاه بكننید    هر چه افراد به اين مسئله با ديد مذهبي
روحي و گاهاا ، هاي مذهبي براي مشكالت عاطفيحلچارچو  خانواده گري ان هستند و به دنبال راه

قوم بلو  به دليل پايبندي زيادي كه به سنت و آدا  دينیي دارنید بیا ديیدي      .جنسي زوجين هستند
 .داننداه حل مشكالت خود مينگرند و اين كنش را رمذهبي نسبت به پديده چندزني مي

امكان دارد ي  نطفه حرام در  .اين خيلي بد است، خدا نكند انسان زنا بكند گويد:عبدالمل  مي
شكم به وجود بيايد و از آن ي  بچه به دنيا بيايد و خداي نكرده محارم در آينده با همیديگر ازدواج  

ختران و زنان بيوه و مطلقه خطرناک اسیت  اين بدون شوهري براي د .كنند و اين بسيار ناپسند است
اند آنها هم حق دارند تا خدايي هايي كه اصالا شوهر نكردهو احتمال انحراف براي آنها وجود دارد زن

 .ناكرده به فساد كشيده نشوند
و مطابق آيات قرآن مجيد اجازه تا در برخي از كشورهاي مسلمان چندهمسري نسبتاا شاي  است 

 .دانندشرعي را به شرط رعايت عدالت حق خود مي چهار زن دائم و
سیه  ، هاي خداوند متعال ني  همين بوده كه دويكي از حكمت :گويدمثال عبدالع ي  مي عنوانبه 

قیرآن   .دار شويد تا امت مین زيیاد شیود   حديث پيامبر است كه زن بگيريد و بچه .يا چهار زن بگيريد
اگر زن بگيرم و با او همبسیتر شیوم و صیاح  فرزنیدي     ، هصراحتاا بيان كرده است كه از ترس اينك

اش تثمين شوند يا خير؟ بر حذر باشيد بشوم و آيا فرزند درست تربيت شود يا خير؟ و آيا نيازهاي مالي
سیه و چهیار زن را بیه میرد داده     ، نص  صري  قرآن اجازه دو .و آن را اصالا در ذهن خودتان نياوريد

 .«است
قوم بلو  كه با خصيصیه   .جوان اين  به ي  مسثله مهم تبديل شده است تجرد زنان و دختران

میثالا   .كننید غيرتي بودن آوازه ديرينه دارند خودشان به نحوي از بروز چنين مسائلي جلیوگيري میي  
، من با ي  بيوه ازدواج كردم كه به مردم بفهمانم كه هیدف مین عياشیي نبیوده    گويد: عبدالع ي  مي

سر پناه گرفتن و تثمين مايحتاج زندگي ي  زن بيیوه اجیر و پیاداش     .وده استبلكه رضاي خداوند ب
 .كنند در پي خواهد داشتخداوند را براي من و مرداني كه اين كار را مي

عبدالوها  كه داراي مدرک حوزوي است موضوع چندزني خیود را از ديیدگاه دينیي و اسیالمي     
ي و جسمي داشته باشد و اقدام به گیرفتن زن ديگیر   : اگر مردي توانايي مالگويدكند و ميمطرح مي

شوند در شود و در مورد زناني كه بخاطر شوهر نكردن به فساد آلوده مينكند خداوند از او راضي نمي
 .شودروز قيامت بازخواست مي
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هايشان از اهميت خاصي برخوردار اسیت و  در ميان مردان بلو  ایبات حرف و عملي كردن گفته
  .شوندق اقتدارشان را به ديگران به ويهه به خانواده همسرشان متذكر مياز اين طري

ام را گفیتم: طبقیه بیاال خونیه    من به همه مي گويد:قاسم در زمينه عمل كردن به گفته خود مي
خیواهم زن  دانستند كه مین میي  خوام زن دوم بگيرم و االن ديگر همه ميسازم كه ميبراي اين مي
 .اه برگشتي نداشتمپس ر، ديگري بگيرم

مادر خانمم قیبالا  گويد: او مي، خواهد اقتدار خود را به خانواده زن اول خود بفهماندعبدالمل  مي
در  .شود دخترش را به تیو بدهید  كند يعني فردي حاضر نميبه من گفته بود: كسي با تو ازدواج نمي

م افیرادي هسیتند كیه حاضیر     من با خودم گفتم: بايد ي  زن ديگر بگيیرم و نشیان بیده   ، آن زمان
 .شوند من با دخترشان ازدواج بكنممي

چون قبالا جايي كه براي خواستگاري رفته بودم به مین برچسی  ديیوانگي     گويد:زومك هي مي
 .كند اگر مردانگي داشته باشدانشااهلل ديوانه خودش را خو  مي، من با خودم گفتم، زده بودند

گفت: راه بیاز جیاده    .گيرمروم ي  زن ديگر ميگفتم: من مي به خانممگويد: همچنين امير مي
 .دهمانجام نمي، دهماگر من بگويم ي  كاري را انجام نمي .كندكي با تو ازدواج مي، برو بگير .دراز

 .دهمدانند كه آن كار را ديگر انجام ميخانواده مي، دهماما اگر بگويم انجام مي
شود تیا  تنگدستي در خانواده باعث مي .ها و ناماليمات استده سختيگمان به وجودآورنفقر بي 

گیاهي   .شان برنيايند و هر چه سريعتر به فكر ازدواج آنها باشندوالدين از عهده تهيه مخارج فرزندان 
اوقات چون داماد مخارج زندگي پدر و مادر دختر را برعهده دارد آنها تهيیه مخیارج توسیط دامیاد را     

 .كنندنمايند و در مورد پديده چندهمسري به ناچار سكوت مينقطه ضعف قلمداد مي ي  عنوانبه
مادر زن اول من همان ش  عروسي با زن دومم پيش خیانواده و اقیوام زن دوم    گويد:قاسم مي

 .«كه در مراسم عروسي بودند آمد و رضايت خود را اعالم نمود
 .خود خانم اولم ني  آمد و تا آخر مراسم نشست، دومبراي مراسم حنابندان با زن »گويد: امير مي

ها همچنان پايبندي شديدي به آدا  سینتي قیديمي خیود    خانواده، قوم بلو  با توجه به فرهنگ
والدين ني  فرزنیدان دختیران    .شوددارند و در ميان آنها همچنان طالق منفورترين حالل شمرده مي

 .دهندخود را به مدارا در زندگي مشترک سوق مي
زنید و نصیيحت   پدر زنم دخترهیايش را بخیاطر دامادهیا میي    گويد: عبدالباسط در اين زمينه مي

با لباس سیفيد رفتيید بايید بیا     ، گفت: به هيچ عنوان فكر طالق گرفتن از شوهر نباشيدكرد و ميمي
تنبيیه كیرده    پدر خانمم كه فرد خوبي بود دخترش را كه زنم بود را .لباس سفيد از خانه شوهر برويد

 .بود و به او گفته بود كه به فكر زندگي باش و شوهرت را اذيت نكن و باهاش بساز
هیاي خیاص حیل    بنديهاي كه داراي عملكرد مطلو  هستند مشكالت خود را در زمانخانواده

در حیالي كیه    .كننید كنند و از فلج و خش  نمودن فرآيندهاي تعیاملي در خیانواده اجتنیا  میي    مي
كنند آن را بر اساس منطق روزمیرهه و  پردازند و يا سعي ميدار به انكار مشكل ميهاي مشكلخانواده
هاي كه پسرشیان بیا همسیر    شيوه حل مشكالت در خانواده .هاي ناكارآمد و هيجاني حل كنندشيوه
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اند ني  متفاوت خواهد بیود امیا همچنیان    خود مشكل زناشوئي داشته و در حل آن مشكل عاج  شده
  .فرزند خود خواهد بودواده حاميخان

گشیت همیه افیراد    بعد از مشكلي كه زنم برايم بوجود آورد و به خانه بر نمي گويد:عبدالستار مي
ام به من گفتند بیراي  خانواده .كنيمگفتند تو برو زن ديگري بگير ما حمايتت ميام به من ميخانواده

ام خودشان كنيم و خانوادهتمام خرج عروسي را فراهم ميما ، گرفتن زن دوم اگر تو توان مالي نداري
 .براي گرفتن زن دوم براي من به خواستگاري رفتند

خيلي تمايل به ترغيی  مین بیراي گیرفتن زن دوم را داشیت و       گويد: مادرمهمچنين قاسم مي
ين بیار  بیرادر بی رگم قیبالا نيی  چنید      .هاي خوبي سیرا  دارم كرد كه دخترهميشه به من گوش د مي

 .پيشنهاد ازدواج با زن دوم را به من داده بود
همواره بیر پايیه اصیول اخالقیي و میذهبي      ، روابط متقابل ميان والدين و فرزندان در گذر تاريخ

روابط درون خانواده ، گذاريبه همين دليل تا پيش از وجود مدنيت مبتني بر قانون .استوار بوده است
شید و مطلوبيیت ايین رابطیه مسیتقيم بسیتگي بیه        يت و كنترل ميبه ويهه پدر مدير، توسط والدين

دانسیته و  پايبندي والدين به اصول اخالقي و مذهبي داشت و فرزندان ني  پيروي از پدر را وظيفه مي
  .گذاشتنددر امورات ني  از او مشورت گرفته و او را در جريان كارهاي خود مي

و خواهر و برادر حیامي  ، مادر، فراد خانواده از جمله: پدردر چندزني من تمام ا گويد:عبدالع ي  مي
هیاي خودتیان را   گفت: پولپدر خدا بيامرزم به ما مي .كردندپشتيبان من بودند و من را همراهي مي

چون همه اينها فاني هستند بلكه با پولتان زن بگيريد چیون آییار زن گیرفتن    ، ماشين و من ل نكنيد
 .باقي است

براي زن دوم پيشنهاد فالن دختر را دادم گفت: خوبه و ممانعتي نكرد ، پدرم گويد: بهامير ني  مي
 .كردندهايم ني  با من بودند و من را براي ازدواج با زن دوم حمايت مياينكه پدر و برادرو 

سیكونت در شیهرهاي دور از خیانواده و    ، هاي اجباري مردان بیه علیت مسیائل شیغلي    سكونت
شیان كیه   شود كه مردان منطقه بلوچستان متكیي بیر سینت ديرينیه    آمد باعث ميمشكالت رفت و 

داشتن چند همسر در زمان واحد است باشند و اين عامل در تالقي با عوامل ديگر راه بیراي گیرفتن   
 .سازدهمسر ديگر را براي مردان منطقه هموار مي

توانسیتم  بيماري میادرم نمیي   پشت بود و بدليلمحل كار من در روستاي بم گويد:عبدالرزاق مي
با گرفتن زن دوم مشكل رفت و آمدم كه  .زنم را با خودم ببرم تصميم گرفتم ي  زن ديگري بگيرم

 .جاده روستا خيلي خطرناک بود كمتر شد و حاال فقط روزهاي تعطيل به سراوان ميام
باشیم كیه ايین    : براي كارم مجبورم مدتي در سراوان و میدتي در پاكسیتان   گويدعبدالوها  مي

توانم در امیر  بگيرم مي 1با خودم گفتم اگر زني از پنجگور .شودمدت گاهي اوقات خيلي طوالني مي

                                                                                                                                  
 .دارد قرار ایران کشور از سراوان شهرستان همسایگی و نزدیکی در که پاکستان کشور مرزی شهر .7
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ام از بستگانش كم  بگيرم و وقتي خودم ني  براي خريد و فیروش بیه آنجیا    خريد و فروش اجناس
 .روم مكاني براي سكونت ني  دارممي

بیا توجیه بیه حجیم     ، يني مردان مورد مطالعیه در خصوص پيامدهاي مثبت و منفي چندهمسرگ 
، مطال  در مقاله حاضر به شرح ي  نمونه از هر كدام از ایرات اشاره شده توسط افراد مورد مصاحبه

 شود:اكتفا مي
: بعد از ازدواج دوم ديگیر بیه سیمت گنیاه نیرفتم و      گويدعبدالمل  در خصوص ایرات مثبت مي

هايش در خصوص ايجاد فرصت او در ادامه صحبت .ه استام برطرف شدكنم نياز جنسياحساس مي
دختران پير و زنان مطلقیه و  ، گويد: در همين شهرزنان بيوه و مطلقه مي، ازدواج براي دختران مسن

آنان  .شوند و كسي حاضر نيست با آنان ازدواج كنداي هستند كه دارند به فساد كشيده ميشوهرمرده
 .خواهند خانه و زندگي داشته باشندافق هستند و ميني  با ازدواج مردان متثهل مو

در جامعه ما مردان چندزني را بیا ديید منفیي     گويد:حم ه در خصوص وضعيت اجتماعي خود مي
هیا  بينند و ي  نوع تحقير شخصيتي است و حاال رابطه من و خانمم بیا خويشیاوندان و همسیايه   مي

  .خيلي كمتر شده است
بستن همين خانه بیود  ، : شروع ورشكستگي منگويداقتصادي مي عبدالباسط در خصوص ایرات
در آخر هم مجبور شیدم منی ل زن اول و هیم منی ل زن دوم را      .كه قولش را به زن دوم داده بودم

 .فروختم
هیا نسیبت بیه يكیديگر     : زنگويید هیا میي  امير در خصوص فشارهاي روحي و رواني خود و زن

هیايي  بعضي اوقات يی  سیري كیاري    .ن خيلي بدبين استخانم اول نسبت به م .كنندحسودي مي
كنید كیه اصیالا وجیود     گاهي اوقات آدم اتصالي میي  .توانم طالقش بدهمدهد اما من نميانجام مي
آيید كیه آدم   گاهي اوقات آنقدر فشار مي .ري ندآدم را به هم مي، خوردياز نظر اعصا  .نداشته باشد

روي پیيش اون میي   .گهروي به اون حرف و حديث مين ميپيش اي .خواهد خودش را آتش ب ندمي
 .آدم ميگه همه را سوار كن برو زير تريلي تا خيال همه راحت بشه .به اين ميگه

، : زن دوم گرفتي نبايید بیي فكیر باشیي    كندعبدالمل  ایرات بر فرزندان را اين گونه مطرح مي 
 .آيدضل اجتماعي ديگري به وجود ميكني كه معتوي كوچه و خيابان رها مي، شويدار ميبچه

توانم پیيش آنهیا   مانند قبل نمي، هايم نگران هستم: من نسبت به آينده بچهگويدعبدالباسط مي
  .باشم و به وضعيت درسي آنها رسيدگي كنم

شیان مقايسیه   ها اكثراا خود را با ديگران و همچنیين بیا بیرادران نیاتني    : بچهگويدعبدالع ي  مي
هیاي چنیدزني   من به خیاطر مشیغله   .ها استپرخاشگري بين بچه، ز عوارض بد چندزنيكنند و امي
ها در خانواده چنیدزني كیه   خوردن بچهانگ .توانم در انجمن اوليا  و مربيان مدرسه شركت كنمنمي
جل  ترحم ديگران كه به مراتی  از   .كند كه بيايدگويند: اين پدرشان چند زن دارد كجا وقت ميمي

 .ها بدتر استشير براي بچهتيغ شم
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 توان ایرات پديده چندهمسري مردان را اينگونه برشمرد: با توجه به تج يه و تحليل فوق مي
 .ارضاي نياز جنسي، الف( پيامدهاي مثبت: ايجاد فرصت ازدواج براي زنان مطلقه و بيوه

، رمايه اقتصیادي تحليیل سی  ، هاي رواني مردتنش،  ( پيامدهاي منفي: تحليل سرمايه اجتماعي
 .ان واي عاطفي همسر اول، تعارضات تني/ناتني، تحقيرعاطفي فرزندان، پدريفقدان سايه
 

 گیریبحث و نتیجه
اعتقادات مذهبي و وابستگي میالي  ، نتايج اين تحقيق در خصوص تبيين چندهمسري مردان در علل

فتار زوجه و توانیايي میالي زوج بیا    در علل سو  ر، (1397نقيان و روستاخي  )ها با تحقيق عليخانواده
تحميلي بودن ازدواج با زن اول با تحقيق رضازاده ، در علل، (1391سوها )زاده و حميديتقي، تحقيق
سو  رفتار زن اول ، اعتقادات مذهبي و الگوه قرار دادن پيامبر، در علل یروتمند بودن مردان، (1327)

( 2113در علل اقتصاد نامطلو  زنان با تحقيق جيم  )، (1325زايي )و كاهش فساد با تحقيق ناستي
همچنیين نتیايج ايین     .( همسیو اسیت  2114و در علل اعتقادات مذهبي با تحقيق توبجاني و فلیورا ) 

ي سالمت رواني مردان بیا تثكيید   ( تحت عنوان مطالعه1394تحقيق با تحقيق محمدي و آسكاني )
( تحیت عنیوان مقايسیه سیالمت روان     1391) بر سنت چندهمسري در شهرستان سرباز و اسمعيلي

درزمينیه فشیارهاي روحیي و روانیي و سیالمت روان      ، همسر و چندهمسرهاي ت مردان در خانواده
  .همسو است، كمتر مردان چندهمسر
هاي خود در خصوص وضعيت سالمت روحي هاي مردان  چندهمسر در مصاحبهبا توجه به گفته

هیاي  هاي ساير پهوهشهاي اين پهوهش با يافتهان كرد كه يافتهتوان عنوو روان همسران خود مي
، (1322) اروجیي و رضیائي  ، زارعیي ، (1329: اعتمیادي و ابراهيمیي )  مرتبط با اين موضوع از جملیه 

الكرينیاوي و  ، (2111)2اوزكیان ، (2111) 1گراهیام و الغرابیه  ، الكرينیاوي ، (1327محمدي و شيخي )
كلیي حیاكي از آن    طیور بیه هاي همه آنها يافته .( همسو است2111كوک و كلي ) و (2111گراهام )

شوند و از سالمت هاي چندهمسر فشار روحي و رواني زيادي را متحمل مياست كه زنان در خانواده
 .همسر برخوردارندهاي ت روان كمتري نسبت به زنان در خانواده

تیوان  اند و میي خود گ ارش دادهمردان چندهمسر مورد مطالعه ني  از وضعيت نامطلو  فرزندان 
كوتیه  هاي ريگينتايج اين مطالعه با پهوهش، گفت كه در زمينه تایير چندهمسري مردان بر فرزندان

 4كيمیه ( و 2111) 3پفيفيیر و ميلیر  ، الشیريفي ، (1322اروجي و رضائي )، زارعي، (1392و همكاران )
هیاي  اند كه كودكان در خانوادهه رسيدههمه آنها در تحقيقات خود به اين نتيج .( همسو است2115)

امكانات خیانگي و عیاطفي   ، محل اقامت، مراقبت ناكافي والدين، چندهمسري از مناب  كمتر خانگي

                                                                                                                                  
1. Al-Krenawi, Graham& Al-Gharaibeh 

2. Ozkan.m 

3. Al-Sharfi, M., Pfeffer, K. and Miller, K. A 

4. Gyimah S.O 
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تري از وضعيت اجتماعي و اقتصادي و پيشیرفت تحصیيلي داشیته و    برخوردار هستند و سطوح پايين
 .شوندزندگي توأم با استرس واق  ميزودرس در برابر  طوربههاي چندهمسري فرزندان خانواده

، دهندازدواج فاميلي و ازدواج اجباري كه مقوله ازدواج سنتي را تشكيل مي، ازدواج در سن پايين
شود تا مردان از ازدواج خود در گذشته ناخشنود شوند و در پي آن باشند كیه همسرشیان را   باعث مي

آنیان كیه چنید     .انتخیا  نماينید  ، كري رسيدندبراساس خواسته خود زماني كه به استقالل و رشد ف
ترين سن ازدواج به اند كه پاييناند به خوبي اين قضيه را دريافتهصباحي با مردم بلو  معاشرت داشته

هیاي  از نوع ازدواج، پذيردهايي كه در اين جامعه صورت ميبعضي از ازدواج .اين قوم اختصاص دارد
هايي هستند كه پسیران و  ن اذعان كرد كه بعضي از آنها ازدواجتواباشند و ميزودرس و تحميلي مي

استقالل وكفايیت اقتصیادي هیم    ، عالوه بر نداشتن استقالل فكري .دختران استقالل فكري ندارند
افتند و اين در پسر وقتي به سن پان ده يا شان ده سالگي رسيد پدر و مادر به فكر ازدواج او مي .ندارند

مین يیا شخصیيت خیود را     ، سني است كه نوجوان، شناسانده بسياري از روانحالي است كه به عقي
هايي در آينده ایرات اجتماعي بسياري بر خانواده و جامعه خواهنید  دهد و چنين ازدواجتشخيص نمي

كه يكي از اين آیار آن انتخا  همسر خود با ميل و عالقه است كه منجر به چنیدزني فیرد   ، گذاشت
 .ه به استقالل فكري و كفايت اقتصادي برسدشود كدر زماني مي

 .هاي خويشاوندي كمتر استبعضي از مطالعات حاكي از اين است كه طالق و جدايي در ازدواج
تیر از  هیاي فیاميلي سیخت   شود كه طالق در ازدواجالبته حقيقت اين مطل  بيشتر از آنجا ناشي مي

اغلی  كیل روابیط خیانوادگي     ، نفیر از هیم   گيرد چیرا كیه بیا جیدايي دو    هاي ديگر انجام ميازدواج
و مرد براي اينكه ، گيرد و ممكن است باعث از هم پاشيده شدن ي  فاميل شودالشعاع قرار ميتحت

بهترين راه چاره را براي رفی  مشیكل و تهيیه    ، از طالق فاميلي و جدايي دو خانواده جلوگيري نمايد
 .بيندمي «داشتن چند همسر»نيازهاي خود 
شود كه مردان بلو  با توجه بیه  باشد باعث ميجنسي كه دومين شرط علي در تحقيق ميغراي  

به بدنبال راهیي منطقیي بیراي    ، اعتقادات مذهبي خود كه عامل ديگر بروز پديده چندهمسري است
راه حل منطقي را گرفتن زن دوم ، رف  اين نياز خود باشند كه عاري از گناه باشد و براي فرار از گناه

از آنجايي كه تعدد زوجات در اين قوم و فرهنگ از قديم بوده اسیت   .دانندا داشتن چند همسر ميو ي
اي از برخي از مردان بلو  داشتن چند زن را نشیانه ، تر ني  وجود داردرنگكم طوربهو هم اكنون ني  

باشد و ايین  ي مياي ديگر براي بروز پديده چندهمسردانند كه اين ني  مقولهقدرت و اقتدار خود مي
 .خواهند از اين طريق به اطرافيان بفهمانند كه توانايي مديريت چند خانواده و زن را دارنید مردان مي

غراي  جنسي به همیراه اعتقیادات میذهبي و نمیايش     ، تاكنون شرح دخيل بودن عوامل ازدواج سنتي
 .اقتدار بيان شد

گيیري وابسیتگي بیين    به ايجاد و شیكل همچنين روابط عاطفي خارج از چارچو  خانواده منجر 
رفی    .كنید كه اين وابستگي به جنس مخالف گرايش به چندزني را تشديد مي .شوده ميطرفين رابط

رسد و به جاي حل ايین مسیائل و   دشوار به نظر مي، كمبودها و نواقص همسر براي برخي از مردان
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د يا گیرفتن زن دوم اسیت را عملیي    و سنتي خود را كه همان ازدواج مجد راه حل قديمي، مشكالت
 .نمايند تا از اين طريق به خواسته خود رسيده و توانسته باشند اقتدار خود را به نمايش بگذارندمي

هیا  در برخیي خیانواده  ، فقر و فشار اقتصادي خانواده همسر و ازدواج به صورت فیاميلي ، سادگي
آمیار نشیان دهنیده رونید كاهشیي       .نمايید  تواند آنان را به قبیول اجبیاري زن دوم میردان وادار   مي

تواند آمار واقعي چندزني باشد: زيرا بسیياري از  )البته اين آمار نمي .چندهمسري مردان در ايران است
رونید كاهشیي    .شیود( هاي دوم به بعد غيرقانوني صورت گرفته وآنها در هيچ جايي یبت نمیي ازدواج

ازدواج  .هیاي سینتي بیوده اسیت    و كیاهش ازدواج چندهمسري به معناي آگاهي زنان از حقوق خود 
مجدد براي مردان متثهل زماني با سهولت بيشتري صورت خواهد گرفیت كیه در كنیار خیود يیار و      

 .توانند حمايت كننده او باشنددوستان و خانواده مي، ياوري ني  داشته باشند
بيشیتر شیانس ازدواج    ،نسبت به زنان مطلقه، اصوالا در كشور ما زناني كه همسرشان فوت شده

زندگي كردن زنان به تنهايي موج  نگراني اطرافيیان  ، از طرف ديگر در فرهنگ ايراني .مجدد دارند
بنابراين طبيعي است وقتي كیه زنیان    .باشنداين گونه زنان در معرض انواع تعدي و تهمت مي .است

بیاري تیرجي    ن زندگي مشیقت زندگي با زن ديگر را بر چني، گيرندمطلقه در چنين شرايطي قرار مي
دهند و همچنين چندهمسري در جاهايي كه شمار دختران بيش از پسران است با رضايت انجیام  مي
دختر بيوه و يا مطلقه خود ، والدين تصميم بر موافقت به ازدواج، هاگيرد بنابراين در برخي خانوادهمي

اري عیواملي ماننید حمايیت و جانبیداري     آنچه بيان شد بيانگر تایير گیذ .با مرد متثهل خواهند گرفت
 .دهدهاي خانواده همسر دوم را نشان ميويهگي، خانواده همسر اول، ، دوستان و اطرافيان، خانواده

توان ادعا نمود كیه  مي، با توجه به شرح كليه عوامل تثیيرگذار بر بروز پديده چندهمسري مردان
شد بلكه مقیوالت و عوامیل مختلیف در حضیور      ي  عامل به تنهايي باعث بروز اين پديده نخواهد

توان مطرح نمود كه عوامل تثیيرگذار مي و اين را ني ، شودهمديگر در مردان باعث چندزني آنان مي
متفاوت است بدين معني كه شايد ي  يا چند مقوله يا عامل در مردي ایرگیذاري  ، در چندزني مردان

  .و و در فردي كمتر و بالعكس آن بيشتر از مقوالت و عوامل ديگر بوده است
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