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Abstract
Introduction: According to evolutionary evidences, humankind has a pattern of polygamy,
similar to other primates. In the following article, we discussed the polygamy evidences and its
psychosocial consequences.
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Aim: The following article discusses women’s issues in polygamous families, with information
gathered from studies of communities in which polygamy is legal and common.
Method: The current study was a systematic review. From 2001 to 2020, related keywords have
been searched and 30 articles have been extracted from valid internal and foreign databases such
as SID, Science Direct and PubMed. Afterwards, the polygamy’s effects have been studied in 17
articles.
Results: Polygamous marriages have been found to encounter various issues, such as low levels
of self esteem, parenting and family dysfunctions, as well as struggling with psychological
disorders such as somatic symptom disorder, depression, panic, anxiety, dysrhythmia,
interpersonal sensitivity disorder, paranoia, and hostility.
Conclusion: According to review, it can be concluded that although our biological foundation
was not built for monogamy, findings indicate that following this evolutionary biological process
(following polygamy) can be harmful for human kind and should be reconsidered.
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چکیده
مقدمه :براساس شواهد تکاملی ،انسان نیز مانند دیگر نخستیها ،ذاتاً دارای الگوی چندهمسری است .در این پژوهش ما به بررسی
شواهد چندهمسری و پیامدهای روانی -اجتماعی آن پرداختیم.

بررسی مسائل مربوط به زنان در این خانوادهها ،پرداختهایم.
روش :مطالعه حاضر از نوع پژوهش مروری سیستماتیک بود .بدین منظور کلید واژههای مربوطه در پایگاه دادههای معتبر داخلی و
خارجی نظیر  Science Direct ،SIDو  PubMedجستوجو و تعداد  94مقاله مرتبط از  2441تا  2424استخراج شد؛ و  1۱مقاله
مورد بررسی قرار گرفت .سپس نتایج تأثیر چندهمسری در هر کدام مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :مشکالت فراوانی مانند سطوح پایینی از عزت نفس ،عملکرد خانوادگی و تربیت فرزندان همچنین اختالالتی مانند جسمانی-
سازی ،افسردگی ،وحشتزدگی ،اضطراب ،افسردهخویی ،حساسیت بین فردی ،عقاید پارانویید ،خصومت و  ...دامنگیر زنانی است که
در خانوادههای چندهمسر زندگی میکنند.
نتیجهگیری :براساس بررسی انجام شده نتیجه میگیریم که شاید بنیان زیستی ما برای تک همسری ساخته نشده باشد؛ اما شواهد
گردآوری شده ،نشان دهندهی این واقعیت است که پیروی از روند زیستی تکاملی برای انسان امروزی (پیروی از چندهمسری) آسیب-
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هدف :در این مقاله به جمعآوری و بررسی پژوهشهای مختلف از جوامعی که در آنها چندهمسری مرسوم و قانونی است ،با هدف

زاست و باید مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.
کلیدواژهها :تکامل اجتماعی ،روانشناسی ،سالمت زنان ،نخستیها ،انسان خردمند
] [ DOI: 10.32598/shenakht.8.5.39

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.

 01چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان

بررسی رد پای رفتارهای باستانی انسان در زندگی

ترین نوع چندهمسری ،چند زنی است (چوجناکا،12

متمدنانهی امروز بسیار هیجانانگیز است .این مهم در

 .)2415افراد تحصیلکرده اهل نیجریه که از خانوادههای

رشتهی روانشناسی تکاملی بررسی میشود (خرمدل و

تک همسری بودند ،چندهمسری را امری عادی تلقی می-

ضرغامی .)193۱ ،در دههای اخیر چنین تصور میشد که

کنند .در جوامع مسلمان نیز چندهمسری رایج است .با

جفتگیری متعدد برای جنس نر بسیار سودمند است؛

این حال چندهمسری در کشورهای دیگر نیز انجام می-

زیرا با تعدد جفتگیری میزان سازواری 1او بیشتر میشود

شود .تا قبل از ورود اسالم ،چندهمسری در میان جوامع

(پارکر و بیرخید ،)2412 ،2درحالیکه در بسیاری از

ممتاز و پولدار چینی و هندی نیز رایج بود (عبداهلل،19

گونهها تعدد جفتگیری جنس ماده با کاهش موفقیت در

عبداهلل و فردوسی .)2415 ،براساس بررسیهای انجام شده

باروری همراه است (بندارینسکی.)2441 ،9

توسط توبجانه 10و فلورا )2410( 15در کانادا و آمریکا

پلیگامی 0یک واژهی یونانی به معنای چندهمسری یا

حدود  94444نفر در ازدواجهای چندهمسری درگیر

ازدواجهای متعدد است .چهار حالت اصلی برای

هستند .در کشور مالی نیز چندهمسری قانونی تلقی می-

چندهمسری وجود دارد )1 :تعدد زوجات (چند زنی) 5که

شود (دیسا .)241 ،1

در آن یک مرد با چندین زن ازدواج میکند)2 ،

دالیل مختلفی برای چندهمسری وجود دارد که در هر

چندشوهری که در آن یک زن با دو یا چند مرد ازدواج

فرهنگی متفاوت است .این دالیل میتوانند بخشی از

میکند )9 ،تعدد ازدواج (چند زنشوهری) ۱که در آن دو

مذهب ،آداب و رسوم سنتی ،برداشتهای فرهنگی از

یا چند زن همزمان با دو یا چند مرد ازدواج میکنند و )0

خانواده و یا نیازهای کشاورزی و جمعیتی باشد (ال-

ازدواج گروهی( 0گاهی ازدواج چرخشی 3یا چند زن-

کریناوی و گراهام .)1333 ،1۱برخی ویژگیها نیز در

شوهری نیز نام میگیرد) که در آن زنان و مردان بسیاری

مردان مانند :جذابیت فیزیکی ،جایگاه اقتصادی ـ

با یکدیگر رابطه جنسی دارند و یکدیگر را همسر خود

اجتماعی ،هوش ،ثروت و خصوصیات رفتاری ،بیشترین

میدانند (ال-کریناوی2410 ،؛ اسکات و کرامر)2413 ،14

تأثیر را بر همسرگزینی انسان حتی به عنوان همسر دوم

(نمودار .)1

دارد (باس. )2412 ،10

گزارش سازمان ملل متحد بیان میکند که چندهمسری
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مقدمه

ماناور ،موختار و چودهری( )2424 ،11شکل  .)1رایج-

در مجموع در  99کشور قانونی است که  25کشور در
آفریقا و  ۱کشور در آسیا را شامل میشود (رحمانیان،
- Fitness
- Parker & Birkhead
3
- Bonduriansky
4
- Polygamy
5
- Polygyny
6
- Polyandry
7
- Polygyndry
8
- Group marriage
9
- Circle marriage
10
- Al-Krenawi, Schacht & Kramer
2
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- Munawar, Mukhtar & Choudhry
- Chojnacka
13
- Abdullah
14
- Thobejane
15
- Flora
16
- Dissa
17
- Graham
18
- Buss
12
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1

کاظم خرمدل و همکاران

02

نمودار  1فراوانی نظام ازدواج در جوامع ( )n=181در نمونه میان فرهنگی استاندارد شده
1

(به ترتیب از باال ،چند شوهری ،چند زنی ،چندهمسری پذیرفته شده و رایج ،چندهمسری پذیرفتهشده؛ اما کمیاب) (مارلو .)2۲۲۲ ،
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- Marlowe
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شکل 1میزان شیوع و قانونی بودن چندهمسری در جهان در سال ( 2۲11سایت آمار زنان)

 09چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان

دیوید باراش در کتاب خود با نام تحلیل نظامهای جفتی

ترتیب  ۱و  14میلیون سال پیش از انسان امروزی منشعب

انسان ،با استناد به یافتههای علوم تجربی ،اجتماعی و

شدهاند بیش از  %30است؛ لذا شناخت رفتار اجتماعی و

تاریخی سعی داشته نشان دهد که افراد بهطور ذاتی و

جنسی دیگر نخستیها و مقایسه با انسان خردمند (انسان

غریزی به گرایشی بالقوه برای چندهمسری دارند (باراش،

کنونی) میتواند در درک بهتر روابط جنسی انسان و

 .)241در تبیین این ادعا بیان میشود که گذشتهی

دیگرخواهی او کمککننده باشد (ورکمن و ریدر،

تکاملی ما با برخی از نخستیها مشترک است؛ به عبارتی

 .)2410وجود چندهمسری یا جفتگزینیهای چندگانه،

بخش اعظم ژنهایمان با دیگر نخستیها اشتراک دارد.

در بین دیگر گونههای جانوری نیز شایع است؛ در جدول

این میزان اشتراک ژنتیکی با شامپانزهها و گوریلها که به

 1شواهدی بر برخی از این فرضیات ارائه شده است.

جدول  1دستهبندی نظامهای جفتگزینی (ورکمن و ریدر2۲12 ،؛ ریان و جفا)2۲1۲،1
دسته

توصیف

تکهمسری

توزیع

نمونهها

هر فرد ،یک شریک اختیار می-

بز گوزن کوتوله

 34٪از گونههای پرندگان؛ اما

کند.

گیبونـها

در پستانداران نادر است.

انسانها

چند زنی

چند همسری دو شکل دارد.

چند زنی و چند شوهری تقسیم شود.

شکلی از چندهمسری که یک نر،

گوسفند شاخ بزرگ

شایعترین الگوی شریکگزینی

با بیش از یک ماده جفت میشود.

گوریلها

در پستانداران
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چندهمسری

هر فرد ،بیش از یک شریک دارد؛

چند همسری میتواند به دودستهی

بابونها
فکهای فیلی
قورباغهی درختی
انسانها
چند شوهری

شکلی از چندهمسری که یک

برکهنورد آمریکایی

بسیار نادر است؛

ماده ،با بیش از یک نر جفت می-

مرغ نینواز

در برخی گونههای پرندگان به

شود.

گردن قرمز

چشم میخورد.

قوش گاالپاگوس
شامپانزهها
انسانها
شوهری

چند نر و چند ماده با یکدیگر

شامپانزهها

جفت میشوند.

انسانها

- Ryan & Jetha
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چند زن

شکلی از چندهمسری که در آن

بونوبوها

کاظم خرمدل و همکاران

00

شواهدی در خصوص چندهمسری بودن نخستیها و

خویشاوندان پریمات خود کالری بیشتری میسوزانند

انسانها از لحاظ زیستی و تکاملی وجود دارد که شناخت

(پونتزار ،بروان ،رایچلن ،دانزوورث ،هیر و والکر،5

آنها به فهم بیشتر این موضوع کمک میکند تا دریابیم

.)241

به جثهی بدنی است (استوینسکی ،روزنبام ،نابویاماهینا،

چند زنه ،نرها استعداد بیشتری برای تهاجم و خشونت

وسلیو ،ناجیمانا و فاوست .)2443 ،1در همهی گونههای

دارند؛ بهویژه تهاجم علیه دیگر نرها .تفاوتهای نر و ماده

جانوری چندزنه ،نرها از نظر بدنی بزرگ جثهتر از مادهها

در ارتکاب اعمال خشونتآمیز حدوداً  14به  1است

هستند؛ به این دلیل که چند زنی ایجاب میکند که طی

(باراش .)241 ،در میان مادهها ،پریماتهای ماده معموالً

آن نرها برای دسترسی به مادهها با یکدیگر رقابت کنند و

برای جنگیدن دور هم جمع نمیشوند؛ مگر در شرایطی

در عرصهی زیستشناختی چنین رقابتهایی معموالً از

که با همکاری هم برای کشتن و یا دزدیدن بچهی

طریق رویارویی بدنی مستقیم صورت میگیرد (پیش-

پریمات ماده دیگر اقدام میکنند (بامیستر ،رینولدز،

آمیزشی) .همبستگی واضحی بین درجه چند زنی و

وینگارد و واهس .)241۱ ،سن بلوغ و طول عمر نیز،

دوریختی جنسی( 2اختالف جثه نر -ماده) وجود دارد

نکات جالبی را برایمان روشن میسازد .در همهی گونه-

(باراش .)241 ،در گوریلها نرها از نظر جثه بدنی ،دو

های چند زنه ،مادهها در مقایسه با نرها از نظر جنسی و

برابر مادهها هستند (لی و شی .)1335 ،9با این حال در

اجتماعی ،در سن پایینتری به بلوغ میرسند .مادهها نه

گونههایی که در گروههای چندهمسری زندگی میکنند؛

تنها کوچک جثهتر هستند ،بلکه آنها (به عنوان یکی از

مانند شامپانزهها ،جثه بدنی دوریختی چیزی مابین گونه-

پیامدهای نظام چند زنی) زودتر از نرها به بلوغ جنسی

های تکهمسری و چندزنی قرار میگیرد (دیکسون،0

میرسند (باراش.)241 ،

.)2443

در خصوص کروموزومها ،تنوع در کروموزوم  Yنسبتاً

در مورد انسان خردمند ،مردان حدوداً  %24بزرگ جثهتر

پایین و تنوع در  DNAمیتوکوندریال که تنها از مادر به

و سنگین وزنتر از زنان هستند .نسبت تودهی ماهیچهی

ارث میرسد ،نسبتاً باالست و این نشان میدهد که تا

کل بدن در مردان نسبت به زنان 0/2۱ ،به 3/1۱کیلوگرم

همین اواخر تنها تعداد اندکی از مردان سهم بزرگی از

است .مردان صاحب  %04وزن بیشتر % 4 ،ماهیچهی بیشتر

خزانهی کروموزوم  Yرا در هر نسل از جمعیت به خود

و  %04ماهیچهی بیشتر در دستان در مقایسه با زنان هستند

اختصاص میدادند؛ یعنی نیاکان ما عمدتاً تحت نظام چند

(باراش .)241 ،مطالعات صورت گرفته در خصوص جثه

زنی قرار داشتهاند (باراش .)241 ،چند زنی زمانی رخ

بدنی همچنین نشان میدهند که انسانها نسبت به دیگر

میدهد که واریانس تولیدمثلی مردان بیشتر از زنان باشد

1

(باتمن .)1300 ،مطالعه انجام شده بر روی تنوع

- Stoinski, Rosenbaum, Ngaboyamahina, Vecellio, Ndagihimana
& Fawcett
2
- Sexual Dimorphism
3
- Ligh & Shea
4
- Dixson

- Pontzer, Brown, Raichlen, Dunsworth, Hare & Walker
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جفتگزینی متنوع میپردازند .یکی از این موارد ،توجه

میزان خشونت است .شواهد نشان میدهد در گونههای
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چرا در هر فرصتی که پیش آید افراد به دیگرخواهی و

مورد دیگری که جلب توجه میکند ،خصلت تهاجمی و

 05چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان

کروموزوم  Yنشاندهنده تغییر از چند زنی به تک-

که مشکالت چندهمسری در دنیای مدرن امروزی را در

همسری در تاریخ اخیر انسان مدرن است (البودا ،لفبر،

جوامعی که چند زنی قانونی و طبیعی است را نشان داده-

نادو و روی-گاگنون .)2414 ،1در بعضی گونهها رقابت-

اند ،میرساند .ما در این پژوهش به جمعبندی آن یافتهها

های پساآمیزشی رخ میدهد برای مثال هنگامی که یک

پرداختهایم.

نر چندین ماده را در انحصار خود دارد ،دیگر نرهای
مجرد با هم متحد میشوند تا او را به چالش بکشند؛
بنابراین فرزند او را میکشند و مادر را ترغیب میکنند که
برای داشتن فرزندی دیگر اقدام کند و در این راه از
کسی که توانایی دارد کمک میگیرند؛ یعنی همان قاتل
فرزند (کاسال.)2419 ،2
نکتهی بسیار جالب ،قطعیت والدینی و میزان فرزندپروری
است .در هیچ جامعهی پریماتی ،دیده نشده که در آن
مردان ،بیش از مقداری که زنان مادری میکنند ،پدری
زنان و مردان از نظر میزان قطعیت والدی قابل توضیح
است .هر چه یک گونه چندزنهتر باشد ،میزان کمکاریها
و طفرهرویهای پدرانه بیشتر است .عالوه بر آن ،این
حقیقت که توانایی تولید مثلی نر بر خالف ماده همچنان
در میانسالی و حتی سالهای پیری تداوم دارد نیز با چند
زنی همخوانی دارد (باراش .)241 ،تحلیلهای تبار
زایشی 9بیان میکنند که مراقبت پدرانه تنها پس از آنکه
تکهمسری تثبیت شد ،تکامل پیدا کرد (براثرتون و
کامرز .)2449 ،0شواهد نشان میدهد که انسان از منظر
تکاملی ،گونهای چند زنی است .حال سؤالی که مطرح
است این که پیروی از روند تکاملی ،برای زندگی مدرن
برای این سؤال ضرورت بررسی یافتههای پژوهشهایی
1

- Labuda, Lefebvre, Nadeau & Roy-Gagnon
- Casal
3
- Phylogenetic
4
- Brotherton and Komers

روش اجرا مطالعه مرور نظامدار یا سیستماتیک تلقی می-
5

میگردد .مرور نظاممند نوعی مطالعه و تحلیل ثانویه
مطالعات پیشین است .به عبارتی ،مرور نظاممند جستجوی
ساخت یافتهای است که براساس قوانین و ضوابط از پیش
تعیین شده انجام میشود .جامعه آماری این مطالعه
نظاممند شامل کلیهی مقاالت موجود دربارهی چند
همسری بود .بدین منظور کلید واژههای روانشناسی
تکاملی ،چند همسری ،چند زنی ،چندشوهری ،تک-
همسری ،تأثیرات چندهمسری ،همسرگزینی ،خشونت در
چندهمسری ،خشونت علیه زنان ،نخستیها ،یریماتها،
انسان خردمند ،هموساپینسها ،تکامل ،تکامل اجتماعی و
سالمت زنان در پایگاه دادههای ،Sage Journals
،SID ،PubMed ،Science Direct ،Springer

 Noormags ،Magiranو  Civilicaجستوجو و
مجموعه مقاالت مرتبط از  2441تا  2424استخراج شد.
تعداد  94مقاله مورد بررسی قرار گرفت .در گام اول
مقاالت با عنوان تکراری حذف شدند .سپس در گام بعد،
پژوهشهایی که تک همسری بررسی شده بودند ،یا
نتیجهی مشخصی به دست نیاورده ،حجم نمونه آنها
بسیار کم و یا از منظر تکاملی بررسی نشده بودند ،نیز از
پژوهش کنار گذاشته شدند .این موارد مالک خروج از
پژوهش را دارا بودند .در نهایت از آن میان ،آن دسته از

2
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امروزی ،پاسخگو هست یا خیر؟ در راستای یافتن پاسخی

این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به
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کنند .حتی قابل قیاس هم نیستند .این تفاوت کلیدی بین

روش

کاظم خرمدل و همکاران

0

پژوهشهایی که صرفاً متمرکز بر تأثیرات چندهمسری در

گردآوری شد .تمامی نتایج با یکدیگر مورد مقایسه قرار

زنان بودند ،در نتیجه مالک ورود به پژوهش را دارا

گرفت.

بودند ،انتخاب و جهت بررسی به پژوهش وارد شدند؛ که

یافتهها

 1۱مقاله را شامل میشد .یافتههای تمامی آن مقاالت،

در بررسی مطالعات انجام شده در زمینهی چند همسری،

گردآوری و مطالعه شدند .تأثیرات چندهمسری در

به بیان یافتههای پژوهشهایی میپردازیم که در مناطقی

هرکدام از کشورها و با چه میزان از ازدواجهای

انجام گرفته که در آنها الگوی ازدواج چند زنی ،مرسوم

چندهمسری بر زنان مورد بررسی قرار گرفت .سپس

و رایج است .چندهمسری در آفریقا ،آسیا ،خاورمیانه،

یافتههای آن مقاالت بهصورت دستهبندی شده در جدولی

اقیانوسیه و همچنین اروپا و آمریکای شمالی رایج است
(آلتمن و گینت133 ،؛ برود1330 ،؛ گیبس و کمپبل،
.)1333

جدول  2جدول یافتهها
عنوان مقاله

نویسندگان

سال

زنان درگیر در ازدواجهای چندهمسری

الکریناوی ،گراهام

2441

و

تکهمسری

مراجعهکننده

به

کشور

خالصه نتایج

تعداد نمونه
 59همسر اول

اعراب بادیهنشین

نشانههای اعتماد به نفس

 93تکهمسر

صحرای نجب،

پایین و تنهایی در زنان

کلینیکهای روانشناختی سرپایی
سوء استفاده از همسران در میان

الکریناوی ،لوویسل

2442

خانوادههای عرب بادیه نشین چندهمسر

01زن ( 01چندهمسر

اعراب بادیهنشین

باال بودن میزان سوء استفاده

 01تکهمسر)

صحرای نجب،

از زنان در ازدواجهای
چندهمسری

و تکهمسر
وضعیت رفتاری کودکان و سالمت
روانی

والدین

در

مجاهد ،بیرشک

2440

خانوادهای

 5خانواده چندهمسر

ایران ،زاهدان

 5خانواده تکهمسر

پایین بودن سالمت روانی
خانوادههای چندهمسر

چندهمسری
مقایسه عملکرد خانواده ،زندگی و

الکریناوی ،گراهام

244

رضایت زناشویی و سالمت روان زنان

 11۱چندهمسر

اعراب بادیهنشین

سطوح باالتری از جسمانی

 295تکهمسر

صحرای نجب،

سازی ،هراس ،پریشانی
روانی ،مشکالت عملکرد

در ازدواجهای چند همسر و تک همسر

خانواده ،نارضایتی زناشویی
و

دیگر

مشکالت

روانشناختی.
بودن در خانوادههای چندهمسری

دایمی

جنبههای سالمت روان زنان ترک در

ازکان ،آلتینداگ،

خانوادههای تکهمسری و چندهمسری

اتو ،سنتانالی

مشخصات روانشناختی زنان عرب

الکریناوی،

اختالل وحشتزدگی ،تپش
قلب

244

 02همسراول

ترکیه

 0همسردوم

تفاوت معناداری بین همسر
اول ،دوم و تک همسر از
لحاظ

 54تک همسر

شیوع

اختالل

جسمانیسازی.
2440

 153چندهمسر

اعراب بادیهنشین
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همزمانی اختالل وحشتزدگی و زن

کیانپور ،بخشایی،

244

زن متأهل

ایران ،زاهدان
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چندهمسر

 0۱چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان
بادیهنشین در ازدواجهای تکهمسری و

 15تکهمسر

اسلونیمنوو

صحرای نجب،

چندهمسری

نفس ،و سطوح باالتری از
جسمانیسازی-،

اختالل

اضطراب،

افسردگی،

خصومت ،افکار پارانویید،
عملکرد مشکلدار خانواده،
رضایت زناشویی پایین و
رابطه مادر -فرزندی مشکل-
دار در زنان چندهمسری
مطالعه عالئم روانشناختی  ،عملکرد

2414

الکریناوی

خانواده ،رضایت زناشویی و رضایت از

 10۱چندهمسر

فلسطین

 122تکهمسر

تفاوت معنادار عملکرد
خانواده ،رضایت زناشویی،

زندگی زنان در ازدواجهای تک-

عزتنفس،

همسری و چندهمسری :نمونه فلسطین

زندگی

مقایسهای

از

عملکرد

زناشویی،

روانشناختی و رضایت از زندگی زنان

الکریناوی ،گراهام،

2411

الگرابیه

 133همسر اول

اردن

 14تکهمسر

رضایت

از

عزت نفس پایین ،رضایت
کمتر از زندگی و جسمی

اردن در ازدواج تکهمسری و

سازی بیشتر ،حساسیت بین

چندهمسری

فردی ،افسردگی ،اضطراب،
خصومت ،عقایدپارانوئید،
و

شدت عمومی باالتر
2419

 0چندهمسر

سوریه

سالمت روان چندهمسری :نمونه سوریه

الکریناوی

چندهمسری و سالمت روان پایین در

داود،

میان زنان عرب بادیهنشین :آیا جایگاه

وردی ،اورکیا و

روان

اقتصادی -اجتماعی و حمایت اجتماعی

اٌکمپو

چندهمسری

 ۱2تکهمسر

عزتنفس پایین ،رضایت از
زندگی

رضایت

کمتر،

زناشویی پایین و سالمت
روان پایینتر
شوهام -

2410

 0 0زن

فلسطین اشغالی

ریسک باال برای سالمت
پایین

در

زنان

اهمیت دارد؟
عالئم روانشناختی ،عزتنفس و

الکریناوی

2415

رضایت از زندگی زنان سوریه در

 9چندهمسر

سوریه

119تک همسر

عزتنفس پایین ،رضایت از
زندگی کم و مشکالت
روانشناختی بیشتر در زنان

ازدواجهای تکهمسری و چندهمسری
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روانپریشی

شاخص

چندهمسر
چندهمسری در مالی :اثرات اقتصادی و

دیسا

241

بررسی در کل جمعیت

آفریقا ،مالی

اجتماعی آن در خانواده

همراه بودن چندهمسری با
فقر و شرایط اقتصادی

رابطه بین چند همسری و اختالالت
روانپزشکی در زنان ترکیه

ایلماز ،تامام

2410

 94همسراول

ترکیه

فراوانی

افسردهخویی،

 02همسر دوم

استرس پس از سانحه،

 9تک همسر

جسمانیسازی و وحشت-
زدگی در میان همسران اول
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ضعیف

کاظم خرمدل و همکاران
ارتباط بین قدرت پدر ،عملکرد و

فرهمند ،رضوانی

2413

پریشانی ذهنی همسر اول در خانواده-

 154همسر اول

ایران  -زاهدان

 254تک همسر

استرس بیشتر در زنان از
خانواده

چندهمسری،

های تک همسر و چند همسر :یک

قدرت نفوذ پدر در این

مطالعه مقایسهای در ایران

خانوادهها بیشتر

احساس پیوستگی میان زنان عرب بادیه-

داود،

نشین در ازدواجهای چندهمسری در

پولسکی ،ابو -کاف

مقایسه با تکهمسری

و ساگی

«من هیچ امیدی ندارم» تجربه مادران در

گادبان ،گولدنر

برگر -

2413

 0 0زن

فلسطین اشغالی

00

باال بودن احساس پیوستگی
در زنان چندهمسری

2424

 04زن چندهمسر

فلسطین اشغالی

باالبودن هیجان خشم،غم،

ازدواجهای چندهمسری با استفاده از

تنهایی و احساس قوی

نقاشی و داستان

نبودن

مشخص شده ،نتایج قابل توجهی را نشان میدهند .این

یک سری مزایا همچون امنیت مالی و اجتماعی برخوردار

پژوهشها مشخص کردند که اختالل جسمانیسازی 1در

میشوند (بورگرهولفمولدر 1332 ،؛ کرسل .)133 ،۱با

میان زنان ازدواجهای چندهمسری شیوع باالیی دارد

با این حال پژوهش الکریناوی و لوویسل )2442( 0نشان

(ازکان ،آلتینداگ ،اتو و سنتانالی244 ،2؛ ایلماز و تامام،9

داد که میزان سوء استفاده از زن در ازدواجهای

2410؛ الکریناوی و اسلونیم-نوو2440 ،0؛ الکریناوی،

چندهمسری در سطوح باالتری نسبت به ازدواجهای تک

2414؛ الکریناوی و گراهام .)244 ،همچنین در رابطه

همسری است .همچنین یافتهها نشان میدهند که زنان در

با افسردگی ،زنانی که در ازدواجهای چندهمسری بودند،

ازدواج چندهمسری از ناراحتی روانی رنج میبرند و از

نمرات باالتری به دست آوردند (ایلماز و تامام2410 ،؛

زندگی خانوادگی رضایت کمی دارند (الکریناوی،

الکریناوی و اسلونیم-نوو2440 ،؛ الکریناوی.)2414 ،

2414؛ الکریناوی و گراهام244 ،؛ الکریناوی.)2415 ،

در رابطه با عزتنفس نیز نتایج نشان داد که زنان در

در ازدواجهای چندهمسری ،رضایت از زندگی زنان،

ازدواجهای چندهمسری ،سطوح پایینی از عزتنفس را

اغلب تحت تأثیر ترتیب همسران در ازدواج است.

دارا بودند (الکریناوی و اسلونیم-نوو2440 ،؛ ال-

رضایت زناشویی نیز تحت تأثیر حمایت شوهر ،اشتغال

کریناوی2414 ،؛ الکریناوی.)2415 ،

مادر و سن شوهر است (البدور ،انویگبازی ،کاریدین و

الزم به ذکر است که چندهمسری مزیتهای اقتصادی در

ابوسعد .)2442 ،3آن دسته از همسران اول که از رضایت

مناطق روستایی دارد؛ زیرا در این مناطق تعداد بیشتر

از زندگی ضعیف برخوردار هستند ،معموالً در رسیدن به

همسران زن و فرزندان پسرشان منبع ارزان و مطمئنی برای

استانداردهای یک همسر موفق که توسط همسر و جامعه
5

1

- Somatization
- Ozkan, Altindag, Oto & Sentunali
3
- Yılmaz & Tamam
4
- Slonim-Nevo
2

- Barry & Yoder
- Borgerhoff-Mulder
7
- Kressel
8
- Lev-Wiesel
9
- Elbedour, Onwuegbuzie, Caridine & Abu-Saad
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چندهمسری بر روی زنان همانگونه که در جدول 2

زنانی که همسر دوم یا سوم مردان پولدار میشوند ،از
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پژوهشهای انجام شده در رابطه با اثرات ازدواج

کسب درآمد هستند (بری و یودر .)2442 ،5همچنین

 03چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان

همسران خود پیر تلقی میشوند ،معموالً از اعتماد به نفس

نیز مجاهد و بیرشک ( )1902در ایران ،نشان دادند که این

پایینی برخوردار هستند (الکریناوی .)2441 ،عالوه بر

زنان در ازدواجهای چندهمسری ،بیشتر در معرض خطر

این ،میزان رضایت زناشویی در این زنان نیز در سطح

سالمت روان پایین قرار دارند .در رابطه با احساس

پایینی قرار دارد (الکریناوی و اسلونیمنوو2440 ،؛ ال-

پیوستگی نیز بر خالف تصور ،زنان فلسطین اشغالی در

کریناوی2414 ،؛ الکریناوی و گراهام.)244 ،

ازدواجهای چندهمسری از آنجایی که به احتمال زیاد

گادبان و گلدنر )2424( 1نیز در پژوهش خود بر روی

مجبور به استفاده از راهکارهای کنارآمدن جدیدی

زنان که براساس نقاشیها و داستانهای آنها انجام شد،

هستند ،احساس پیوستگی باالتری داشتند (داود ،برگر-

این واقعیت دردناک را نشان دادند که میزان تنهایی و

پولسکی ،ابو-کاف و ساگی .)2413 ،۱عالوه بر نتایج

ناامیدی در آنان باال میباشد .همچنین این زنان برای

ذکرشده دیگر مشکالت و اختالالت روانی مانند هراس

0

برطرف کردن این پریشانی از یک سری اقدامات همچون

(الکریناوی و گراهام ،)244 ،افسردهخویی ،3اختالل

ایجاد یک نظام خانوادگی مجزا ،داشتن فانتزیهای

استرس پس از سانحه ،14وحشتزدگی( 11ایلماز و تامام،

انتقامجویانه و عدالتخواهی و جدایی استفاده میکردند.

 ،)2410اضطراب ،12خصومت و افکار پارانوئید (ال-

با این حال بعضی از آنان نیز خود را قوی نشان دادند و به

کریناوی و اسلونیمنوو2440 ،؛ کیانپور ،بخشانی و

آینده امیدوار بودند .براساس پژوهشی نیز که بر روی زنان

دایمی( )244 ،نمودار  2الف) نیز در زنان درگیر در

ایرانی انجام گرفت مشخص شد که در ازدواجهای

ازدواجهای چندهمسری شایع بود؛ و عملکرد خانوادگی

چندهمسری ،زنان استرس بیشتری را متحمل میشوند

نیز افت قابل توجهی داشت (الکریناوی و گراهام،

(فرهمند و رضوانی .)2413 ،همچنین رحمانیان و

244؛ الکریناوی و اسلونیمنوو2440 ،؛ الکریناوی،

همکاران ( )2424در پژوهشی مروری و فرا تحلیلی ،نشان

.)2414

دادند که در ازدواجهای چندهمسری نسبت به ازدواج-
های تک همسری ،زنان عرب بادیهنشین ،از مشکالت

بحث

روانشناختی بسیاری رنج میبردند و سطوح باالتری از

برخی میگویند در صورتی که افراد ،سبک زندگیشان

وسواس-جبری ،2حساسیتهای بین فردی ،روانپریشی،

را بیشتر به گذشتهای که در آن تکامل پیدا کردهایم شبیه

شاخص شدت عمومی ،9شاخص عالئم مثبت 0و مجموع

کنند ،میزان سالمت روان آنها افزایش مییابد (هث و

مجموع عالئم مثبت 5را داشتند (نمودار  2الف).

برمن .)2440 ،19زندگی مدرن لزوماً در جهت سالمت

7

1

- Gadban & Goldner
- Obsessive-compulsive Disorder
3
- General Severity Index
4
- Positive Symptoms Index
5
- Positive Symptom Total
2
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- Daoud, Shoham-Vardi, Urquia & O’Campo
- Berger-Polsky, Abu-Kaf & Sagy
8
- Phobia
9
- Dysthymia
10
- Post-traumatic Stress Disorder
11
- Panic
12
- Anxiety
13
- Heath & Berman
6
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تعیین میشود خود را ناموفق میدانند و کسانی که توسط

پژوهش داود ،شوهاموردی ،اورکیا و اکمپو ( )2410و

کاظم خرمدل و همکاران
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تری است که بتوانیم سالمت روانی خود را بهبود ببخشیم.

الکریناوی ،گراهام و گارایبه .)2411 ،2زنان در ازدواج

برای اینکه بتوانیم بهطور مؤثری سالمت روان را افزایش

چندهمسری از ناراحتی روانی رنج میبرند و از زندگی

دهیم ،باید به نوعی مداخله کنیم که بتوانیم افراد را در

خانوادگی رضایت کمی دارند (الکریناوی .)2440 ،هم

معرض تجربهی بیشتر سبکی از زندگی قرار دهیم که

مردان و هم زنان از مضرات و معایب ازدواج چندهمسری

بیش از پیش به آن چیزی که نیاکان پارینهسنگیمان

شکایت دارند .زنان از کمبودهای عاطفی و اقتصادی از

تجربه کردهاند شبیه باشد (خرمدل و دشتیانه)1933 ،؛ اما

سمت شوهرشان ناراضی هستند (الکریناوی.)1330 ،

با نگاهی به یافتههای پژوهشهای انجامگرفته در

همچنین زنان و مردان هر دو از فضای ناخوشایندی که به

خصوص سبک زندگی تکاملی متناسب با پیشینیان

علت حسادت ،رشک و نفرت میان زنان و فرزندانشان به

چندهمسریمان (در مناطقی که چندهمسری در دنیای

وجود میآید ،صحبت میکنند (الکریناوی1330 ،؛

مدرن و برای انسان خردمند کنونی ،قانونی ،رایج و

بورگرهولف-مولدر1332 ،؛ کیلبراید و کیلبراید1334 ،9؛

متداول است) مشاهده میشود زنانی که در رابطهی

1334؛ ویر.)13۱3 ،0

چندهمسری هستند ،دچار اختالالتی از قبیل افسرده-

رضایت پایین زنان در ازدواجهای چندهمسری نشان می-

خویی ،استرس پس از سانحه ،افسردگی ،جسمانیسازی

دهد که این عمل صرفاً در تداوم نسل بشر سودمند است؛

و وحشتزدگی بودند (نمودار  2الف) .همچنین این

اما این سودمندی در عوض مشکالت روانشناختی و

زنان ،از عزت نفس پایین رنج میبرند ،میزان رضایت از

عملکرد ضعیف خانواده که طبعاً بر سالمت روانی

زندگی و رضایت زناشویی آنان پایین و عملکرد ضعیفی

فرزندان نیز تأثیرگذار خواهد بود ،ایراد مهم و اساسی

در خانواده و تربیت فرزندان داشتهاند (نمودار 2ب) .تعدد

است که باید در نظر گرفته شود .الزم به ذکر است از

زوجات از طریق قطع هماهنگی خانواده ،زندگی

آنجایی که برای تداوم نسل بشر به زنان و مردان سالم

اجتماعی را به طور کلی تحت تأثیر قرار میدهد .طبق

نیازمندیم؛ بنابراین نسلی که با مادران ناراضی و در نتیجه

مصاحبههای صورت گرفته با زنان در ازدواجهای

فضای خانوادگی مسموم تداوم یابد ،سودمند نخواهد بود.

چندهمسری ،حتی قوانین موجود در رابطه با این نوع

با نگاه به اختالالت بهدست آمده در بخش یافتهها و

ازدواج ،نه پاداش زنان را برای خدماتشان به خانواده-

تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در کشورهای

هایشان میدهد و نه از منافع طوالنی مدت فرزندانشان

مختلف ،تشابه در اختالالت مشاهده میشود .ابتدا این که

محافظت میکند (ناصر-نجاب .)2415 ،1طبق بررسیهای

عزتنفس آنان پایین است .این زنان خودباوری کمی

های به عمل آمده در کشورهای فلسطین اشغالی ،سوریه،

نسبت به خود و به طبع ،نسبت به تواناییهای خود دارند.

اردن و فلسطین ،ازدواجهای چند همسری تأثیرات

خودباوری و خود پندارهی ضعیف ،بر تمامی عرصههای
2

- Gharaibeh
- Kilbride
4
- Ware
3

- Naser-Najjab

1
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با گذشتهی تکاملی ما سازگارتر باشد ،دیدگاه محتمل-

2419؛ الکریناوی2412 ،؛ الکریناوی و گراهام244 ،؛
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روان افراد گام بر نمیدارد .ترویج یک سبک زندگی که

روانشناختی منفی بسیاری بر روی زنان دارد (الکریناوی،

 51چندهمسری و پیامدهای روانی  -اجتماعی آن برای زنان

مانند ،اضطراب ،جسمانیسازی ،استرس پس از سانحه،

الزبرگ ،هیس و واتس .)244 ،2در بررسی جدیدی که

افسردهخویی و وحشتزدگی که در تمامی این اختالالت

توسط سازمان بهداشت جهانی براساس دادههای 04

ردپای اضطراب و پریشانی دیده میشود؛ نشان میدهد

کشور جهان انجام شد ،میزان شیوع جهانی خشونت

این زنان از آرامشی که باید بر بنیان خانواده حکمفرما

فیزیکی و جنسی شریک  94درصد بود (سازمان بهداشت

باشد و امنیتی که باید در کنار زوج خود احساس کنند،

جهانی .)2419 ،مطالعات انجام شده در خاورمیانه و شمال

محروم هستند .اضطراب میتواند به دلیل نگرانی در

آفریقا نشان میدهند که میزان تجربه خشونت از هر نوعی

خصوص تأمین آیندهی فرزندانشان باشد و رقابتی که در

از  1/0درصد در فلسطین اشغالی تا  29درصد در سوریه و

این خصوص با فرزندان دیگر زنان میتواند وجود داشته

 5درصد در ترکیه متغیر است (بوی و کولکزیک،9

باشد .ناراحتی و نگرانی از پیرشدن ،بدریختی بدن به دلیل

 .)2440وجود میزان خشونت زیاد علیه زنان در

زایمانهای مکرر ،در کنار حضور زنان جوانتر و زیباتر

کشورهایی که چند زنی رایج و قانونی است؛ ذهن ما را

در خانه است که منجر به اختالل جسمانیسازی

به این سمت میبرد که درست است که نخستیها از

بخصوص در همسران اول میشود .برای تمامی زنان،

خشونت استفاده میکردند؛ اما خشونت آنان علیه رقیبان

مورد توجه و محبت شریک جنسی و همسر خود قرار

در جهت جفتگزینی بیشتر بوده است .به نظر میرسد آن

داشتن ،حائز اهمیت است .وقتی زن دیگری وارد زندگی

خشونت با انتقال به انسان امروزی ،بهصورت خشونت

یک زوج میشود ،ترس و وحشت از مورد بیمهری قرار

علیه زنان و در خانواده انتقال یافته است .شاید دلیل این

گرفتن از سمت مرد ،عامل ایجاد اختالل وحشتزدگی

امر ،عدم نیاز به کاربرد خشونت در رقابت درون گروهی

میشود .حضور ناگهانی همسر جوانتر و زیباتر مانند

و علیه دیگر مردان جهت انتخاب همسر در راستای تعدد

ضربهای است که به همسر اول و مسنتر وارد میشود.

زوجات در این کشورها باشد .این نوع رفتار به نظر می-

بیاعتمادی که از این طریق نسبت به همسر ایجاد می-

رسد از نگاه ابزاری به زن ،به عنوان صرفاً دستگاه تولید

شود ،میتواند مسبب افکار پارانوییدی گردد؛ افکار

مثل و انتقال بیشتر ژن مرد ،برآمده باشد.

وسواسی و رفتارهای وسواسگونه ایجاد میشود ،در

در اکثر جوامع مدرن ،بر تکهمسری تأکید میشود؛

راستای این که زن میخواهد همسر بهتری باشد و در

بنابراین هر فرد تنها میتواند یک جفت داشته باشد .برای

تمامی جنبهها از رقیبان دیگر پیشی بگیرد و مرد مشترک

پیروزی در رقابت و داشتن جفت مورد نظر ،باید دیگر

را هر چه بیشتر در تصاحب خود داشته باشد.

رقیبان را شکست داد .در مقابل زمانی که جفتگیری

مطالعه سازمان بهداشت جهانی 1در ارتباط با سالمت زنان

متعدد بالمانع است ،طبیعت رقابت تغییر میکند .در تاریخ

و خشونت خانگی نشان داد که میزان شیوع خشونت

جهان چندشوهری کمیاب است؛ اما چند زنی بسیار رایج

)- World Health Organization(WHO

1

- Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts
- Boy & Kulczycki
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پروری و در تربیت فرزندان نمود بارز مییابد .اختالالتی
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زندگی تأثیرگذار است .بخصوص در زمینهی فرزند

فیزیکی یا جنسی یا هردو در  14کشور کمدرآمد و
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بوده است .در چند زنی رقابت در بین مردان افزایش و در

صحبت در مورد ماهیت سرشت انسان باشد؛ یعنی حوزه-

بین زنان کاهش مییابد .اگر تعداد زنان و مردان در

ای که یافتههای علمی در تقابل با عقاید آموخته شدهی ما

جامعه برابر باشد و مردان بتوانند چند زن اختیار کنند،

باشند .چند همسری ،تنها از نظر اخالقی ،اجتماعی،

آنگاه برای یک زن تعداد زیادی جفت در دسترس است

اقتصادی و حقوقی مشکلساز نیست؛ بلکه در ذات خود

حتی جفتهایی که ازدواج کرده باشند .با این حال پیدا

نیز مسئلهای بغرنج ،پیچیده و حساس است .با توجه به

کردن جفت برای مردان دشوار میشود؛ چراکه هر زن

ناخوشایند بودن و حتی غیرقانونی بودن تعدد زوجات در

تنها میتواند یک همسر داشته باشد و بعضی مردان

بسیاری کشورها ،مطالعات محدودی در این خصوص

همسران بسیاری دارند؛ بنابراین بعضی از مردان عمالً

صورت گرفته است .همین امر و شواهد گردآوری شده،

بدون همسر میمانند .در طول تاریخ توافقهای مختلفی

نشان دهندهی این واقعیت است که در دنیای مدرن

در خصوص جفتگیری دیده شده است و ساختار رقابت

امروزی ،نیاز مبرم است که قوانین ،متناسب با زندگی و

نرها نیز تغییر پیدا کرده است .در چند زنی ،تعدادی از

تفکر انسان مدرن و فارغ از گذشتهی تکاملی ،وضع و

مردان ثروتمند زنان متعددی دارند در حالی که دیگر

اجرا شود .جا دارد سیاستمداران و قانونگذاران بسیاری

مردان مجرد میمانند (بامیستر و همکاران.)241۱ ،

از کشورها ،در زمینهی قانونی بودن چندهمسری و اجازه-

نتیجهگیری

کنند .همچنین روانشناسان و روانپزشکان ،باید در

شاید بنیان زیستی ما برای تک همسری ساخته نشده باشد؛

خصوص آگاهی دادن به زنان و بیش از آن به مردان و

اما همچنین ما برای ماجراجوییهای جنسی آزادانه و

خانوادههای چندهمسری ،در مورد مشکالت و مسائل

بیقیدوبند نیز ساخته نشدهایم .چندهمسری ،نهتنها از نظر

پیشرو ،اقدام نمایند .بدیهی است که با عنایت به نتایج

سیاسی تنشزا و در بسیاری از کشورها ،از لحاظ حقوقی

صورتگرفته و با اندکی تفکر در مییابیم که پیروی از

غیرقانونی است ،بلکه از نظر عاطفی نیز بسیار ناخوشایند

سبک زندگی نیاکانمان در خصوص تعدد زوجات،

به خصوص برای زنان ،است .همچنین دارای بار اقتصادی

مشکالت زندگی مدرن را بیش از پیش میکند؛ لذا به

نیز هست .با این وجود ،چیزی است که همهی ما چه

تغییر در این سبک نیاز مبرم داریم .پیشنهاد میشود که در

دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم ،از نظر زیستی نسبت

خصوص اثرات چندهمسری بر روی فرزندان ،خانواده و

به آن پیش زمینه و استعداد داریم .ما در این نوشتار نشان

حتی سالمت روان مردان نیز پژوهشهایی صورت گیرد.
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ی داشتن تعدد زوجات به مرد ،در کشورشان را بازنگری

دادیم که زیست ساخت ما ،تعیینکنندهی سرشت ما
گرایشها و استعدادهای زیستی تکاملی ،میتوان بیشتر و

از جناب آقای دکتر خرمدل که در انجام این پژوهش ما

بیشتر از قید این محدودیتها و جبرها آزاد شد .عوض

را راهنمایی کردند ،کمال تشکر را داریم .همچنین از

کردن باورهایمان بسیار سخت است؛ به ویژه زمانی که

جناب آقای آرش حسینیان ،مترجم توانمند کتابهای
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