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 چکیده
یابد. درک وضعیت زنان که در خانواده نقش  زنی را در نظام معنایی زن دوم بازدالیل چند پژوهش حاضر درصدد است 

وند، شدر جامعه دید منفی نسبت به زنانی که همسر دوم می معموالًاساسی برعهده دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

ای را با ورود خود به تباهی کانون گرم خانواده هاآناند که وجود دارد و آن هم به این دلیل است که همگی بر این عقیده

شود خود را در این موضع اتهام که برای خود او نیز پرسند که چرا یک زن حاضر میگاه از خود نمیاما هیج ؛کشانندمی

ش مبتنی باشد. این پژوهو دالیل آن می سؤالرا به همراه دارد، قرار دهد. این پژوهش به دنبال جواب این  یهایدشواری

اده ای یا بنیادی استفها و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه زمینهشناسی کیفی است و جهت تجزیه و تحلیل دادهبر روش

نفر از  32کنندگان شامل باشد. مشارکتآوری مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه عمیق میده است. تکنیک جمعکر

مفهوم  6کنند. نتایج پژوهش شامل رستان ملکشاهی استان ایالم زندگی میزنانی است که همسر دوم هستند و در شه

وله باشد. براساس این مفاهیم به سه مق)سن باال، اجبار، بیوه بودن، تقدیر و سرنوشت، فقر مالی و داشتن عالقه به مرد ( می

ه به عنوان مقول« مردساالری»ها نیز های فرهنگی( دست یافتیم. در انتپذیری و کلیشههای اجتماعی، جامعهعمده )زمینه

توان گفت ساختار قدرت در خانواده بیشتر به سود مردان است آمده، میدستهای بهبراساس یافته. هسته شناسایی گردید
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 طرح مسأله  ومقدمه 

 دستخوش گوناگون، عوامل اثر بر تاریخ طول در که است اجتماعی نهادهای ترینمهم از یکی خانواده

 واسطه به معموالً خانواده(. 1231،و محمدی کرمانی) است شده اجتماعی و اقتصادی هایدگرگونی

های اجتماعی ازدواج جهت دستیابی به نیازهای عاطفی و در بین تمامی آیین .شودمی تشکیل ازدواج

ی مرکزی زندگی عاطفی و سزایی برخوردار است و ارتباط با همسر جنبهامنیتی افراد از اهمیت به

 چندهمسر و همسرتک ازدواج به توانمی ساختی لحاظ به نیز را ازدواج (.1231افرا، ) استاجتماعی 

 (.1231، مظاهری و نظری عارف) دارند متفاوتی هایجایگاه مختلف، جوامع بین در که کرد تقسیم

 بوده مشترک زندگی سبک ترینمطلوب و ترینمعمول عنوان به همواره 1همسریتک نظام هرچند

می محسوب رایج امری گاهی و مرسوم جوامع از بعضی بین در 3همسریچند اما(. 1231جاوید،) است

 رساندنمی را زوجه یا زوج تعدد( اتیمولوژی) شناسیریشه حیث از چندهمسری اصطالح .است شده

 رمضان) است بوده زن یک از بیش با مرد زناشویی مفهوم به همیشه آن تاریخی کاربرد اما

 جمله از که .باشدمی چندزنی چندهمسری، واژه کاربرد از منظور نیز پژوهش این رد (.1231نرگسی،

 اجتماعات از رسم این دورانت ویل عقیده بهرد و دا بشر تاریخ قدمت به تاریخی که است هاییرسم

تعدد زوجات به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از  (.1231،همان) است گرفته سرچشمه بشری اولیه

اسالم  مان، امری است تاریخی و نه دینی.های شکل گرفته در طول زها و سنتنامهها، آئینزمینه

زینی همسرگاند که اسالم را با چندهای اجتماعیمبتکر این پدیده نیست، بلکه این واقعیت و پدیده

 دارد وجود آنجا در رسم این که جهان مناطق ترینشایع (.036:1265شریعتی،) استپیوند داده 

 به اعتقاد و فرهنگی وی سنت تقید دلیل به نیز درخاورمیانه .باشدمی آن (مرکز و غرب) سیاه آفریقای

تعدد زوجات  یبرا یمختلف لیدال (.1231جاوید،) است نکرده پیدا نمود معضل عنوان به امر این اسالم،

 که آنجا از نیز ایران در (.3512)شپرد،  متفاوت است مختلف یهافرهنگدر  لیدال نیوجود دارد و ا

 احراز شرایطی آن برای و شده دانسته مباح پدیده این است، اسالمی موازین بر منطبق موجود قوانین

 شودنمی محسوب خانوادگی نظام غالب ساختار ایران در زنیچند گرچه. (1231زینالی،) است گردیده

 به کشور در چندهمسری عراق و ایران جنگ از ناشی بحرانی شرایط وجود دلیل به 60 سال در اما

 نظیر کشور نواحی برخی در چندهمسری که است حالی در این .یافت افزایش ایمالحضه قابل شکل

 بسیار میزان به زاهدان و خوزستان بوشهر، کهنوج، المرد، غربی، آذربایجان شمالی، خراسان سنندج،

(. در برخی مناطق ایران به ویژه جوامع عشایری و روستایی 1231محمدی، و شیخی) دارد وجود باالیی

عرف و اخالق اجتماعی، پدیده چندهمسرگزینی جزئی از عرف و هنجارهای اجتماعی  تأثیربا توجه به 

ای از پایگاه و شأن اجتماعی آن جوامع تلقی گردیده است. در این جوامع، پدیده تعدد زوجات نشانه

 در ... محبت احساس، غارتگر عنوان به را دوم زنان معموالً .(1231رفیعی،) شودمردان محسوب می

                                                           
1-monogamy 
2-polygamy  



  09 9900زمستان ، چهارم شماره، دومدوره                                                جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

 زنان، این که شد یادآور باید اما(.  1231 پور،تقی) شناسندمی اول مشترک زندگی خانوادگی روابط

 بقیه از متفاوت یا مشترک تواندمی دالئل این هرکسی برای که دهندمی تن ازدواج این به دالئلی بنابر

 انحطاط و مرج و هرج به آلودگی از خانواده از حمایت .شود گرفته نادیده هاآن حقوق نباید و باشد

 دلیل به ایران در پدیده این(. 15:1233قریشی، شریف) است اسالمی دولت وظایف از یکی اخالقی،

 صورت باب این در کمی هایشپژوه دلیل همین به و نشده شناخته معضل کشور این بودن اسالمی

 این منفی اثرات شد، گفته که طورهمان .است نشده پرداخته مسئله این به عمیق صورت به و گرفته

 و شده خانوادگی روابط در استواری و آرامش تحقق از مانع خانواده مرد حتی و فرزند زن، بر پدیده

 .داشت انتظار تواننمی را مترقی و سالم ایجامعه اساسی، عنصر عنوانبه خانواده دیدن آسیب با بالتبع

و از  ودشیمتحقیق عمدتاً در ارتباط با فرایندها مطرح  سؤاالتای، در مطالعات مبتنی بر نظریه زمینه

، علل و پیامدهای پدیده مشخص شود و هم هانهیزمو چگونه است تا هم بسترها و  چه سؤاالتنوع 

(. بر همین اساس 131: 1211و پیامدهای ناشی از بروز آن، مشخص شود )کرسول،  هایاستراتژ

 ارتند از:اصلی این پژوهش عب سؤاالت

 بوده است؟ اثرگذار و بسترهایی در پذیرش این نوع ازدواج زنان، هانهیزمچه  -1 

 ؟کدامند در پذیرش این نوع ازدواج زنان، گرمداخلهعوامل علی و  -3

 دارد؟ به دنبالپذیرش این نوع ازدواج چه پیامدهایی در زندگی زنان -2
 نظریه یک ایجاد و دوم زن معنایی نظام در نی چند مسئله کشف پژوهش، این انجام از هدف طورکلیبه

 گردیده موجب که است عواملی فهمدیگر، این پژوهش درصدد بیانبه .باشدمی بارهاین در 1ایزمینه

 و کیفی تحقیق روش از هدف این به دستیابی جهت .گردد ازدواج نوع این پذیرش به حاضر دوم، زن

 .دشومی استفاده ایزمینه نظریه استراتژی

 مطالعات پیشین

مورد نظر پرداخته شده که در  دهیاز پد یبه ابعاد ،یخارج قاتیو چه در تحق یداخل قاتیچه در تحق

 یرفتار تیوضع (، باعنوان1211) رشکیاست. پژوهش مجاهد و ب تیروشن شدن مسئله حائز اهم

 وان(، باعن1231) نرگسی پژوهش رمضان ،یچندهمسر یهادر خانواده نیوالد یکودکان و سالمت روان

روابط  یقی(، باعنوان مطالعه تطب1231) یو محمد یخیدر جامعه، پژوهش ش یبازتاب چندهمسر

(، باعنوان 1233)ی عل یچندزن و تک همسرشهر زاهدان، پژوهش حاج یهادر خانواده یخانوادگ

 زوجات، عددن ت(، باعنوا1233پور )ینظام تعدد زوجات در خانواده، پژوهش عبد یو حقوق یفقه یمبان

(، 1231پژوهش افرا ) ،یتا حقوق چندهمسر ی(، باعنوان از فرهنگ چندهمسر1231) دیپژوهش جاو

ند فرهم خانواده، تیبر قانون حما یبا نگاه یخانوادگ یبا نقارها یارتباط چندهمسر لیتحل باعنوان

                                                           
1- grounded theory 
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 یچند همسر یها وادهنقش ساختار خانواده بر عملکرد آن در خان ی( با عنوان بررس1213ی )ورضوان

زنان همسر اول  یزندگ تیفیک یدارشناسی( باعنوان پد1211و هنرپروران ) یشجاع ،یهمسرو تک

و  1پژوهش اندرسون .است یصورت گرفته داخل هایاز جمله پژوهش یچندهمسر یدرخانواده ها

تک همسر  یهاخانواده یدر اعضا زیآممشارکت یرفتارها زانیم سهی(، باعنوان مقا1113) 3سونیتول

عرب در ازدواج  نینشهیاز زنان باد یعنوان داستانبا(، 1111) 2یو چندهمسر، پژوهش الکرناو

نوجوانان  یبهداشت روان یهاجنبه ی(، باعنوان بررس 3553)و همکاران  یمطالعه الکرناو ،یچندهمسر

(، 3556) 1کلسونیمسر، پژوهش نهتک یهاچندهمسر در مقابل خانواده یهادر خانواده یلیعرب اسرائ

قرن  لیادر او ایآلبان یدر مناطق جنوب ی: چندزناندگذاشتهکه شوهرانشان را به اشتراک  یبا عنوان زنان

در  یضدباردار لیاستفاده از وسا نیب یاسهی(، باعنوان مقا3553و همکارانش ) 0پژوهش عدو ستم،یب

در  ییزناشو تیرضا زانیم ی( باعنوان بررس3551) 6، استفانیهمسرو تک یچندهمسر یهاخانواده

 3نیاستراوشا و 1دستیمطالعه فرو  یامارات متحده عرب یشهر ابوظب همسر درندچ یهاخانواده

 ساختار و یاجتماع هیسرما یاثرات تعامل تفاوت در عملکرد آن و ساختار و ی( ، باعنوان بررس3513)

 نیا دراست که  یخارج هاییاز جمله پژوهش زین همسر و چندهمسرتک یهاخانواده خانواده در

 انجام گرفته به خصوص قاتیتوان گفت که تحقیم زنی هاپژوهش نای نقد در. اندانجام گرفته نهیزم

به دنبال  یمعنا که کس نی. بداندستهیمسئله نگر نیدور به ا یایو از زوا یکل صورتبه یداخل قاتیتحق

مسئله  نیو شوهر( به ا رزندانف -زن اول -ها )زن دومنوع خانواده نینبوده که به واسطه افراد ا نیا

مسئله به نسبت مورد توجه قرار گرفته  نیا ،یخارج قاتیشود. اما در تحق ایبپردازد و نگرش آنان را جو

 .است

 روش پژوهش

 های )بنیادی( انجام گرفته است. نظریروش پژوهش حاضر روش کیفی، و بر پایه استراتژی نظریه زمینه

 کی منظر، این از. است کیفی تحقیق هایداده دل از بنیادی مفاهیم کشف برای مدرن روشی بنیادی

در این روش، حجم نمونه از قبل، (. 1233کالکی،) است استقرایی -اکتشافی تکنیک با کیفی روش

با رسیدن به درجه اشباع اطالعات، مشخص آوری اطالعات و شود، بلکه در فرآیند جمعتعیین نمی

 (.351: 1211شود )ایمان می

 اشد،بمی خود هدف به رسیدن مطالعه برای این منتخب استراتژی که ایزمینه نظریه رویکرد در

از، ب کدگذاری اساسی مرحله سه بنیادی شد. نظریه استفاده هدفمند و نظری گیرینمونه نوع دو از

                                                           
1- Anderson 

2- Tollison  
3- Al-Krenawi 

4- Nicholson 

5- Audu  

6- Stefan 

7- Freistadt 

8- Strohschein 
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 اساس رب بلکه نیست؛ پی در پی لزوماً بنیادی نظریه شناسیروش مراحل البته. دارد انتخابی و محوری

های نمونه این پژوهش از میان زنان متاهل در خانواده .(1233کالکی،) است همزمان تحلیل

زن دوم بودن و زنده بودن هر  .، انتخاب شده است1211چندهمسری شهرستان ملکشاهی در سال 

ها با سختی چندانی مواجه نشدیم در پیدا کردن نمونه ها( از شروط انتخاب این افراد بود.دو زن )هوو

همه شناختی کلی از همدیگر داشتند. ابتدا با مورد  تقریباًچون به خاطر وسعت کم این شهرستان، 

رفی موردهای قبلی و اطرافیان، شناسایی شدند. اول مصاحبه انجام گرفت و موردهای بعدی نیز با مع

با مراجعه حضوری، مصاحبه با افراد نمونه ضبط و سپس مجزا از هم نوشته شد. موارد مصاحبه و تعداد 

ید.. رس نظر بهی تازه و متفاوت کافی ها و پیدا نشدن دادهنفر بودند و به دلیل اشباع داده 32نمونه 

 دو ماه به درازا کشید. تقریباًها انجام کامل مصاحبه
 

 کنندگان: مشخصات مشارکت9جدول 

 

  9قابلیت اعتماد
همانند روش پیمایشی دارای اعتبار و پایایی تحقیق است. با این تفاوت که اعتبار و  یانهیزمنظریه 

 یانهیمز. بدین معنا که نظریه افتدیمپایایی تحقیق در نظریه بنیادی از راه تحلیل همزمانی اتفاق 

                                                           
1 - trustworthiness 

 سواد  شغل  سن  اسم  ردیف سواد  شغل  سن  اسم  ردیف

 سوادبی دارخانه 23 فریبا 1

 

 ابتدایی اول دارخانه 36 جیران 12

 سوادبی دارخانه 13 لیال  11 نهضت دوم دارخانه 21 زهرا 3

 سوادبی دارخانه 00 آمنه 10 نهضت پنجم دارخانه 15 مریم 2

 سوادبی دارخانه 01 هاجر 16 سوادبی  دارخانه 15 بتول 1

 سوادبی دارخانه 13 آسیه 11 دیپلم  دارخانه 31 کلثوم 0

 سوادبی دارخانه 65 مینا 13 دیپلم دارخانه 21 زینب 6

 سوادبی دارخانه 63 شهربانو 11 ابتدایی سوم دارخانه 25 فاطمه 1

 سوادبی دارخانه 15 رقیه 35 ابتدایی پنجم دارخانه 05 ملوک 3

 سوادبی دارخانه 21 سارا 31 سوادبی دارخانه 10 خدیجه 1

 سوادبی دارخانه 15 نسرین 33 نهضت چهارم دارخانه 26 سمیه 15

 سوادبی دارخانه 21 صفورا 32 دوم ابتدایی دارخانه 21 فرخنده 11

      سوم ابتدایی دارخانه 21 کبری 13
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 هاداده لیوتحلهیتجزنظری از راه مقایسه مستمر و پرسش به  یریگنمونهو  یآورجمعهمزمان با 

 هاآندیگری نیز وجود دارد که از طریق  یهاروش(. عالوه بر این، 131: 1233کالکی، ) پردازدیم

 3، کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا1. تکنیک ممیزیبرد یپ هادادهبه قابلیت اعتماد و صحت  توانیم

قرار  که در این مطالعه مورد استفاده دیگری هستند یهاروش( 3553)پاتن،2تحلیلی یهاسهیمقاو 

 گرفته اند.

 مالحظات اخالقی 

است که بر تعامالت و ارتباطات انسانی استوار  یشناسروشبا توجه به اینکه تحقیق کیفی، نوعی از 

کمی، از  یهاپژوهشکیفی در مقایسه با  یهاپژوهشاست، رعایت اصول و مالحظات اخالقی در 

زم که مستل ردیگیمبرخوردار است. این مسئله از ویژگی ذاتی پژوهش کیفی نشأت  یاژهیواهمیت 

عمیق با افراد مورد مطالعه  یهامصاحبهارتباط و تماس شخصی نزدیک و درازمدت با میدان پژوهش و 

 (.31: 1230حریری، ) استو مشاهده مشارکتی 

ین پژوهش، مالحظات اخالقی در ارتباط با مشارکت کنندگان پژوهش، رعایت شده است. با در ا

در خصوص محرمانه  هاآنو اطمینان دادن به  کنندگانمشارکتبیان اهداف و ماهیت پژوهش برای 

محرمانه ماندن  نیهمچنانجام شد.  هامصاحبه، ندینمایمعنوان  هامصاحبهماندن مطالبی که در 

پژوهش یکی دیگر از مالحظات اخالقی است که الزم است رعایت شود  کنندگانمشارکتمشخصات 

(. در این مطالعه با استفاده از اسامی مستعار، سعی بر ناشناخته ماندن این 313: 3552)کریستین، 

 افراد شده است.

 های پژوهشیافته 

مفهوم، در مرحله کدگذاری محوری از  6، در مرحله کدگذاری باز به گرفتهانجامهای تحلیل اساس بر

 مقوله و در نهایت یک مقوله هسته به دست آمد. 2به  آمدهدستبهبررسی و ارتباط بین مفاهیم 

 مفاهیم -9

 فقرمالی -

مشاغل پدران جز مشاغل پایین و کم درآمد بوده است که این مسئله باعث شده وضعیت مالی  

 :زندمی حرف سخت شرایط و اشپدری خانواده مالی مشکالت از زهرا .ضعیف باشد اکثراًها خانواده

 .تیمداش بدی شرایط بود، سخت. نمیر-بخور حقوق بایک بودیم نفر 15 کال بودیم بچه تا 3 ما»
 .«بسازیم بودیم مجبور. بکنه کاری تونستنمی بودنش جانباز خاطر به هم پدرم

                                                           
1-. member checking 
2-. auditing technique  
3 - analytical compares  
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 سن باال -

های بود که باعث شده بود، دیگر امیدی به ازدواج نداشته باشند. در سن باالی دختران، از دیگر علت

است. بخش  شدهتعریفخانواده  چهارچوب درهای همسری و مادری جوامع سنتی نقش زنان، نقش

لیل شود. به همین دگیرد و تعریف میاعظم هویت زنان با ازدواج و ورود به این مجموعه شکل می

ازدواج و بخصوص ازدواج در سنین پایین برای زنان از جایگاه ویژه برخوردار است )موحد و 

 و اجباری ازدواج از نداشت خواستگار و بود رفته باال سنش اینکه اعالم با نیز سوسن .(1211دیگران،

 :گویدمی خود تحمیلی

 کم یخیل. کنم گزینش بخوام که زیادی خواستگار نه داشتم کمی سن نه دیگه که من»

 مردیپیر یا مرده زن اینکه مگه کنه ازدواج زیاده سنش که دختری با کسی بخواد میاد پیش

 .«بکنه اینکارو

 بیوه و تنها بودن -

 عرضم در زنان اینگونه. است اطرافیان نگرانی موجب تنهایی به زنان زندگی کردن ایرانی فرهنگ در

 نداشته مشکلی مادی تأمین لحاظ به که است صورتی در فرض این البته. باشندمی تهمت و تعدی انواع

 نانز کهوقتی است طبیعی بنابراین شد؛ خواهد برابر چندین مشکل صورت این غیر در زیرا باشد،

 رجیحت باریمشقت زندگی چنین بر را دیگر زن با زندگی گیرند،می قرار شرایطی چنین در مطلقه

 :کندمی بیان بیوه زن 2 این از یکی ملوک (.1231دهند )رمضان نرگسی،می

 هازمان اون ما .گرفتند تصمیم امخانواده. اولم ازدواج البته کردم ازدواج سالگی 31»

 .بود سالم 25 دومم ازدواج. بگیریم تصمیم و بزنیم حرف خودمون االن مثل که نبود اینجوری

 گیرم که بهتر موقعیت بودم بیوه چون بودم راضی...شدم هوو...بودم دوم زن دومم ازدواج این

 ..«اومدنمی

 عالقه و دوست داشتن-

 ودش قضیه این قبول به حاضر خود زنی که داشت انتظار توانمی کمتر زن یک روحیات به توجه با 

 شرایط این در است ممکن که عواملی از یکی. باشد داشته دیگر زن یک حضور با مشترکی زندگی که

پیدا  متأهل مردی به نسبت که است محبتی و عالقه دهد، ازدواج این به تن که دارد آن بر را زن

های خود را مجبور به پذیرش این ازدواج کنند، و به دنبال این عالقه ساختار شکنی کرده و خانوادهمی

 گوید:زینب می .کنندمی
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بودن هم همه  م مخالفسالم بود که ازدواج کردم. خودم تصمیم گرفتم هم خانواده 11»

من بقیه رو مجبور کردم که با ازدواجمون  اتفاقاًخودم بود. خودم پسندیدم  کار فامیل نزدیکم.

 «.موافقت کنند

 تقدیر و سرنوشت-

 هایناتوانایی و هاناکامی گناه ایجامعه حتی و شخص هر که اندشده ایبهانه سرنوشت و تقدیر هایواژه

در جایی  .(1232کرمی،) دهند نشان مبرا کوتاهی و تقصیر از را خود و بیندازد هاآن گردن به را خود

این امر باشد که او،  دهندهنشانراند، شاید که فرد از تقدیر، جبر قطعی و شانس، بیشتر سخن می

ای جز تر با این مشکل کنار آید. زیرا چارهگزیند تا خود را تسکین دهد تا بتواند راحتمکانیسمی برمی

 ادهار هرگونه فاقد را خود و مربوط تقدیر و قسمت به را خود ازدواج زنان، این از برخیبینند. این نمی

 به میتمحکو معنای به دختر بودن پدرساالرانه و سنتی فضایی در .دانستندمی گیریتصمیم این در

 و مجالی اعتراض، و مخالفت برای که فضایی چنین در. است دیگران اوامر و اقتدار به رضای و سکوت

 هب خود زندگی افسار پس .یابدنمی شدن تسلیم و سکوت جز ایچاره دختر ندارد، وجود هم فرصتی

 رفتن باد بر الم تسکین برای و کرده بغل غم زانو خود و دهدمی اشخانواده و قدرتمند ذکور دست

 موضوع این که. شودمی قسمت و تقدیر چون نامبهمی هایواژه و اعتقادات دامان به دست آرزوهایش

 هم و سنش رفتن باال خاطر به سالگی 31 سن در صفورا .دارد اشاره هاآن کم قدرت و عجز به خود

 کندمی توجه جلب بیشتر او هایصحبت در که ایکند. نکتهمی ازدواج دیگر خواهر 1 داشتن چنین

 :است اششدهتعیینازپیش تقدیر به اعتقاد

 چیهر آدم قسمت...  چی همه برای همیشه بدشانسم... کنم ازدواج نتونستم سالگی 31 تا

 کرد. عوضش نمیشه دیگه باشه شده نوشته

 اجبار خانواده -

 ظرن اینکه بدون یا و اجبار به ولی بوده مخالف ازدواج این با که داشتند اذعان چند نفر در این پژوهش

 گرددبپذیرند. که این امر، به ساختار قدرت در خانواده برمی را آن که شده ناچار شود پرسیده هاآن

هرم قدرت در خانواده هستند و  رأستر در برادرو...( و افراد مسن-پدر) مذکرافراد  کهنحویبه

تحت اراده این  مؤنثو افراد دیگر خانواده چون اعضای کم سن و سال و  هاآنبه عهده  هاگیریتصمیم

 اش در مورد ازدواجش ناراضی است:افراد هستند. مریم از اجبار خانواده

م تصمیم گرفته بودن برای خودشان، بیشتر پدرم. کسی نظر من هسالم بود. خانواد 30»

 «.ذاشتندشد نظرم و بگم، نمیالف بودم چه فایده! که نمیو نپرسید. ولی خیلی مخ
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مقوله مهم پژوهش  2 هاآنی ی کدگذاری باز استخراج گردید و به واسطهمفاهیمی که در مرحله 

گردند. محسوب می هاآنمقوالت ارتباط و زیر مجموعه  شناسایی شد هر کدام بنابر محتوای خود با

ه در کل دارای ارتباط و تشاب شدهمطرحالبته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاهیم و مقوالت 

 کنند.بوده و در یک پیوستار عمل می

 هامقوله -0

 های اجتماعیزمینه -

 اطالعاتیای به وجود آید. در این پژوهش و بنابر دهد تا مسئلهعوامل مختلفی دست به دست هم می

ها و اطالعات تکراری و تا حدی شبیه به هم برخوردیم ها به دست آمد، به دادهکه در طی گردآوری داده

ا، هها، تعداد زیاد دختران خانوادهپرجمعیت بودن خانوادهتواند راهگشا باشد. که در تببین مسئله می

سنتی و جو سنتی و مردساالری زندگی در محیط روستایی، سن پایین ازدواج در روستا، فضاهای 

سوادی )دختران و حتی مادران(، همسری و عادی بودن، بیحاکم بر محیط زندگی، پذیرش مسئله چند

از جمله عواملی بودند که زمینه پذیرش این نوع ازدواج را  و باال رفتن سن در ازدواج ریتأخفقر مالی، 

 برای افراد نمونه این پژوهش مهیا کرده بودند.  

 پذیریشیوه جامعه -

 و اندمطیع زنان که جایی است؛ شده ظلم زن به آن در که است ایحوزه خانواده ،هافمینیست نظر از

(. از دیدگاه فمنیسم با نوعی 1233شده)مهدوی و خسروشاهی،تعیین پیش از هایشاننقش و منفعل

سازمان اجتماعی که در آن، اعمال قدرت خانگی و سیاسی در دست مردان است باید مبارزه کرد. 

یک سیستم اجتماعی است که مردان اعضای خانواده، دارایی و سایر « پدرساالر»مقصود از  معموالً

گیرندگان اصلی هستند. این باور که مردان برتر از زنان کنند و تصمیممنابع اقتصادی را کنترل می

 روند، درهستند، که زنان باید در کنترل مردان باشند و در واقع بخشی از دارایی مردان به شمار می

این سیستم ریشه دارد. از جمله مظاهر این نظام، برتری جنس مذکر، نقش مادری، همسری و 

یری گآید. از نظر فمنیسم آنچه شکلن، همگی محصول این فرهنگ به شمار میداری زمسئولیت خانه

 معتقدند که نوع تربیت هاآنهای ناصحیح تربیتی است. گردد، شیوهو تداوم این فرهنگ را سبب می

تران ، و دخطلبریاستمدار و است که پسران را با روحیه قدرت ایگونهبهپسران و دختران از بدو تولد، 

های فمنیستی، دختران هویت خود سازد. مطابق این دیدگاهپذیر قرین میبا روحیه مطیع و تسلیمرا 

کنند و زنان مجال فای نقش همسری و مادری کسب میرا از طریق ازدواج  و تشکیل خانواده و ای
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 یآن، اعضا واسطهبهپذیری فرآیندی است که جامعه شکل دادن به شخصیت و هویت خود را ندارند.

ها، اعتقادات و هنجارهای آن جامعه را فرا یک جامعه، یک گروه یا یک خرده فرهنگ، کلیه ارزش

در  اً تقریبدهد که شناسان نشان میگیرند تا به صورت انسانی اجتماعی درآیند. تحقیقات جامعهمی

 »پذیری را شوند. این نوع جامعهپذیر میهای متفاوتی جامعهکلیه کشورهای جهان زن و مرد به شیوه

بیند نامند و به این معنی است که هر جنس به گونه متفاوتی آموزش میمی« پذیری جنسیتیجامعه

 (. ازجمله1232صودی،مق«)رود به خوبی انجام دهدهایی را که از او توقع میتا بتواند در آینده نقش

. هارسانه و مدرسه خانواده،: عبارتند از کنندمی تسریع و خلق را پذیریجامعه فرایند این که عواملی

تقل، مس تصویر مردان از و و وابسته مطیع ، عاطفی منفعل، تصویری از زنان معموالًفرایند  این طی در

 یهایآموزه به مردان، و زنان رفتار که است معتقد پذیریجامعه دیدگاه. شودمی ارائه توانا و شایسته

 (.1111اسپتز، و ساث)اند کرده درونی و آموخته را هاآن پذیریجامعه فرایند طول در که گرددبرمی

ذیری پهای داشته باشد امری است که در طی جامعهدختر بودن و اینکه یک دختر خوب باید چه ویژگی

هایش رفتار کند به او برچسب خواهند اگر برخالف آموخته داندمی آموزد وآن را می مؤنثیک فرد 

 کند:به آن اشاره می هایشحرفای است که فاطمه نیز در زد و این نکته

کرد.. واقعیتش مادرم خیلی اصرار داشت، منم راضی بودن یا نبودن من زیاد فرقی نمی»

دختر فالنی خودسر شده .. پررو گفتن خوام که فردا پس فردا میشد بگم نمیکه روم نمی

 «.شده که حرف خانوادش و گوش نمیده

های که برای یک زن مناسب و درخور جنس او در جامعه سنتی و مردساالر، ویژگی

هایی هستند چون فرمان برداری، مطیع، آرام و منزوی بودن و.... که شود خصلتتعریف می

مردساالری. هرچند به دلیل وقوع تغییراتی عواملی هستند الزم و ضروری برای بقای  هااین

های چون افزایش آگاهی زنان )به دالیلی به مانند افزایش تحصیالت، ورود به بازار کار، جنبش

 اند. دختران نمونههای فکری از پیش ساخته شده مورد تردید قرار گرفتهزنان و....(  این قالب

 های خودناخواسته خود هستند در صحبت این پژوهش که اسیر چنگال پدرساالری و ناآگاهی

های یک دختر باید و نباید عنوانبهگرفتند و تصمیم می هاآناند که دیگران به جای اشاره کرده

قرار داده شده تا به دیده مردساالران دختری نرمال و به اصطالح خوب به  هاآنزیادی برای 

بتوانند نظری در مورد سرنوشت و آینده خود شده که حتی ، و این امر مانع از این میآیند نظر

ساله بوده که به خواست والدینش باید خود را برای ورود به یک زندگی  13ابراز کنند. زهرا 
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کرد، او به این واقعیت که دختر به عنوان موجودی آماده می متأهلجدید و زیر سایه یک مرد 

 کند:اند، اشاره میزدهیکه از او سلب اراده شده و سرنوشتش را دیگران رقم م
شد نظرشون و بگن. به خصوص زیاد نمی هابچهگرفتن اون وقتا هم خانواده تصمیم می

 .گفتیم چشمدخترا...هرچی می گفتن می

مشکل زنان بیوه به ساختار جامعه و نگرشی که نسبت به زنان بیوه در جامعه وجود دارد 

برخی زنان بیوه بالخصوص زنانی که سرپرست شود. عالوه بر مشکل اقتصادی که مربوط می

کنند، عواملی دیگری نیز در این خانواده هستند، به عنوان علت ازدواج مجدد خود اعالم می

گردد. به عنوان نمونه، مینا ترس از حرف امر دخیل هستند که به بستر فرهنگی جامعه باز می

 گوید:داند و میمردم را عاملی در پذیرش این امر می

سه سالی میشد که بیوه شده بودم. شوهرم سکته کرد ازش یک بچه داشتم ولی خانواده 
شوهرم اونو ازم گرفتند خودشون بزرگ کردند...از این بهتر که نمی تونستم ازدواج کنم.. بیوه 

 بودم... واسه زن بیوه هم مردم همیشه کلی حرف درمیارن.. گفتم ازدواج کنم بهتره.
کند که یک زن بیوه نباید انتظار داشته باشد که موقعیت خوبی برای ازدواج ره میملوک به این امر اشا

 «.اومدراضی بودم چون بیوه بودم موقعیت بهت که گیرم نمی»پیدا کند: 

 های فرهنگیکلیشه -

وجو کرد. بین جنس و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد که منشأ آن را باید در فرهنگ جست

های شخصیتی و روانی شناختی زن و مرد اشاره دارد و جنسیت، ویژگیهای زیستجنس به تفاوت

د آیکند. مفهوم جنسیت، که از معنای نر یا ماده بودن به دست میرا تعیین می هاآناست که جامعه 

(. 1236بهرامی، ) شودکند، با توجه به فرهنگ و سنت تعریف میو جامعه بر زنان و مردان اطالق می

ها شود. بررسیپذیری جنسیتی او آغاز میدر هر خانواده با مشخص شدن جنسیت کودک، روند جامعه

ائل نیستند و ها آگاهانه یا ناآگاهانه برای دختر و پسر خود حقوق مساوی قدهد که خانوادهنشان می

(. زن و مرد بابت متمایز بودن در ساختار بدنی 1211کلهر،) کنندرا مانند یکدیگر تربیت نمی هاآن

بندی است که دهند. این در واقع بزرگترین گروهخود، دو گروه مجزا را در جامعه انسانی تشکیل می

ی های جنسیتفکرات قالبی و کلیشهبندی به دنبال خود تتوان انجام داد اما این گروهدر هر جامعه می

های جنسیتی گاهی از آنچنان بنیان استواری را به همراه داشته است. این تفکرات قالبی و کلیشه

ترین های جنسیتی از مهمشوند. کلیشهبرخوردارند که جزء ذاتی گروه منتسب به آن صفت تلقی می

 (.1235های مطرح در فرهنگ جامعه هستند )اعزازی،کلیشه

 های منفیتوان تصور نمود که اغلب کلیشهاز آنجا که مردان در جامعه قدرت و برتری دارند، می 

توسط مردان، برای زنان به کار رود. در این میان رسانه و از جمله تلویزیون به عنوان یکی از عوامل 

جامعه، مطرح  طور عاملی برای انتقال فرهنگ و تثبیت هنجارهایپذیر کردن کودکان و همینجامعه
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منفی،  عموماًای از باورهای قالبی، (. در هر فرهنگی مجموعه1231فسایی و کریمی، صادقی) شودمی

 تأثیرگردد. فرهنگ هر کشوری در مورد زنان وجود دارد. این امر در ادیان مختلف نیز مشاهده می

 دهکننبیانهایی که تمند و روشها و باورهای مردم آن کشور دارند. یکی از ابزار قدرای بر نگرشویژه

ها المثل، ضربگردندمیباشد و به صورت جمالتی کوتاه ابراز ها و باورهای مردم جامعه مینگرش

 ها برایالمثلباشند. عبارات و جمالت کوتاهی که مفاهیمی عمیق را دربردارند. گاهی مردم از ضربمی

ای از مردانگی و زنانگی در میان افراد لیشهحفظ زندگی جنسیتی شده و از طریق رساندن فهمی ک

(. در 1211موحد،) شودهای منفی زنان اشاره میها به ویژگیالمثلدر ضرب معموالًکنند. استفاده می

 هایی شده است. به اینهای جنسیتی به منفعل بودن زنان اشارهها و کلیشهالمثلبرخی از این ضرب

نشیند و باور به قسمت و تقدیر نیز از ابعاد مهم این امر محسوب معنا که زن باید منتظر بخت خود ب

اور و قابل تغییر نیست. این ب شدهتعیینشوند. بدین صورت که قسمت و تقدیر هرکسی از پیش می

 تائیدساله  31دانند. این امر را صفورا کرده که خالف آن را قابل تصور نمی نفوذ هاآنچنان در جان 

 کند:می

 آدم قسمت...  چی همه برای همیشه امبدشانش... کنم ازدواج نتونستم سالگی 31 تا 
 کرد. عوضش نمیشه دیگه باشه شده نوشته هرچی

در این پژوهش افراد پژوهش به این مسئله که به خاطر دختر بودن و اینکه به دلیل جنسیتشان، 

شنوی از افراد مذکر و بزرگتر خانواده و اینکه حق دخالت رود از جمله حرفمی هاآنانتظارات خاصی از 

شکنند و خود را و دادن نظر ندارند، اشاره کردند. هرچند کم، اما هستند کسانی که این ساختار را می

د ویگمی هاآنرهانند. قید و بندهایی که به بندند، میرا می هاآناز قید و بندهایی که دست و پای 

داق این دهند مصگیری ندارید و قادر به این کار نیستید. کاری که کلثوم و زینب انجام میحق تصمیم

ها و فشارهای اطرافیان تصمیم گرفته اند که با وجود مخالفتامر است. این بار این خود دختران بوده

 گوید:اند. زینب میو حرف خود را به کرسی نشانده

م مخالف بودن هم همه واج کردم. خودم تصمیم گرفتم هم خانوادههفده سالم بود که ازد
من بقیه رو مجبور کردم که با ازدواجمون  اتفاقاًخودم بود. خودم پسندیدم  کار فامیل نزدیکم.
 موافقت کنند.

یک مقوله هسته )نظام مردساالری( استخراج  نهایتاً، واسطه مفاهیم و مقوالت به دست آمدهبه

 گردید.

 مقوله هسته: نظام مردساالری -3

های مهم و اساسی خانواده بر گیریی قدرت، عمودی است و تصمیمدر الگوی پدرساالری، رابطه

، اگر هم مهم تلقی شود، صرفا هاآندارند و نظر  ایحاشیهی مرد است. در این الگو، زنان نقشی عهده

ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ان سلطه؛ در نظام مردساالری، مردکنندهتعیینتاییدی است، و نه 
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 های مردانگردند که باید به نیازجنسی تلقی می صرفاًزنان دارند و زنان در چنین سیستمی موجوداتی 
چنین در این ساختار، پدر از قدرت مشروع بسیار زیادی نسبت به فرزندان خود برقرار پاسخ گویند. هم

ای برخوردار در واقع فرزندان از هویت مستقل و تعریف شدهاست. با حاکمیت نظام مردساالرانه، 

 گیرند. ساختار پدرساالر، ساختاری مبتنی بر مردنیستند زیرا همه هویت و وجود خود را از پدر می

از اهمیت کمی  هاآندار دارند، میزان ارتباط اعضای خانواده و روابط عاطفی بین آور و زن خانهنان

گیری در آن یک جانبه و از سوی پدر است. کارکردگرایان، خانواده را گروهی برخوردار است. تصمیم

گیرند که سلسله مراتب در آن، نه براساس تخصص یا شایستگی، بلکه براساس جنسیت، در نظر می

 (. 1235اعزازی، ) گیردسن و قدرت اقتصادی صورت می

 بود، مذهب و سنت تابع یگسترده یخانواده ایران، در خانواده مسلط شکل قبل، یدهه چند تا

 رد خانواده پدر یا شوهر قدرت، مراتبی سلسله ساختار در و بود پدر اختیار در آن اصلی ریاست که

نظام مردساالری در پی گسترش صنعت  .(1233مهدوی و خسروشاهی،) گرفتمی قرار هرم رأس

ها پروری در میان اقوام باستانی به وجود آمد. پرورش حیوانات اهلی مستلزم آن بود که خانوادهدام

های جدید بروند. از آنجا که از سویی، نوع کار با هرچندگاه از یک دیگر جدا شوند و به دنبال چراگاه

شد اش میسوی دیگر، مهاجرت باعث جدایی زن از خانوادههای جسمانی مرد سازگار بود و از ویژگی

کرد، به تدریج این باور در ذهن مرد شکل گرفت که صاحب اصلی و مرد خود را محافظ او تصور می

 آمدبود که زمینه پیدایش نظام مردساالری فراهم  جاهمیندام و چراگاه و زن و فرزند اوست و از 

 (.1216بیدی، رضایی باغ)

شود. اهرمی قوی که این نظام محسوب می کنندهتقویتهای پذیری به عنوان یکی از اهرمجامعه 

اموری طبیعی  کامالً را  هاآنای که های آن را درونی کرده به گونهی اوامر و خواستهبه خوبی همه

آیند، نیز در پذیری به وجود میهای جنسیتی که به دنبال درونی کردن و جامعهجلوه دهد. کلیشه

ها بین زنان و مردان خطوطی هرچند نامرئی اما نیستند. این کلیشه تأثیربیحفظ و بقای این نظام 

می کنند. به دنبال این مرزبندی در تمابسیار بانفوذ و قوی به عنوان مرزی تفکیک کننده، ترسیم می

تا مشاغل مناسب هرجنس، استعدادهای متفاوت  گرفته هابازیها از رنگ لباس، احساسات، نوع هحوز

 یعی.اجتماعی و ساختگی دارد تا طب جنبه بیشترشوند. تفکیکی که و..... زنان و مردان از هم تفکیک می

وان ه عندر باب ارتباط مقوالت این پژوهش با مقوله هسته باید گفت که مردساالری آنگاه که ب

بت چه مث تأثیراتیخود را بر جای خواهد گذاشت.  تأثیر حتماًشود ساختار حاکم بر جامعه شناخته می

مان زیادی ، زتأثیراتچه منفی )بیشتر منفی زیرا ساختاری است استبدادی( که گاهی از بین بردن این 

 پذیرید اگر پروسه جامعهطلبد. زمانی که ساختار حاکم، نظام مردساالری است جای تعجب نداررا می

به نفع جنس مذکر پیش رود. جای تعجب ندارد اگر با ایجاد تفکرات منفی نسبت به زن و در عوض 

ی مثبت برای جنس مذکر، سعی در حفظ این نظام نابرابر دارند. ارتباط نظام مردساالری، شیوه
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تواند علت باشد دام هم میای که هرکهای جنسیتی چیزی جز دور نیست. چرخهپذیری، کلیشهجامعه

 مشخص کرد.  دقیقاً توان جای هرکدام را هم معلول دیگری. ارتباطی تنگاتنگ که به سختی می

 

 های فرهنگی و نظام مردساالریپذیری، کلیشهرابطه شیوه جامعه :9نمودار 

 ایجلوه، این پدیده را پردازدمیبه بررسی پدیده چندهمسری در اندونزی  (3551) که در سال 1ویلشن

ها و الگوهای ارزش . با وجود چیرگیدانداز مردساالری موجود در جامعه و نه اسالم و مسلمان بودن می

رو شدن ی ایران، به ویژه بر نهاد خانواده، به دلیل روبهفرهنگ مردساالری/ پدرساالری بر جامعه

عی و فرهنگی جامعه از فضای ایجاد شده، ی ایران با مدرنیته و تاثیرپذیری ساخت اجتماجامعه

ی ایدئولوژی پدرساالری ایجاد شده است. مدرنیته، به ویژه اشکال فرهنگی هایی در سلطهدگرگونی

ی الگوهای فرهنگی جدید های سنتی و ارائههایی را در جهت مقابله با ارزشآن، امکانات و توانایی

ی هستی اعتراض توانند در برابر تعریف مردانهآن میی برای زنان فراهم ساخته است که به وسیله

های های غیردولتی و در سطح کالن، پیدایش جنبشهای حمایت از زنان، سازمانکنند. انجمن

 ستاگفتمان مدرن است که در واکنش به ساختارهای مردساالرانه سامان یافته  دستاوردفمنیستی، 

و مطالعه ال  ( در ابوظبی امارات متحده عربی3551)ن (. مطالعه استفا1231خواستی و شیری، یزد)

وبیان  چند همسری هایخانواده دراز زندگی  نیز عدم رضایت در سوریه (3516)کرناوی ومایمون 

 دهند.رانشان می نارضایتی نسبت به جایگاه خود

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Wichelen 

شیوه جامعه پذیری

نظام مردساالریکلیشه های فرهنگی
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 ای(تئوری زمینه)مدل پارادیمی  :0 نمودار

است که از  هسته مقوله« نظام مردسااالری » شاود، پارادایمی مشااهده می همان طور که در نمودار

به دست آمد، و در این پژوهش معلوم گردید به خاطر فضای سنتی و حاکمیت  شادهتحلیلهای داده
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هرم قدرت وجود دارند. و دختران به علل مختلفی  رأسنظام مردساااالری، این مردان هسااتند که در 

نیز به تفضایل در مورد آن سخن گفته شد، تن به این اجبار  قبالًدهند و میکه دسات به دسات هم 

 یابند.ای جز سکوت، سازگاری و تطبیق خود با شرایط موجود نمیداده و چاره

 گیرینتیجه

های گردآوری شده به مفاهیم و مقوالتی دست یافتیم. در انتها نیز براساس در این پژوهش براساس داده

هرم قدرت  رأسرسیدیم. نظامی که در آن مردان در « نظام مردساالری »به مقوله هسته  هااین یافته

بوده و کفه همه امتیازات اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و....... به سود جنس مذکر سنگینی 

جنس ضعیف و دوم به شمار آمده و  عنوانبهکند. در این میان، زن به واسطه زن بودنش و اینکه می

قوق و بسیاری از ح پیداکردهنمود  اشزندگیی که در تمامی ابعاد گیرد. سلطهت سلطه مرد قرار میتح

از همان آغاز و ابتدای ایجاد نظام نابرابر مردساالری  کشیحق گونهایندارد. را از او دریغ می مسلمش

هایی به خاطر تفاوت)و در طی گذر زمانی که این ساختار پابرجا بوده و اکنون نیز پابرجاست  شدهشروع

که به دلیل تغییر شرایط زندگی به وجود آمده از قبیل اشتغال زنان و.... قدرت این نظام نه به شدت 

 همچنانرهنگ پذیری و انتقال فدهد(، در طی جامعهبه حیات خود ادامه می همچناندوران گذشته اما 

 شود. بازتولید می
ن آ مسلماًاند و شان سهیمریزی زندگی خانوادگیدر حالیکه امروزه زنان همگام با مردان در پایه 

دانند، به تبع های سالیان عمر خود برای حصول آرامش و داشتن مأوایی در جامعه میرا حاصل تالش

شان و حفظ تمامیت آن احترام گذاشت، تا بتوان نسبت به داشتن مالکیت خانواده هاآنباید به حس 

های به بحث کههنگامی. مسلماً تا تمزایای بهبود عملکرد این گروه از جامعه را در اجتماع به کار بس

نظری پیرامون چندهمسری بپردازیم، هرگز تمامی ابعاد آن برایمان آشکار نخواهد شد و تنها هنگامی 

های موجود در این دن آن به بحث نشست که از نزدیک به واقعیتتوان درباره نافع یا مضر بومی

های پیش رویشان پرداخت، که متأسفانه این کار کمتر صورت گرفته است و همواره ها و چالشخانواده

ت اند. بدین جهی علمی در حاشیه قرار گرفتههاهای فقهی و قانونی اکتفا شده و پژوهشتنها به بحث

تر این است که انرژی موجود در جامعه را در جهت حفظ کیان خانواده و پویایی آن و نه ایجاد عاقالنه

ت ها برای حل مشکالترین راهو نه آسان هاحلراهتنش و اضطراب در آن به کار بست و به دنبال بهترین 

که نبوده بل این نهاد باشیم و چه بسیار دیده شده که چندهمسری در واقعیت نه تنها رافع مشکالت

. زیرا این دو خواسته سالمت اجتماع و آرامش درون خانواده، با هم در هاستآنساز بسیاری از زمینه

 ها دست یافت. توان با تدبر به هر دو این مهمتضاد نیستند، بلکه همسو بوده و می
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The reasons of polygamy in the meaning system of second wife 

(A case study of Malekshahi city of Ilam province) 

 
Halime Enayat1  ,Gelare Ghelichi2 

 
Abstract 

The present study seeks to retrieve the reasons for polygamy in the semantic system of the 

second wife. Understanding the situation of women, who play an important role in the 

family, is crucial. There is usually a negative point of view of women who become second 

wives in society, and this is because everyone believes that they are destroying a family. 

But they never ask themselves why a woman is willing to put herself in this position of 

accusation, which is difficult for her as well. . This research seeks to answer this question 

and its reasons. The methodology of this study is qualitative and in order to analyze the 

data and present the final theory, the grounded theory method has been used. The 

collection technique used in this study is in-depth interview. Participants include 23 

women who are second wives and live in Malekshahi city of Ilam province. The results of 

the study include 6 concepts (old age, coercion, widowhood, destiny, financial poverty and 

love husband). Based on these concepts, we achieved three main categories (social 

contexts, sociability and cultural stereotypes). Finally, "patriarchy" was identified as the 

core category. Based on the findings, it can be said that the power structure in the family 

is more in favor of men, which in turn overshadows all aspects of the lives of girls and 

women in these families. 

 

  

Key word: polygamy, polygamous, second wife, the power structure of the family, 

patriarchy, qualitative methods, Grounded theory. 
 

                                                           
1- Professor, Department of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Economics, Management and 

Social Sciences, Shiraz University, Iran. 

*Corresponding Author :                                                                                         henayat@rose.shirazu.ac.ir            
2-Master of social science Women's Studies, Department of Sociology, Faculty of Economics, Management 

and Social Sciences, University of Shiraz, Iran. 


