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  شناسي مشاركت زنان در جامعه معاصر ايرانآسيب

  ∗محسن خليلي
  

ويژگي . هاي سنتي به ايستارهاي نوين استجامعه ايران معاصر، در حال گذار از نگرش :چكيده  
ساختار سياسي . اي استهاي كرداري و انديشهبهم ريختگي اوضاع عمومي جامعه و آشفتگي ،دوران گذار

 در حال گذار از اقتدار ،اعي، نيز به عنوان بخشي از جامعهقي، اقتصادي و اجتمهاي حقوبه همراه ساختار
با  ، نيز عنوان چهره عيني مشاركت اجتماعيمشاركت سياسي به. ي به اقتدار عقالني و قانوني استسنت

در اين ميان زنان جايگاهي شايسته در . يابدهمانند مي سرنوشتي ،ويژگي آنوميك جوامع در حال گذار
نگارنده با . اندعنوان موجود ناكامل سياسي مورد قضاوت قرار گرفتهنيافته و به عرصه مشاركت سياسي

 اين باور است كه به داليل گوناگون كه ريشه در باورها و ساختارهاي بر اجتماعي زنان، هايجويي آسيبپي
ح اند و راه نيل آنان به سطوهديرينه اجتماعي و اقتصادي دارد، زنان از شبكه تعامالت اجتماعي دور شد

هاي برابر پديد آيد تا زنان نيز ها و امكانبايست فرصتبنابراين مي. عالي قدرت سياسي دشوار شده است
اي بهينه وارد شبكه پيوندهاي متقابل جامعه گردند تا كليشه رايج فرادستي مردان و بتوانند به شيوه

  . ستي زنان رو به زوال رودفرود
  . مشاركت سياسي ،مشاركت اجتماعي، مشاركت اقتصاديزنان،  ،شناسيآسيب  :كليدي هايهواژ

  
  مقدمه

شـدن رونـد انقـالب    گيـري و نهادينـه  ، شكلهاي گوناگون پديدارياي در گام، نقش فعال و سازندهزنان
هايشـان  ژهويـ  از سهمي متناسب و همخوان با كار ، آن چنان كه شايسته است همچناناما. انداسالمي داشته

گيـري و مناصـب قـدرت جمعـي، حضـوري      انـد و در مواضـع تصـميم   در ساختار قدرت اجتماعي برخوردار نشده
 ايتوانـد پشـتوانه  گيري حكومتي ميهاي تصميممشاركت سياسي زنان و حضور بانوان در عرصه. كمرنگ دارند

ترديد از حضور و مشاركت زنان بي اشكال گوناگون. جويانه تلقي گرددمشاركتهاي مناسب براي ساير عرصه
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اي بـه  ؛ به همين دليل نوعي نگـاه توسـعه  هاي رسمي حكومتي متفاوت استييد سياستأظهور آنان جهت ت
ورت اند يك ضرزنان به همراه بازنگري در ايستارها و كردارهايي كه پيشاپيش وجود داشته و تداوم يافته بوده

از تمـامي منـابع انسـاني    بايست گرايانه خود ميتحقق اهداف توسعه اي برايرسد هر جامعهبه نظر مي. است
همـه جانبـه و    ،اي پايدار، متـوازن اند، بهره بگيرد تا توسعه، نيرويي محوري و بنيادين در اين زمينهكه بانوان

  .اندعهتواند با واقعياتي همراه شود كه در بنيان خود ضد توسچنين نمي اي اينتوسعه. زا پديدار شودنودر
  مروري بر نظريات

رسـد  بنابراين به نظر مي. هاي مدرن استهاي كهن به انگاره، در حال گذار از نگرشجامعه ايران معاصر
هاي فراوان  پيـدا  و آسيب هايي پديدارويژگي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن،در تمامي جنبه

آداب و ديگر  ،حقوق ،اخالق مشتمل بر شناخت باورها، هنر، ايمعناي مجموعهساختار فرهنگي به. شده است
عنـوان  سـاختار سياسـي نيـز بـه     عنوان عضوي از يك جامعه است؛ و در آن ميـان، ، بهعادات اكتسابي انسان

مجموعه نهادها و مراكزي كه قدرت سياسي را در دست دارند و يك كليت نظـام وار و يكپارچـه را پديـد    
  .يژه و مهمي برخوردار استجايگاه واز  آورندمي

 پديده توسعه پايدار به مثابه فرايندي كه طي آن مردم يك كشور نيازهاي خود را برآورده رسدبه نظر مي
دليل اصـلي  . تواند بدون پيوند با زندگاني آيندگان باشدبخشند نميسازند و سطح زندگي خود را ارتقاء ميمي

هـاي  دار، محدود بودن امكانات و نامحدود بـودن نيازهـا و خواسـته   هاي توسعه پايتوجه روزافزون به سياست
هـاي  منابع مدام در حال كاهش و نيازهاي پيوسته در حال افزايش، باعث شده است سياستگذاري. بشر است

بايسـت  توانـد و مـي  آن چه كه مـي . گردد برخوردارزير بنايي براي تحقق توسعه پايدار از اهميت روز افزوني 
كننـد زيـرا آنـان    اي است كه بانوان پيشه خود مـي اساسي در شيوه زندگي ما پديد آورد شيوه انديشهتغييرات 

تواننـد مـديريت مصـرف    ها هستند كه مـي كننده در اداره امور زندگي بشري يافته و هماننقشي بسيار تعيين
بايسـت از خودشـان شـروع    مي بانوان اين امر مهم را. جامعه را بر عهده گيرند و الگوي مصرف را تغيير دهند

فرصـت   «بـه معنـاي     »مشـاركت سياسـي  « در اين ميان و در روند تحول در الگـوي زنـدگي، پديـده    .كنند
نقطه تالقي ساختار  فرهنگي  ،)1241  :1383آبرامسون،  (» سياسيشمار زيادي از شهروندان به امور  پرداختن

معنـادار و شـرط الزم تلقـي     براي تحقق دموكراسي مشاركت سياسي اصوالً. اي استو سياسي در هر جامعه
 اين نكته مورد پذيرش اسـت كـه   ، اما به هر حال  )375 : 1382 بشيريه، (ي كافي به شمار نيامده شده است ول
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اي مشـاركت و  اند و حمايـت از آنـان بـر   موجود كامل سياسي تلقي نشده زنان نقش اندكي در سياست دارند،
  . مبتني بر لفاظي بوده و كمتر صورتي واقعي به خود گرفته است مدتاًع حضور در صحنه سياست،

داران تغيير الگـوي جـامع زنـدگي بـا عطـف      عنوان سر رشتهبه(از حيث مشاركت زنان در مديريت  ايران
نسـبت    :هايي چـون ؛ زيرا در مقياسمساعدي داردوضع نا )ثر در ساختارهاي تصميم سازانهؤتوجه به حضور م

، نسـبت درصـد   مدير در مجموعه مديران كشور درصد زنان ، نسبتهاي پارلماني در اختيار زنانيدرصد كرس
اي در مجموعه شاغالن متخصص كشور و نسبت درصد سهم زنان از درآمـد تحقـق   زنان متخصص و حرفه

  ،احمـدنيا  ( انـد ، بسـيار ضـعيف  شان به ساخت قـدرت ، بانوان اوضاع مناسبي ندارند و در مقياس دسترسييافته
لغو  رغمعلي ،فقدان جايگاه در خور زنان در امر مشاركت  .)29 : 1382 رادناجي؛  259 :1383 چابكي،؛  33 : 1383

آن است كـه حمايـت از افـزايش نقـش      نشانگرصوري در مورد مشاركت سياسي زنان، هاي همه محدوديت
  )841و  840 : 1383 ،مـزي  ( ي بسيار جديد اسـت اپديده ،صه سياست و در نهادهاي دموكراتيكبانوان در عر

نـوان  ع، تصـوير مـرد بـه   تطورگرايانـه  هاي مـردم شـناختي  و قالبها كليشه همين دليل هنوز از حد و مرزبه 
هـايي  ديدهعنوان پديگر به چهگر ايمفراتر نرفته ) 137 : 1382،ريوير( شكارچي و تصوير زن به مثابه گردآورنده

پرسش بنيادين اين مقاله آن است كه موانع مشاركت فعاالنـه  . شوندمحسوب نمي دارانه،م شهنجارمند و ارز
هـاي  يـابي در عرصـه  هاي گوناگون اجتماعي چگونه توانسته است بـر ضـعف آنـان در قـدرت    زنان در عرصه

ه برخي كده آم هاي گوناگوني به عملتعريف ياز مفهوم مشاركت سياس ؟ثير گذاردأساختاري قدرت سياسي ت
 ،هاي قانوني يا مسالمت آميـز از راه اي،ارادي و آگاهانه، مستمر يا دوره : متفق القول است ها در آنهااز ويژگي

صورت مستقيم يا غير مستقيم، انتخاب كردن و انتخاب شدن در سـطوح  به به منظور گزينش رهبران جامعه،
  . ]هاي داخلي و بين المللينهاد[ر اي و انتخابات در داخل و خارج كشونهادي، رويه

هـاي  هـا و تجربـه  انجمن ،احزاب ،مانند شركت در انتخابات(تواند در دو سطح توده مشاركت سياسي مي
معنـا   )217 : 1383 كـاظمي پـور،  (و داشتن مناصب عالي قوه مجريه  ،حضور در مجلس(و نخبگان  )اجتماعي

روز ي دهندگان سر به راهي كه قرار اسـت فقـط   أر  ؛كتمشار فراينداز جايگاه زنان در  يابد؛ ولي هنگامي كه
سبب ساز يك بحران يـا   ،اين ايستار ،گرددتلقي مي  ؛)202 : 1383 ،حافظيان ( ها باشندگيري پاي صندوقيأر

ي زنان منجر به شـهروندي  أاين نكته عموماً پذيرفته شده است كه حق ر. شودآسيب اجتماعي در جامعه مي
بايست مرزهاي سياست را گسترش داد و به سمت سياست غير ود؛ بنابراين اگر بتوان ميشكامل سياسي نمي
در اين روند اصـالح گرايانـه ديگـر، ريشـه     . شوندوضعيت مساعدتري برخوردار  اززنان  تا رسمي، حركت كرد
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ينـد  آرشـود بلكـه آن را نتيجـه ف   شناختي ميان زن و مرد، فروكاهيـده نمـي  تفاوت جنسيتي، به تفاوت زيست
. كننـد پـذيري تلقـي مـي   ينـد جامعـه  آعبارت ديگر نتيجـه فر گيري تاريخي، فرهنگي و اجتماعي و يا بهشكل

پـذيري بـه ايـن    زن يا مرد شدن ما در فرايند جامعـه ) 157:  1385اران، بروك و همك(بنابراين به يك تعبير 
اگـر سـاختارهاي   . ماست» يست شناختيز«، طبيعت شود كه زنانه يا مردانه بودنمعناست كه به ما تلقين مي

  . د اين طبيعت نيز دگرگون خواهد شدساالر تغيير كن مرد
نماينـدگي و   فرآيندكه زن را پاسخگوي هم زنان و هم مردان در (  »سياست آراء «جاي زنان به تدريج به

  ادهـاي نماينـدگي  منافع زنـان در نه  ،كنند كه در آنحركت مي ،»سياست حضور «به سوي ) داندسياست مي
شخصيت و تجربه  ،بايست در هويتدهد كه زنان انتخاب شده مينشان مي ،شود؛ زيرا جنسيتنمايانده ميباز

   .)64و  63 :1381 ،فريدمن(ب كننده سهيم و همانند باشند زنان انتخا
ن گـذار و حاصـل   رادستاورد دو به طرزي عمده كه هاي اجتماعي پديده آمده امروزه در ايران انواع آسيب

زا و ناكارآمد كه بـر مـردم جامعـه تحميـل     بحران. نوعي آنتروپي است ،آسيب اجتماعي. خير فرهنگي استأت
شـود كـه در چـارچوب    به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطـالق مـي  « :آسيب اجتماعي ،ه طور كليب. شودمي

 در گيرد وليت كنشگران قرار نمياصول اخالقي قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غير رسمي جامعه محل فعا
  . )15 : 1383 ،عبداللهي( »گرددمنع قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي روبرو مي نتيجه با

به نوعي، سـبب سـلب    ساالري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانه به زنان، عمالًفرهنگ مرد 
مطـابق   هني در آمده است، كـه به صورت يك نهاده ذفرصت مشاركت برابر زنان را فراهم آورده و به تدريج 

ن در خانـه جهـت   منزوي كردن زنـا  ؛ددهها را به زنان ارائه ميمتناسب با همان ارزش الگوهاي رفتاري ،آن
هاي ديگري را با خـود  تواند آسيباي از آن است كه مينمونه ،فرزند و يا جمع خانواده ،خدمتگزاري به شوهر

تـر و  مقـاوم  ،را به طرزي مـداوم   )26 : 1381 ،فريدمن(» نث ابديؤساخت اجتماعي م «نوعي بپروراند؛ و انگار 
ريـيس   (  »1رانـت موقعيـت   «مردان را از نوعي  ،عمدتاً يك هويت مذكر داشته و انگار ،تسياس. كندپاياتر مي

 .استر داده برخوردار كرده و آنان را در حد باالي ساختار سياسي قرا  )24 : 1383 ،دانا

 داري براي حفـظ برتـري  تفكيك شغل بر اساس جنس، نخستين روشي است كه جامعه مبتني بر سرمايه
دستمزد پـايين  . دهدگيرد، زيرا دستمزد كمتر را در بازار به زنان تخصيص ميمردان نسبت به زنان به كار مي
مـردان در ايـن صـورت، هـم از     . دشوشان به ازدواج ميدارد و باعث تشويقزنان را وابسته به مردان نگه مي

                                                           
 . دهندكنند، اما دو سوم كار جهان را انجام ميزنان كمتر از يك دهم درآمد جهاني را دريافت مي .1
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اين تقسيم كـار خـانگي، در   . رسدشوند و هم نفع تقسيم كار در خانه به آنها ميدستمزد باالتري برخوردار مي
از اين جاست كـه تقسـيم سلسـله مراتبـي كـار      . شود موقعيت زنان در بازار كار تضعيف شودعوض باعث مي

  .)218:  1385هارتمن، (بالعكس يابد و خانگي توسط بازار كار استمرار مي
بايـد   )173 : 1383 ،مـدني  (توانـد پديـد آيـد    ثير خانواده نميأفارغ از ت ،هاي اجتماعير قبول كنيم كه آسيباگ 

زنگنه ( ؛كندخشونت شوهر عليه زن را در جامعه نهادينه مي ،از يك سو ،1هابپذيريم كه پدرساالري ذاتي در خانواده
افزون  ،گرددسبب ساز كاهش مشاركت سياسي از حد فعاالنه به منفعالنه مي ،از ديگر سو  )174 : 1383 ،و احمدي

 ،دارشدن احساسـات جريحه ،نداشتن اعتماد به نفس ،هاي مزمنافسردگي ،شناسي اجتماعيبر آن كه از حيث روان
انـد  برخي مدعي شده. دهدفزايش ميبه طرزي معنادار، ا  )116 : 1383 ،شمسي خرم آبادي (و خودكشي را  استرس

 شان چنان اسـت كـه  كنند؛ و داوريزنان را از مشاركت در حوزه عمومي، ناتوان مي ،شناختيهاي زيستكه تفاوت
قـادر بـه    ،دارند و در نتيجه بـه عنـوان نمونـه   ثير عواطف قرار أتحت تبيشتر  ،اندتر از مردان منطقيزنان، كم
تمركز گرايي و انحصار همه جانبه  ،ند كه ساختار سياسي مرد ساالرانهيگر بر اين باوربرخي د. نيستند گيريتصميم

  . گيردتوليد و باز توليد خود بهره مي براي ،آورد و از پيوند دانش و قدرتقدرت را فراهم مي
فرودستي ميـان مـرد و زن را از اصـول     پيوند فرادستي و ،هاي مذهبيبرخي معتقدند نوعي برداشت

بنـد  به تفكيك امور زندگي خانوادگي و اجتماعي، سخت پـاي  ،ي اسالم تلقي كرده و بر اين اساساساس
كتـه  حـال ن . ذاتاً زنانه است ،ي امور ذاتاً مردانه و برخي ديگربر اين باور مصر است كه برخ شده و عميقاً 

داري را ويـژه  و خانـه  شست و شـو  ،تنوع و غير پويا مانند پخت و پزبي ،شناسانه آن است كه امورآسيب
زنان را معمـار جامعـه مردسـاالر     خود ،ولي برخي. دانندمردان ميزنان و امور پويا و رشد يابنده را ذاتي 
اعتمـاد بـه نفـس     ،ماننـد آن كـه زنـان    ،انددانسته ، »جنس دوم«تلقي كرده و بانوان را سبب ساز تلقي 

انـد و احسـاس حاشـيه بـودن و ارزش نداشـتن      را پذيرفته تفكيك ،هاي خودباور ندارندبه توانايي ،ندارند
كننـد  فكـر مـي   ،احساس عدم حق مالكيت دارنـد  ،انداضافي ،كنند در حوزه عمومي جامعهفكر مي ،دارند

    گيري نيستند و به طور كلي احسـاس اضـطراب و عـدم كنتـرل بـر بـرون و درون خانـه        قادر به تصميم

                                                           
 هايي همسو شده است كه قائله؛ بارها با ديدگادان، داراي طبايع متمايزي هستندشناختي خود با مراين بحث كه زنان به دليل تفاوت زيست .1

را به جز ثروتمندان و  هايي در جوامع سلسله مراتبي استحكام بخشيده كه همه مردمبندياين امر به تقسيم. به قلمروي مجزا براي زنان هستند
در گسترش زمينه مشاركت سعي هاي دموكراتيك ، حتي زماني كه جنبشكنددر مقابل آنها سدي ايجاد مي ، از قدرت سياسي حذف وقدرتمندان

 .)33:1385روباتام، (دارند
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حـوزه   بـين  اساسـي  نيست، زيرا تقسـيم  ايراني جامعه ةاين تفكيك ويژ . )36 : 1382 ،ناجي راد(كنند مي
، يكسان است و زنـان را  خواهزانه غربي، ليبرال و جمهوريورعمومي و خصوصي، در هر دو سنت انديشه

اي وظيفـه  انگـار  ،زندگي خـانوادگي / در اين حوزه خصوصيرانده؛  ،عرصه زندگي خصوصي و خانواده به
اكنـون در   ،هـا اين آسيب .1اندرها شده ،زنان به حال خود نشده و  عمومي احصاءي قانونگذاران حوزه برا

زنـان   هـا در حـوزه  تـرين آسـيب  شديد سبب ساز ،يرتري يافته و حتي به داليلي چندوضع چشمگ ،ايران
حضـور    :ايـم دهشـ  عرصه سياست نيز دچار عقب ماندگي در ،وانگهي  .)34 : 1383 ،عليايي زند(است شده

 و در اختيـار داشـتن   درصـد  6/5درصد تـا   5/1ه مقننه از گيري نهاد قوبسيار كم زنان در عرصه تصميم
سهم  .پست مديريتي 17563مجموع  از ،هاي دولتي كشورهاي مديريت دستگاهفقط دو درصد از كرسي
ي از آمار آن از مجموع بسيار درصد است كه 6/27 ،هاي اقتصادي خارج از خانوادهزنان ايران در فعاليت

از  ،سـال در ايـران  15صادي زنـان بـاالي   نرخ فعاليت اقت. كمتر است ،كشورهاي عرب و در حال توسعه
در پيونـد زنـان و   . تـر اسـت  پاكسـتان و سـيرالئون عقـب    ،تركيه ،بوركينافاسو ،كشورهايي چون نيجريه

ينافاسـو و  بورك ،رهايي چـون نيجريـه  كشـو  از ،سـطوح ماننـد وزارت و معاونـت وزارت   در همه  ،سياست
 ،سـوريه  ،مصر ،زنان ايران از بنگالدش ،مشاغل تخصصي در سطح مديريت و. تر هستيمسيرالئون عقب

ـ  . تر هستندعقب ،سنگاپور و بوركينافاسو ،كويت ،مالزي ،تركيه ه عنـوان نيمـي از جمعيـت فعـال     زنـان ب
زن نسبت بـه كـل    درصد شاغالن ،را در دست دارند ت اقتصادي جامعهتنها دوازده درصد از فعالي ،كشور

 9/4تنهـا   ،مديران عالي رتبه به كل زنان شـاغل  رصد است و سهم زنان شاغل در گروهد 4/9 ،شاغالن
آمـار  . اسـت سـي و پـنج  برابـر مـديران زن      ،مديران مرد در كشور ما در حال حاضر شمار ،درصد است

كند كه اكثريـت آنهـا بـاالتر از پنجـاه سـال      ار حكايت ميرسمي از وجود سه ميليون زن سرپرست خانو
هـاي فـردي و   درصد از آنان شاغل هستند كه اين خود سبب ساز رواج انـواع آسـيب   5/15دارند و تنها 

                                                           
كند، كارهاي هر زني از همسر خود مراقبت مي. ظاهراً فرض بر اين است كه زندگي زنان به عنوان همسر تقريباً يكنواخت است. 1

همسر بـر دگرگـوني زنـدگي     تأثير انتخاب او داراي فرزند است اما دامنه دهد، با همسرش رابطه جنسي دارد و ازخانه را انجام مي
مثل ـ چندان شناخته شده نيسـت كارهـاي    ايف توليدي، عاطفي، جنسي و توليدزنان ازدواج كرده ـ از نظر ساعت كار و اجراي وظ 

اند؛ كارهايي كه زنان براي ه ويژه براي مردان سرپرست خانواده غالباً ناديده گرفته شدهبزنان براي خدمت به ساير اعضاي خانواده 
دهند و كارهايي كه هدف آنها كامروايي عاطفي و جنسي همسر اسـت، هـيچ   شتغال همسران خود و اوقات فراغت آنان انجام ميا

 .) 258:  1385دلفي و لئوناردو ، ( دانالعاده خصوصييك در معرض ديد نيستند زيرا بيش از حد متنوع، بسيار شخصي و فوق
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 ،رادنـاجي  ؛ 93و  88و  78و  77و  55 : 1383 ،دوانـي ( آن تلقي شـده اسـت   پيامدجمعي و هم به نوعي 
  . )1384 ،شفيق ؛1384 ،جمشيدي ؛ 277 : 1382
هاي سني به تفكيك نقاط شهري نرخ اشتغال و نرخ بيكاري برحسب گروهنرخ مشاركت اقتصادي،) 1(جدول

  و روستايي و جنس
  
  شرح

  نقاط روستايي  نقاط شهري  كل كشور
مرد و
  زن

مرد و  زن  مرد
  زن

مرد و   زن  مرد
  زن

  زن  مرد

نرخ مشاركت 
  2/26  2/70  1/48  1/15  7/64  3/40  7/18  4/64  8/42  اقتصادي

  5/9  1/20  0/15  3/1  9/5  7/3  4/4  2/11  0/8  ساله 10ـ  14
  7/22  3/54  9/38  7/7  8/30  5/19  9/12  1/39  3/26  ساله15ـ 19
  7/29  2/83  5/55  4/23  6/74  0/49  4/25  2/77  0/51  ساله 20ـ  24
  8/33  7/93  2/63  6/26  5/92  7/59  9/28  8/92  9/60  ساله 25ـ   29
  9/34  7/95  0/65  5/25  8/95  8/60  4/28  8/95  1/62 ساله   30ـ  34
  2/34  6/95  0/64  3/22  6/95  2/58  7/25  6/95  8/59  ساله 35ـ  39
  0/35  4/94  3/64  8/18  5/94  0/58  3/23  5/94  7/59  ساله 40ـ  44
  7/32  6/92  7/62  1/15  0/91  1/52  8/19  4/91  9/54  ساله 45ـ  49
  6/34  4/90  9/59  9/10  7/79  0/47  5/18  5/82  8/50  ساله 50ـ  54
  2/32  4/83  5/54  6/5  9/68  8/38  4/14  7/72  5/43  ساله 55ـ  59
  5/23  5/78  5/50  7/3  7/54  1/31  6/10  1/62  5/37  ساله 60ـ  64

ساله و  65
  9/10  7/52  1/33  6/1  2/33  7/17  1/5  8/40  6/23  بيشتر

  33: 1384، مركز آمار ايران: منبع
  ركت زنانآسيب شناسي مشا

 ،هـا ارزش ،هاي اجتماعي با قواعـد ساختن افراد و گروه به معناي آشنا ،پذيريرسد روند جامعهبه نظر مي
 ،در ايران ،گيرآن از طريق آموزش مستمر و پياصول اخالقي و فرهنگي جامعه خود و نظام سياسي حاكم بر 

 ،و از ديگـر سـو   ؛كنـد توليد و پروار مـي ا بازفرودستي مردان و زنان ر ،هاي فرادستيهمان ويژگي ،از يك سو
عامـل   ،دگيهاي خـانوا سبب شده است اين نكته به صورت تعميم يافته مورد پذيرش قرار گيرد كه مسئوليت

  .اي زنان به سطوح مديريتي شده استعدم ارتق
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شـانگر  برخـي از آمارهـا ن   ،1يـد آهنگامي كه از جمعيت فعال اقتصادي و افراد شاغل سخن به ميـان مـي  
  : كه ميان زنان و مردان وجود دارد تفاوت بسيار قابل توجهي است

نرخ بيكاري جمعيت ده ساله و بيشتر به تفكيك جنس، نقاط شـهري و روسـتايي بيـانگر بيكـاري     ) الف 
 اسـت %)  1/11بـه  %  1/25(برابـر اين نسبت در نقاط شهري بيش از دو . مردان است%  5/9زنان و %  1/16
  .)20:  1384يران، مركز آمار ا(

در . است ينسبت اشتغال به تفكيك جنس، نقاط شهري و روستايي نيز نمودگر تفاوت فاحش ديگر) ب 
يعني نزديك به چهار برابـر  %  7/15و زنان %  1/60اين تناسب، نرخ اشتغال جمعيت ده ساله و بيشتر مردان 

%  3/17مـردان و  %  8/67(ان چهـار برابـر   ساله و بيشتر، دقيقـاً همـ   15اين نسبت در اشتغال جمعيت  .است
  .)21:همان( شودمي) زنان

هـاي عمـده سـني و جـنس در     نرخ مشاركت اقتصادي، سهم اشتغال و نرخ بيكاري بر حسب گـروه ) پ
   .)29 :همان(كند سو، جلوه اين تفاوت را بارزتر مي ساله از ديگر 24ساله تا  15ساله و  10جمعيت

 %7/20زنان  %           75مردان          ينرخ مشاركت اقتصاد
  %          5/16زنان   %         9/ 6مردان                       نرخ بيكاري

نرخ تفاوت . جوي كار هستندحتي در نرخ بيكاري نيز، زنان نزديك به دو برابر بيشتر از مردان بيكار و پي
ميـان مـردان و زنـان بـه بـيش از پـنج       منـاطق شـهري    ساله و بيشـتر در  30مشاركت اقتصادي در جمعيت

قابـل   ياين تفاوت در مناطق روستايي باز هم بـه نسـبت   .)30:همان( رسدمي% ) 7/15در برابر %  9/81(برابر
اين در حـالي اسـت كـه بسـياري از      .)31 :همان( رسدمي)  %2/30در برابر % 6/85(يابد و به توجه تداوم مي

  .طبيعي بردوش زنان افتاده است ورروستايي به طكارها در مناطق 
سازي، تقويت اين باور كه براي بهينه. ها و كمابيش تجويز گرايانه استفرضيه نگارنده، بازتابي از واقعيت

بايست از همان آغاز از خود زنان شروع كرد و آنان را بـه  جويانه، ميو ارتقاء نقش زنان در روندهاي مشاركت
  . مفروضي اساسي است واداشتهاي آغازين حقوق جمعي بانوان انآشنايي با بني

                                                           
طبـق  ) مرجع هفته(يري گهفته تقويمي قبل از هفته آمار ، كه در تعيين شده حداقل سن ( تربيش ساله10تمام افراد  :جمعيت فعال اقتصادي .1

، جمعيـت فعـال اقتصـادي محسـوب     )بيكار(اند و يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده) شاغل( و خدمات مشاركت داشته توليد كاال تعريف كار، در
طـور  تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا بـه داليلـي بـه   ساله و بيش10تمام افراد :شاغل .شوندمي

. شـوند مـي شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگيران و خود اشـتغاالن  . شوندشاغل محسوب مي موقت كار را ترك كرده باشند،
اشتغال ، به عنوان ، براي مزد و حقوق بگيران و تداوم كسب و كار براي خود اشتغاالنشغلي مرجع با داشتن پيوند رسمي ترك موقت كار در هفته

 )13: 1384، مركز آمار ايران(. شودمحسوب مي
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    ، در آغـاز  رسد به دليل عيني بودن سـاختار سياسـي و انباشـتگي حجـم قـدرت سياسـي      ولي به نظر مي
هاي برابر خواهانه را در خود بپذيرد و بايست به طرزي ساختار سياسي را مجاب نمود كه بتواند درون مايهمي

خواهانه را بر بنيان تساوي حقوق ، قواعد حقوقي مبناي كردارهاي مشاركتهاي بهنگامسازييمسپس با تصم
  . سيس كندأ، تهاو آزادي

و آبـروي جمـع خـانواده بـر دوش     و حفظ حيثيـت   مديريت اقتصادي خانه ،ارزش همسر بودن ،افزون بر آن
ضـع  حتـي خـود زنـان را نيـز در مو     ،هـا شـه هـا و كلي هاست كه به صورت قالبگذاشته شده و همين نقش زنان

اريم روابـط ميـان دولـت و    اين درحالي است كه اگر انتظار د. قرار داده است ،فروتري و كهتري نسبت به مردان
از همان  و عدم باز توليد مناسبات اقتصادي را ايد دموكراسي را از زندگي خصوصيدموكراتيزه گردد ب ،شهروندان

   عنـوان عوامـل اوليـه    همسـاالن و همسـايگان بـه    ،همكـاران  ،دوسـتان  ،اگر خانواده. نهاد خانواده آغاز كنيم
عنـوان عوامـل   هـا و نهادهـاي صـنفي بـه    هاي گروهي و اتحاديهرسانه ،احزاب ،و مدارس ؛سياسي پذيريجامعه

هـا  ارزش ،هـا گرشن ،پذيري سياسيتوان پذيرفت كه در فرايند جامعهمي ،پذيري سياسي تلقي شوندثانويه جامعه
. سل ديگر، تبلور بيشتري يافته اسـت از نسلي به ن ،بر فرودستي زنان و كهتري بانوان و معيارهاي سياسي مبتني
سـاالري بـه عنـوان يـك ژن     دهد زيرا مردسازد و گسترش ميجامعه مرد ساالر را مي ،معمار ماهري به نام زن

افتـد و بـه   ازخود بيگانگي بين زنان اتفاق مي ،پذيري زنانجامعه دفرآيندر   ؛از زنان به مردان رسيده است ،معيوب
 . )49: 1384 ،عظيمي نژادان (شهوت جنسي كنند  ياورند و اطفاءبشود كه فقط بچه تلقين مي آنها آموزش و

 :هاي رواني يك گروه اقليت يعنـي شود و ويژگيعنوان اقليت جامعه محسوب ميبه زن، ،به همين دليل 
. دهـد سازي گروه غالب را از خود بروز ميكليشهگروه و پذيرش  تحقير ساير اعضاء گرايش به ،د بيزارياز خو 
خـود زنـان    ،هاي اجتماعيها و كژيتوان گفت كه افزون بر كاستيمي ،ابراين با تكيه بر يك توصيف عاليبن

   .اندكنندگان فراتري مردان و فروتري زنان شدهنيز بازپروران و تقويت
آمـوزي  مشاركت همـه جانبـه و خـود    ،تواند توسعه يافته تلقي شود مگر آن كه در آناي نميهيچ جامعه

هاي خود را تا بيشـترين  بايد همه افراد را قادر سازد كه توانايي ،توسعه. اجتماعي و مدني كامل صورت پذيرد
براي  ،هم از يك سو ،در سطح اجتماع بهبود مشاركت زنانافزايش و  ،در اين ميان .1حد ممكن افزايش دهند

                                                           
) نداه تيچمن، تدرو و كرودر نوشتهگونه كهمان( هاي اقتصادي تازه ال رفتن سطح درآمدها و تغيير و تحول در كسب فرصتبه عنوان نمونه، با .1

تري داشتند از هاي آمريكايي درآمدهاي باالتري را كسب كنند و سپس تقاضاهاي افزونخانواده. م  1997تا  1970هاي سبب شده است در سال
  (Crowder, Tedrow, Teach man ,2000: 32-34). آن بابت كه بتوانند با دقت بيشتري در فضاهاي تصميم گيرانه شركت نماينـد 
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بر سـطح كـالن    ،و هم از ديگر سو ؛فزايندهايشان بيها و تالشكند تا بر كوششساير بانوان ايجاد انگيزه مي
ي اجتماعي به ويـژه  هااگر زنان در حوزه. گذاردثير مثبت ميأت ،هاي يك جامعه در كليت آنها و باوربرداشت

آيـد و  دموكراسـي ناتمـام و صـوري در سـطح جامعـه پديـد مـي        ،ه شـمار آينـد  يك اقليت ب ،در امر سياست
دسترسـي زنـان بـه سـطوح     . ها رجعت كننديابند كه به گذشتهپديدارهاي شبه دموكراتيك اين قابليت را مي

هاي نسبت داده شـده   مستلزم آن است كه در شكل اساسي نقش ،گون ساختار قدرت سياسي، از يك سوگونا
هـا  پـيش داوري  برخـي از  ،تغيير ايجاد شود و از ديگر سـو  ،عقيدتي حامل و حامي آن د و دستگاهبه زن و مر

از   حتمـاً  ،يا اين باور كه اگر زنان به امر مشاركت سياسي بپردازنـد مانند مردانه محسوب شدن كار سياست و 
تعـالي   ،نيل به توسعه واقعيتسهيل در . مورد تغيير و تحول قرار گيرند ،شوندوظايف خانوادگي خود غافل مي

ركت نيمـي از جمعيـت در   دخالت و ش  :ها قابل دسترسي نيست مگر آن كهها و كاهش نابرابريزندگي انسان
ولي مشاركت سياسـي زنـان بـه     ،امري مهم محسوب گردد) 134-135 :1383لهسايي زاده،(، سرنوشت خود

مشـاركت بـه معنـاي آن اسـت كـه زنـان در تمـام        ي دادن نيست بلكه أمعناي شركت زنان در انتخابات و ر
اما نـه آن كـه در پيونـد ميـان زنـان و      . ننده و تصميم گيرنده داشته باشندكنهادهاي دموكراتيك نقش تعيين

 ،هـا از سـوي مـردان   له نابرابري زنان مطرح باشد بلكه برتري مردها و نهادينه كردن نـابرابري ئمس ،سياست
سيسـتم   ،آمـوزش  ،ماننـد اقتصـاد   در واقع سـاختارهاي اجتمـاعي    ؛دين شده استبنيا تبديل به معضل امروزه

 تابنـد هاي مشـابه بـا مـردان را بـراي زنـان برنمـي      اند كه فرصتاخته شدهاي سگونهبه ،حقوقي و انتخاباتي
   .)247 : 1383 ،چابكي(

   :توان به نحوي ديگر نيز مطرح كردمي ،اين نكته را
 كننـد بايـد   هاي سياسي شـركت مـي  پرسيم چرا تعداد بسيار كمي از زنان در فعاليتبه جاي آن كه ب

 ،زادهزنجـاني (  ؟ورود به فعاليت سياسي چنين موفـق باشـند  از  زنان بازداشتندر  اندتوانسته مردان چگونه بپرسيم
1383:313(.   

ت بهينه زنان در جامعه ايران قلمداد هاي ناشي از عدم وجود مشاركعنوان توصيف آسيبآن چه كه به
وضـع نامسـاعد    ،هاي مديريتي خرد و كـالن ناچيز بودن ميزان حضور زنان در رده  :شده، از اين قرار است

                                                                                                                                             
اي نداشته است بر تري را كه تا پيش از آن سابقهتر و جذاباي خود بيرون آمده و وظيفه تازههاي كليشه، به تدريج، زنان از نقشولي از ديگر سو

كند كه آنان به ايـن بـاور   اثبات مي. م 1998سارا برادشاو با بررسي نقش مؤثر زنان در جامعه نيكاراگواي پس از توفان هوريكان . اندعهده گرفته
اي كه تا پيش از نكته  ؛هاي غير دولتي براي بازسازي جامعه پس از هوريكان استقرار يابندتالفي سازمانئيده بودند كه حتي در نقش رهبري ارس

 .)Brad shaw,2001:80 ( اي نداشتآن، آن هم در جامعه عقب افتاده آمريكاي التيني چون نيكاراگوا، سابقه
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عدم وجـود فرصـت مسـاوي بـراي زنـان در آغـاز        ،گيري از نيروي زنان در عرصه مديريتكشور در بهره
حالـت بيمـارگون    ،دي پيشرفت در دوران پس از استخدامشانس كمتر زنان در طي مراتب صعو ،استخدام

 1383 ،زاهدي  (خر فرهنگي أحالت غير عادي زنان در ايران ناشي از ت ،مشاركت زنان در سطوح مديريتي
  : ژرفاي چنين ادعايي است برخي از آمارها، به طرزي واقعي نمودگر .)97 :

يكار جوياي كار تفـاوت معنـادار و قابـل تـوجهي را     در حالي كه وضع سواد و سطح تحصيالت در جمعيت ب
سـاله و بيشـتر بـر     10ولي در ميان شـاغالن  ؛)113:  1381،مركز آمار ايران(دهد ميان مردان و زنان نشان نمي

  .)110: 1383مركز آمار ايران، (ري و روستايي، تفاوت معنادار است حسب وضعيت شغلي و جنس در نقاط شه
  

  .ساله و بيشتر 10شغلي بر حسب جنس در ميان شاغالن وضعيت ) 2(جدول
 جنس

  وضعيت شغلي
  زنان  مردان 

  هزار     309 هزار           4802 جمع
  هزار  9  هزار     376 كارفرمايان

  هزار  126  هزار   2409 كاركنان مستقل
  هزار130  هزار   1949 حقوق بگير و مزد بگير
  هزار    627  هزار  2725 ومي مزد و حقوق بگير بخش عم

  هزار 4  هزار   33 مزد و حقوق بگير بخش تعاوني
  110: 1383مركز آمار ايران،: منبع

  
از ديگر سو، آمار كاركنان دولت بر حسب قوانين مقررات استخدامي و جـنس، تفـاوت فـاحش و معنـادار     

  .)115:  1381آمار ايران، مركز(دهدميان زنان و مردان نشان مي) بر حسب هزار(ديگري را
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  آمار كاركنان دولت در وزارتخانه ها به تفكيك جنس) 3(جدول
 جنس

  زن  مرد وزارتخانه ها
  3307 14854 رياست جمهوري -1
  19381 177246 وزارت امور اقتصادي و دارايي -2
  235 3286 وزارت امور خارجه -3
  1216 14583 وزارت بازرگاني -4
  4509 59270 و تلگرافوزارت پست -5
  276 1529 وزارت تعاون -6
  5607 110770 وزارت جهاد كشاورزي -7
  8709 33040 و فناوري تحقيقات ؛وزارت علوم -8
  2216 8833 وزات فرهنگ و ارشاد اسالمي -9

  1302 7824 امور اجتماعيووزارت كار -10
  1852 19596 وزارت كشور -11
  96 1949 مجلس شوراي اسالمي -12
  6882 38977 قوه قضاييه -13
  1911 10795 صدا و سيما -14

  115: 1381مركز آمار ايران، : منبع
هـاي عمـده فعاليـت و جـنس در نقـاط شـهري و       وانگهي، آمار شاغالن ده ساله و بيشتر بر حسب گروه

، مركـز آمـارايران  ( كنـد هاي گوناگون، معنادار بودن تفاوت را به نحوي ديگر اثبات مـي روستايي نيز در زمينه
 ،ذيـل  نگـاه دقيـق بـه آمـار     نگارنده در پيش گرفته است،كه اي به ويژه از منظر فرضيه .)106و  98:  1383

  :نشانگر مسايل بسياري است
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  شاغالن بخش هاي عمده اشتغال به تفكيك جنس) 4(جدول 

  جنس  

  عمده هايبخش
  زنان  مردان

  538  1969 بخش صنعت -1
  5  145 ش تأمين آب و برق و گازبخ -2
  16  1635 بخش ساختمان -3
  2  82 بخش هتل و رستوران -4
  18  955 بخش حمل و نقل و ارتباطات -5
  14  139 هاي ماليگريبخش واسطه -6
  12  137 بخش مستغالت و اجاره -7
  99  1519 بخش اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي -8
  41  183 بخش خدمات عمومي -9

  3  30 بخش دفاتر و ادارات مركزي -10
  78  1403 ها و بازارهابخش فروشگاه -11
  104  510 بخش كارمندان امور اداري و دفتري -12
  73  385 ها و دستيارانبخش تكنيسين -13
  41  283 بخش قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران -14

 
  در دوره هاي اول تا ششم به تفكيك مرد و زن مجلس شوراي اسالميكرسي هاي ) 5(جدول

نمايندگا هاتعداد كرسي دوره ها
  مردن 

نمايندگا
  زنن 

  درصد زنان

  5/1  4 266 270 دورة اول1359
  5/1  4 266 270 دورة دوم1363
  5/1  4 266 270 دورة سوم1367
  5/3  9 252 261 دورة چهارم 1371
  6/5  14 256 270 دورة پنجم1375
  1/4  12 258 270 دورة ششم1379

  277:1382راد،ناجي: منبع
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دهـد  نشـان مـي   ؛هـاي ايرانيـان بـوده اسـت    ها و نگرشهايي كه مبناي بررسي و پيمايش ارزشپرسش
هـا، احساسـي   هاي گوناگوني، زنان و مردان را به اين نقطه نظر مشترك رسانده كه در انواع مشاركتدغدغه

  :عدالت تصور ناخوشايندي وجود داردي پديد آمده است و از مفهوم احساس مبتني بر ناخشنودي و دل نگران
ها معتقدند در استخدام كاركنان ادارات به تجربه و تخصص اهميتـي داده  بعضيدر پاسخ به پرسش -1
پاسـخگويان را  % 4/68 ،مـردد، موافـق و كـامالً موافـق     شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟. شودنمي

  .نمايانداين امر وضعيت زنان را بهتر مي.اعتمادي استه است كه نشانگر بيشامل شد
، هم كه تجربه و تخصص داشـته باشـند   ها معتقدند افراد عادي هر چقدربعضيدر پاسخ به پرسش  -2

% 2/65، د، موافـق و كـامالً موافـق   مـرد  ؟اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف شما با. رسندبه مقامات باال نمي
  .اعتمادي استسخگويان را شامل شده است كه نشانگر بيپا

    فقـرا فقيرتـر    در جامعه ما ثروتمندان هـر سـال ثروتمنـدتر و    ها معتقدندبعضي در پاسخ به پرسش - 3
پاسـخگويان را  % 1/84، مـردد و موافـق در ميـان زنـان     خالف؟شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا م .شوندمي

  .تبعيض است گر احساس وجودشامل شده است كه نشان
اي معتقدند در شرايط فعلي هر كس پـول و پـارتي نداشـته باشـد حقـش      عده در پاسخ به پرسش -4

پاسـخگويان زن را  % 4/88مردد و موافق در ميان زنـان،   شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟ .شودپايمال مي
  .پايمال شدن حق است شامل شده است كه نشانگر احساس وجود

تواند بـه حـق   در اوضاع فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني ميدر پاسخ به پرسش  -5 
پاسخگويان زن را شامل % 9/70در ميان زنان  خالفمردد و م شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟ .خود برسد

  .كه نشانگر احساس وجود تضييع حقوق قانوني است شودمي
امكان پيشرفت براي مردهـا بيشـتر اسـت يـا      به نظر شما در اوضاع فعلي جامعه،در پاسخ به پرسش  - 6

  .نسبت امكان پيشرفت مردان به زنان نزديك به چهار برابر براي مردان است ها؟براي زن
         شـان هـا وظيفـه  ها معتقدند كـار بيـرون از منـزل وظيفـه مردهاسـت و زن     بعضيدر پاسخ به پرسش  - 7
مخالف طرز تلقي خاصي هسـتند كـه   % 3/74زنان با  شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟. داري استخانه

  .)108ـ  129صص:  1381هاي ملي، دفتر طرح( داري كرده استوظيفه بانوان را تنها محصور به خانه
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  نگاه راهبردي
هم سطح  تحصـيالت   ،فرد گرا شوند ،زنانها سبب شده است تا هم رسد برتري برخي كليشهبه نظر مي

ولـي     ،1ي دادن كاهش يا  افزايش معنادار ندهـد أكم  مشاركت سياسي آنها را حداقل به شكل ر زنان دست
تـر باشـد توانسـته اسـت     تر و بهنگـام و اجرايـي  كيفيتبا هر چقدر  ،زنان يابينوع آگاهي آنها و ميزان اطالع

كيث و بولـوك معتقدنـد در پـي    .  )299 : 1383 ،حجتي كرماني( نان شوداز افزايش مشاركت سياسي آسسبب
بايست بـر  رسند ميپاسخ به پرسش مبني بر اين كه چرا زنان مانند مردان در انتخابات كنگره به پيروزي نمي

را  ايالعـاده تخاباتي براي آنان هيچ نفوذ خارقهاي انكرد كه صرف حضور زنان در فرايند فشاري اين نكته پا
كيت (زي در انتخابات كنگره بهره ببرند به همراه نياورده است تا آنان بتوانند از اهميت زنانگي خود براي پيرو

تا بتوانند بـه   بپردازند هاي خود در جامعهبايست به تغيير باوربنابراين زنان مي) 757، 750: 1995،  2و بولوك
رهنگـي  ف ،اجتماعي ،هاي اقتصاديوري زنان در فعاليتهبهر در مقايسه ،زيرا از يك سو .كسب آراء كامياب شوند

هر گاه براي زنان . يري از شرايط مساوي نيز صادق استگاصل برابري در بهره ،مردان وريو سياسي با بهره
 تخصصـي  امكانـات  ،هـاي كـارورزي، مـديريت توليـد    دوره ،اگيري علومنيز امكاناتي مساوي با مردان در فر

سـاالري  گيري براساس شايستههاي تصميمفرصت براي اشتغال و احراز كرسي ،العات پركيفيتدستيابي به  اط
بسـياري  »  :و از ديگر سو ؛ان براي كار مشابه به سنجش گذاشتوري زنان را با مردتوان بهرهفراهم شود مي

. گيرنـد ري قـرار مـي  ته شدن و بدرفتااز زنان كه فاقد استقالل كامل اقتصادي هستند در معرض ناديده انگاش
    هـاي خـود مقـدم    بـر خواسـته  هاي خـانواده خـود را   پيوسته خواسته ،كنندمين نميأزناني كه معاش خود را ت

  . )16 : 1384 ،فيگز( »شمرندمي
هاي برآمده از مشاركت منفعالنه و ناقص، زنـان بـه ايـن نكتـه     ها و كژيسبب، در رفع كاستي به همين
مشـترك گـام    دقيق مرزهاي تمايز گذار بـه عرصـه زنـدگي    بندييستي بدون چارچوباند كه نباوقوف يافته

يابي بـه خودكفـايي در   استقالل اقتصادي و قدرت دست ،اند كه امروزه به تدريجبگذارند زيرا به خوبي دريافته

                                                           
ضـمن  از شـروط   دختـران  ؛در ميان دختران طرفدار داشته استدرصد  1/74نوان شروط ضمن العقد به ميزان حق تحصيل و حق اشتغال به ع. 1

اند ولي بـاالترين آمـار كـه    آگاهي داشته ،حق تحصيل و حق اشتغال ،هاتقسيم دارايي ،حضانت فرزندان ،حق مسكن ،العقد مانند وكالت در طالق
مخالفان قيـد شـروط    ،درصد بوده است 5/86غال به ميزان و حق اشت درصد 4/88حق تحصيل به ميزان  از دهنده عالقه آنان باشدتواند نشانمي

   .)51-52  :1383 ،دواني( ر ميان دختران صفر درصد بوده استضمن العقد در بحث حق تحصيل و حق اشتغال د
  

2 . Keith and Bullock 
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ت كه زن زيرا اين ذهني. سبب ساز استقالل فكري و مشي ناوابسته در عرصه زندگي شده است ،مين معاشأت
موجـود   ،تواند به تنهايي خود را اداره كند و زن بدون مردنمي ،توان استقالل عمل ندارد ،اسير و وابسته است
. زنندخود زنان نيز بر آن دامن مي ،ان مردان سيطره دارد و از بخت بدكه هنوز است در ميكاملي نيست هنوز 

    :دنيز سابقه داريافته ولي حتي در كشورهاي پيشرفته  نمود بارزتري ،البته اين ذهنيت شايد در كشور ما
مطرح نزد او رفته و مشكلي را ) مدير دادسراي عمومي(ميلز  خانم باربارايك مدير ارشد، نزد 

ميلـز موقعيـت    .احراز يك پست در شركت او يك زن بودبراي  هاداوطلب يكي از بهترين نمود؛
سـپس   ؟ كردم كه شما مشـكل داريـد  ن فكر مياما م من به او گفتم« :دهدرا اينگونه شرح مي

اين خانم يك بچـه دارد و ممكـن     :له مختصري از كوهي از فرضيات بودآشكار شد كه اين جم
او شوهري دارد كه . گذاري كه روي او انجام شودحيف از سرمايه. هايش بيشتر شونداست بچه

ممكن است در سـاعاتي كـه بـه او نيـاز      .و انتقال احتمالي او مخالفت كند ممكن است با ترفيع
يـك شـغل   . ه اندازه كافي سرسـخت و قـاطع نيسـت   آن خانم ب. ار حاضر شوداست نتواند سرك

   .)54- 55 :1384،فيگز (»طلبدمردانه يك كالم مردانه مي
زنان اند حضور اي گفتهعده  :از مشاركت سياسي زنان وجود دارد طيفي از افراط و تفريط در باب آثار منتج

 ،گيـدنز  (انـد بـار خوانـده  اي نيز حضور آنان را مصيبتكند و عدهعرصه سياست را اخالقي مي ،در امور سياسي
 عنـوان داري بهترين ويژگي سرمايهرخ داده است به مثابه اصلي ولي آن چه كه در تمدن غرب  .)360 : 1383

    هـاي شـهروندي  هـم مشـوق حقـوق و آزادي    1نمـا تناقضخر و نوين رخ نموده زيرا به شكلي أيك پديده مت
دارانه صرفه آن است كـه زن در  زيرا براي نظام سرمايه نشيني زنان بوده استم مشوق خانهو ه برابر خواهانه

ـ دار نخومين و تسهيل كند تا كارفرماي سرمايهأمعيشت مرد را ت خانه باقي بماند تا مين معـاش  أاهد از بابت ت
در  ،ايـن ويژگـي البتـه بـه شـكلي معكـوس       .)497 : 1382 ،مشـيرزاده  ( دوش بكشـد باري را به  ،منزل مرد

ه را تبلوري خاص يافته و عرص ،ه به پشتوانه سنت و فرهنگ ديرپاشده و با توج پروار ،كشورهايي مانند ايران
بـراي بيـان و    هـايي و كانال هاراه كه در جوامعي معموالً » :تر نموده استتنگ ،عليه مشاركت زنان در اجتماع

    هـا و  در حـالي كـه راه  . گيـرد آميز به خـود مـي  نوع مسالمت ،اين عمل ،كت وجود داشته باشدعمل مشار

    و مشـاركت   خشـونت  صورتبه آن تجلي ،بيان نارضايتي وجود نداشته باشد هايي براي مشاركت وكانال

                                                           
1 .Paradoxical 
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به نوعي مشـاركت در امـر   به مثا ،شودل ميكه از طرف مردم اعما خشونتي. گرددآميز متبلور ميمسالمت غير
  .)145 : 1374 ،مصفا( »سياست است

   :شودزنان محسوب مي 1تواناسازي ،مساوات و فقرزدايي ،افزون بر افزايش رفاه ،راه حل نهايي
 ،رفـاه . شـود مطـرح مـي   آنمشاركت به عنوان يكـي از معيارهـاي نيـل بـه      ،بطن نظريه توانا سازيدر 
اين مشاركت بـه معنـاي حضـور    . باشندمعيارهاي نظريه توانا سازي مي ،مشاركت و كنترل ،آگاهي ،دسترسي

مصفا ( اجرا و ارزشيابي آنهاست ،مديريت ،ريزيبرنامه ،شناسايي مشكالت ،زنان در تمام مراحل بررسي نيازها
  . ) 372 و 374 : 1373 ،

رشد  ،ر عهده گيرد و موجبات شكفتگي فردنقشي اساسي  ببايد در اين ميان باز هم اين خانواده است كه 
اي كه اجتماعي شدن جوان روحيه برابري انديش و رشد روحيه آزاد انديشي را فراهم آورد؛ يعني همان پديده

ه در جامعـه  در نظر بگيـريم كـ  . لقب گرفته است  )39 : 1352،گود  (هاي خانواده از طريق كاركردها و كارويژه
هـاي ناشـي از   هـا و آسـيب  تي خانوادگي در سير تحـوالت فرهنگـي دچـار چـالش    فرهنگ سن ،كنوني ايران

روابـط   ،رسد در فراينـد اجتمـاعي  به نظر مي. و جايگاه خود را پيدا نكرده است شده و ثبات مقتضيات مدرنيته
هـاي  هاي غير رسمي جامعه يا سـاخت ويژه در ساختبايست بسط و گسترش يابد بهگرا ميمكمل يا تساوي

را داد تـا  آن كه به زنان و مـردان ايـن امكـان    براي  ،نواده و همچنين روابط بين دو جنسوصي مانند خاخص
جايگاه  ،امروزه. خود در گستره عمومي افزايش دهند ثر نظرهايؤاعتماد به نفس و انرژي خود را براي بيان م

بـه  . ري را كهتـر سـاخته اسـت   برتـر و ديگـ  اين دو جنس در مناسبات اجتماعي كار و توليد است كه يكي را 

                                                           
» دولـت توانمنـد سـاز   «و . ) م 1970دهـه  (»گـرا دولت توسعه«، . )م 1950دهه ( » دولت رفاه«ه نقش ها تاكنون سآگراوال معتقد است دولت.2
تبديل به يك شعار روز  )Empowerment(مفهوم توانمندسازي . اندها به عهده گرفتهرا در باب تقويت وضعيت زنان و خانواده. ) م 1990دهه(

(Buzzword)  در كپنهاگ دانمارك . م 1995در آغاز، در نشست جهاني براي توسعه اجتماعي در مارس در گفتمان جديد توسعه شده است كه
ها، منابع بعدها در نشست سران كشورهاي جهان در نيويورك به كار رفت و رسميت يافت كه منظور از آن افزون سازي ظرفيت. به كار بسته شد

هايشـان را  اي از مردم است براي آنكه بتوانند خواستهاز يك سو، بخت عده: دو جنبه دارد مقوله توانا سازي. ها براي تقويت مردمان جامعه بودو فرصت
      قدرتمنـدي بـه   معنـاي نـوعي تغييـر در قـدرت از    هستند و از ديگر سو، به مشاركت آنها  به كار گيرند كه ضد عمل جمعي عليه كساني فرآينددر يك 

هاي معهـود و  به معناي باز توزيع قدرت بلكه پرسشي است درباره تغيير ارزشنه عدالت در اينجا . يدقدرتي است تنها براي آنكه عدالت پديد آبي
هاي سياسـي  ولي هدف نهايي در توانا سازي، عبارت از مطمئن كردن زنان براي دسترسي به يك مشاركت كامل در روند تصميم گيري .افتادهجا 

بـاره  در Critical Awerness)( منظور ديگر از تواناسازي عبارت از نوعي بيداري انتقـادي . تاي و ملي اسو اجتماعي در سطوح محلي، منطقه
بطـالن   -2ري نسـلي زنـان دربـاره شـكاف جنسـيتي      بيـدا  -1: توانا سازي حاوي سه جنبه است. تهاسها و اطاعت، استخدامهاساختار تبعيض

و بسيج بانوان براي برقراري عـدالت   Aggrawal,2003:2-5)( ازماندهي زنانس كند،باورهايي كه شكاف جنسيتي را امري خداداده تلقي مي
   .جنسيتي
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در مناسبات اجتمـاعي   ،حضور فعال زنان در جامعه ،برون رفت از اين وضعيت دشوار تنها راهكار ،لهمين دلي
سـاز  گـذار تصـميم  و مناصب تأثيرو دستيابي بيشتر زنان به علم و دانش  هاشركت ،هامدرسه ،هاكارخانه نظير

اي به زنان داده شود تا آنان بـا آسـودگي خـاطر    ته است خدمات ويژهبنابراين شايس. باشدجمعي و اجرايي مي
بايست با امكاناتي كه در بيشتري به كار اصلي و مورد عالقه خود بپردازند مانند آن كه نگهداري فرزندان مي

بخش خصوصي براي تنظيف محل اقامت بهره گرفته شـود و  از خدمات  ،شود تسهيل گردداختيار گذارده مي
 ،در تاروپود اعمـال و وظـايف روزانـه   زيرا اگر زنان . فراهم آيد ،گيري آسان و ارزان از غذاي آمادهبهره امكان

 تعامالت اجتماعيدر شبكه  ،يابندطرزي مداوم قرار گيرند هيچ امكان رشد و نمو نميمنفعل به تكرار شونده و
سطح دانش و بينش آنان نه تنها  ،شوندنميوارد  ،گرداندآشنا مي هاي ضعف و قوت خودبه نقطه كه انسان را
رسـند كـه ميـزان كميـت و كيفيـت تمـايز       يابد و آرام آرام به جـايي مـي  تنزل مي كند بلكه متداوماً رشد نمي

بـه ناچـار زن    ،در تمايز معتنابه ميـان زن و مـرد   .سازدشخصيتي آنان با مردان اختالفي فاحش را پديدار مي
آيـد و در حيطـه   پذيرد و اين امر به مثابه طبيعـت ثانويـه در مـي   را مي دستانه خودمرد و فرو فرادستانه حالت

اي گردد زيرا جايگـاه فرودسـتانه   تواند منتج به فايدهنمي ،اين دور باطل. شودبازتوليد و بازپروري مي ،خانواده
گيـرد  ه طرزي مجدد ياد ميتاباند و در چنان محيطي، هم پسر بكند بلكه آن را باز ميزن را نه تنها قبول مي

ها شايد يكي از راه حل. پذيرد كه جنس دوم استطبيعتاً و به حكم اجبار مي ،كه جنس برتر است و هم دختر
از خانه گام به محيط اجتمـاعي گـذارد در    ،اي درستآن باشد كه تالش شود زن به نحوي آگاهانه و به شيوه

 ،ايـن تمنـا  . حـس كنـد   ،انه را در خود در قياس بـا ديگـران  رابرشبكه تعامالت اجتماعي قرار گيرد و ويژگي ب
اقداماتي  ،ايست همزمان در چند حيطهبمي ،ي و فرهنگي است و در ارتقاي زنانسازمان ،نيازمند عوامل فردي

هـاي  ها و مسـئوليت مهارت ،هاخواسته ،صات فرديدر حوزه فردي بسته به مشخت شايسته اس. صورت گيرد
نيز به همـان ترتيـب شايسـته اسـت      ،در حوزه سازماني .تحوالتي در سطوح تربيتي رخ دهد ؛خانوادگي زنان

 هاي مربوطو قوانين و دستورالعمل قوانين و مقررات حاكم ،هاي منابع انسانيتغييراتي به نفع زنان در سيستم
هـا و  ارزش ،هنجارهـا  ،نمودهـاي ظـاهري در فرهنـگ جامعـه     ،به ارتقاي آنان رخ دهد و از حيـث فرهنگـي  

توانـد  راهكارهاي عيني و عملي نيـز وجـود دارد كـه مـي    ولي  . كندبايست تغيير به تدريج مي ،باورهاي جامعه
هاي زنان و ارتقاء آنان افزايش چشمگيري در توانايي ،ايدر يك چشم انداز دو دهه ،ضمن پياده شدن تدريجي

در سطح ساختار سياسـي   ها قاعدتاًاين پيشنهاد. د كندبرابرانه ايجااز جايگاه جنس دوم بودن به سوي جايگاه 
  .گرددهاي ناشي از عدم مشاركت يا مشاركت نابرابرانه طرح ميرفع آسيب كند و به منظورحركت مي
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  دستاورد و راهكارها

اكنون دو نوع مانع ساختاري و غير ساختاري بر مشاركت سياسي و اقتصادي زنان تـأثير گذاشـته اسـت؛    
ادات زنانه به همراه فيزيولوژي خاص، از يك سـو، و از ديگـر سـو، موانـع سياسـي، فرهنگـي،       شخصيت و ع

هـاي  بـه جـز نقـش   ( انـد بـانوان در يـك فراينـد دراز مـدت     اجتماعي، قانوني و اقتصادي، همگي سبب شده
يـن  بر طـرف سـاختن ا  . ها جنس دوم محسوب شونددر ساير زمينه) و تربيت كودكان دگي؛ شوهر داريخانوا

فرايندهاي سازي سازي و سادهولي ساختار سياسي با بهينه ها، نياز به يك كار دراز مدت فرهنگي داردكاستي
تواند عامل شتابنده در جهت بهبود كيفيـت  مي) به ويژه مديريت سياسي( هاي مديريتيبكارگيري زنان در عرصه

  : گرددسبب بهبود وضعيت زنان مي رسد راهكارهاي زيربه نظر مي .1مشاركت بانوان محسوب گردد
درصدي براي حضـور   30ا ت 20بنديهاي سياسي براي تعيين نوعي نظام سهميهتشويق احزاب و گروه  )يك 

    ؛بر تعهد دستگاه حكومتي نيز باشد ها كه مبتنيها و سازمانسسهؤكننده اين مهاي ادارهتزنان در هيئ
هـا و نماينـدگي   خانهوزارت ،ت وزيرانئبراي حضور زنان در هي  رصديد 40تا  20بنديايجاد نظام سهميه  )دو
  ،مجلس
   ،هاي انتخاباتيفرآيندزدهاي زن در كمك مالي به نام) سه

  ،هاي سياسيدر روي آوردن به حرفهآموزش دختران و زنان جوان به منظور تشويق آنها   )چهار
صورت كانديداهاي بـالقوه مبـارزات بـراي اصـالحات     هايي براي كمك به تعليم زنان به تشكيل كارگاه )پنج 

  ،هاي سياسيتساوي جنسيتي در تشكل ها يا قوانيني در ارتباط باقانوني به منظور گنجاندن سهميه
ها براي ايجـاد  هاي مداوم خانوادهاز طريق آموزش ،ها نسبت به دخترانتغيير نگرش سنتي خانواده) شش

  طلبانه ميان كودكان دختر و پسر،  ها و كردارهاي تساويحاله نقشنگاه برابر ميان دختر و پسر و ا
لب نسبت بـه  خواه و آزادي طهاي برابريهاي درسي و در پيش گرفتن رويهاصالح محتواي كتاب ) هفت

  ،دختر و پسر
   ،هامل آموزش دهنده تغيير در نگرشعنوان عواآماده كردن معلمان به  )هشت

                                                           
كند يك خانواده به جنبش در وقتي دختري حركت مي. براي بيدار شدن مردم، اين زنانند كه بايد بيدار شوند :جواهر لعل نهرو، زماني گفته بود .1

  .)Aggrawal, 2003: 15( اهند خوردشهر و ملت نيز تكان خو آيد و پس از آن روستا،مي
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  ،هاي اجتماعيرد در عرصهوق زن و مبرابري حق  )نه
  ،م براي تعقيب اهداف فردي و گروهياجتماعي الز -ايجاد نهادهاي سياسي) ده

  ،هاي سياسينوني و حقوقي به فعاليتايجاد امنيت و آرامش از طريق رسميت بخشيدن قا  )يازده
  ،استخدام بدون تبعيض جنسيتي ) زدهدوا

بـه ويـژه خـود زنـان       ،هاي جامعـه تغيير در باورها و نگرشريزي دراز مدت فرهنگي براي برنامه  )سيزده
  ،هاي زناننسبت به توانمندي

 ،هـاي فـردي  منـافع و خواسـته   ،ها براي بيان و تعقيـب نظرهـا  آزادي ايجاد تسهيالت قانوني و ) چهارده
  . گروهي و صنفي

  
  منابع

  
 ، المعـارف دموكراسـي   ةدائـر  )زير نظر (سيمورمارتين ليپست   :كتاب در ،يينسرين طباطبا ترجمة  ،»مشاركت سياسي «) 1383 (پل  ،آبرامسون
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