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  چكيده
قشـي كـاربردي و توانند ن مي ،با مردان  شانت شناختن حقوق برابررسميدرصورت به  ،عنوان نيمي از شهروندان جامعهبه،  زنان

و سياسـي    ةثري در توسـعؤها نقـش مـچون احزاب و سمنهاي مدني همنهادها و سازمان  .ايفا كنند  پايدار  ةاساسي در توسع
ختار سياسـي و سـا  منجر به اصـالح  ،داشته و با جلوگيري از انحصار قدرت در دست گروه يا قشر خاص  سيستم توزيع قدرت
پژوهش پـيش د. در  شربست درست و منطقي، منجر به مشاركت بيشتر زنان خواهند  صورت كاو درشوند  اجتماعي كشور مي

نهـاد بيـان هاي مردمآنها در احزاب و سازمانعامليت  ةنحو و ميزان مشاركت و ٨٠و    ٧٠  ةزنان كنشگر در دو دهمشكالت    رو
بـه نهـاد نسـبتهـاي مـردمزمانسـازنان در بيشتر علل مشاركت كه    هاده شداساسي پاسخ د  هايو به اين پرسش  ،شده است

ان بـه چيست و چه عواملي باعث گرديده احـزاب سياسـي در حـوزة فعاليـت  ٨٠و    ٧٠هاي  احزاب سياسي طي دهه هـاي زـن
ايج نتـ .ه اسـتز روش كيفي و توصيفي سود بـرده شـدا  تاالؤساين  براي يافتن پاسخ    .هاي مطلوب خود دست نيابندكارويژه

از روش تحليـل گيـري و بهـره  MAXQDAافـزار ها ازطريق نـرمهاي مصاحبهبندي دادهو مقولهمطالعات اسنادي، كدگذاري  
مدعي گسـترش نقـش زنـان در  ٨٠و    ٧٠  ةهاي دهسال  كه هرچند احزاب سياسي بعد ازبنياد نشان داد  محتوا و تئوري داده

نـدرت اتفـاق افتـاده ن مهم در سطوح عـالي بـهاي  ،دليل ماهيت احزاب سياسي در ايراناند، بهاجتماعي بودهسياسي و    ةعرص
 ةجويانـگسترش و ايفـاي نقـش مشـاركت  ،زيادي از وضعيت بهتري براي حضورنهاد تا حدود بسيار  هاي مردماست و سازمان
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  مقدمه
هاي بسيار بـوده اسـت. انقـالب فرازونشيب  كشورها دستخوش  همانند سايرايران    ةيگاه زنان در جامعجا

تبـع مناسبات انساني و بـه  ،ثيرات شگرفي در فرهنگأ ت  ،خود  ةنوبهر كدام به  ،و انقالب اسالميمشروطه  
زنـان در  توجـهقابـلشـاركت اخيـر ايـران حـاكي از م ة. مطالعات يكصدسـالاندان داشتهآن مشاركت زن

و پيونـد  ،ين جنـبش زنـانعنوان دوران آغاربه ،عصر مشروطيتدر هاي سياسي و اجتماعي است.  عرصه
 مهم سياسـي ايـران سـر  ةعنوان مشخصكه احزاب به  ١٣٣٢اي  تا كودت  ١٣٢٠زماني شهريور  ةآن با بره

 . انقالب اسالميشدفراهم    هستقل زنانهاي مجنبش زنان در قالب تشكل  ةبرآوردند، بستر الزم براي ادام
ي موجـود نشـان هابراي حضـور زنـان بـوده اسـت. بررسـي  اي جديداز همان ابتدا مدعي ايجاد فض  نيز
 همناسـبات اجتمـاعي و سياسـي نگـ  ةچنان در حاشيي بسيار همهاشيبنفرازو  يزنان ايراني ط  دهدمي

  .اندداشته شده
منجر به ايجاد تغييرات اساسي در سـاختار سياسـي و   ،سياسي آنسازندگي با تالش بازيگران  ة  دور

 ةدنبـال داشـت. طبقـگر را بـهجديدي از قشر زنان و جوانان مطالبـه  شد و ظهور طبقةاقتصادي كشور  
براي افزايش مشـاركت خـود در موضـوعات سياسـي،   ،كرده بودديد، كه شامل جوانان و زنان تحصيلج
ها بودنـد گيري نهادهاي جديد مدني چون احزاب و سـمندنبال شكل، بههاتصادي، فرهنگي و مانند آناق

ها از گيري انـواع تشـكلشروع شـكل  سازندگي را نقطة  ةتوان دورمي  بنابراين  ؛)١٤٨:  ١٣٩٦  ،(احمدوند
طريـق نهادهـاي مـدني به مشاركت در جامعه از زنانافزايش رغبت دليل  بهاساساًنوع مدرن آن دانست. 

  اين پژوهش است. ةمطالعمورد ٨٠و ٧٠هاي  ها، دههاحزاب و سمننظير 
ر سـاختارهاي د  ثرؤحضـور مـ  ةزنـان ايرانـي اجـاز  معتقدنـد  ،انوضعيت حقوق زنان در ايـر  نامنقد

 هايدسترسي به ساخت قدرت و درصد كرسيسازانه ندارند. آنان در مقايسه با مردان در مقياس  تصميم
؛ ٥٧٥:  ١٣٩٢  ،مسـعودنيا و ديگـران(  از سهم بسيار ضـعيفي برخوردارنـدي  هاي مديريتپارلماني و پست

جـوش يا ايجـاد خود هاي سياسي و اجتماعي زنانهسمت ايجاد تشكلگرايش زنان به  .)٣:  ١٣٨٦،  خليلي
هاي مردمي يكي از داليل مهـم ناديـده گـرفتن آنـان در مناسـبات سياسـي و اجتمـاعي اسـت. سازمان

از آن، زنـان از سـهم  هـاي پـسوه سياسي زنان در انقالب اسـالمي، در تمـام دورهرغم مشاركت انبعلي
در ايراِن بعد از   اند. مشاركت سياسي براي زناندر ساخت قدرت برخوردار نشده  به مردانمتناسب نسبت

نـدرت سطوح قدرت بـه ةگيري تنزل يافته و در بقييأاركت در سطوحي مانند رتر به مششانقالب نيز بي
  .گرفته استكل ش

ها، بنـديطريـق گروهتكامـل طبيعـي خـود را ازسـير  ،ويژه كشورهاي اروپاييبه ،ر كشورهااحزاب د
هاي صـنفي احـزاب سـر برآوردنـد و بنديدند و در پي آن صورتهاي صنفي طي كرديهها و اتحاانجمن

ال «تكامـل طبيعـي نهـادين» ليكن در ايران و بسياري از كشورهاي شرقي اين قاعده رو  ؛نهادينه شدند
وجـود سياسي تاريخي» به -يخود را سپري نكرده است و احزاب در كشورمان در جريان «مبارزات صنف

 انـدسـربرآورده ماننـد آنهـا هـا وغيير دولـتها، كودتاها، تانقالب ةموارد در نتيج ند و در بسياريانيامده
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نهــاد در كشــورهاي هاي مردمزاب و ســازمانوجــود احــ .)OSCE،43-2014:16 ( )٢٨: ١٣٨١(نــوذري،
نمايد. حضور زنان در اركان قدرت و كت بين زنان و مردان را مرتفع مينابرابري در تقسيم مشار،  ياروپاي

 ةنهـاد رابطـهـاي مـردمر احزاب سياسي و سازمانبا حضور و قدرت آنان د  ،احراز مناصب عالي و دولتي
، اصـالح قـوانين  باعث دگرگوني  توانندبه ساختارهاي سياسي احزاب مي  ستنتنگاتنگي دارد. زنان با پيو

هاي كه مطالعه پيرامون احزاب، نظامرغم اينيريتي مردانه شوند. در ايران عليفرهنگ مد  ةرفتارها و سلط
خصـوص تعريـف و در، خـود نگرفتـه اسـتحزبي هنوز شكل صحيح و منسجمي به  حزبي و ساختارهاي

بـه   .)٢٦:  ١٣٨١  وذري،(نو  )  ١٣٨:  ١٣٩٦  (احمدوند،  روشن و دقيقي وجود ندارد  صويرنقش احزاب نيز ت
رو هروب  هابا تراكم حضور مردان در احزاب و وجود همان نابرابري  ،خصوص مشاركت افراددرهمين دليل  

 ةنـنمو حزاب سياسيكه روابط درون ااينهستيم. داليل متفاوتي مسبب اين عدم تعادل است. با توجه به 
بـراي رفـع  زنـان در ايـن بـين ،دهـدكشـور را نشـان مـيكوچكي از مناسـبات جنسـيتي و اجتمـاعي  

دور تا به  وردندوجود آنهادهاي مدني و غيرحكومتي به  ةواسطهاي جديدي بهفرصت  هاي موجود،تبعيض
دهد در سال ميها نشان نتايج پژوهش  .ثرتر جلوه دهندؤهاي حضور خود را مزمينه  ،از مناسبات سياسي

درصـد، ٢٤اي درصـد، خيريـه١٦درصـد، صـنفي ١٠هـاي سياسـي ميزان فعاليت زنـان در حوزه ١٣٧٩
 و درصـد٣ درصـد، بهداشـتي٧درصـد، تحقيقـاتي ٦درصـد، آموزشـي ٥درصد، حقوقي ٥محيطي  زيست

آن   درصـد١٠  فقـطهاي زنان  يعني از كل فعاليت.  )١٥٩:  ١٣٨٠،د(شاهسوندرصد بوده است  ٧  اجتماعي
بندي گونه صـورتسؤال اصلي پژوهش حاضر اينبنابراين    ست؛سياسي بوده ا  مربوط به فعاليت در حوزة

به مشاركت سياسي آنان نهاد نسبتهاي مردمكه علل مشاركت اجتماعي بيشتر زنان در سازمان  شودمي
 ةسياسـي در حـوز  احزاب  چيست و چه عواملي باعث گرديده  ٨٠و    ٧٠  هايطي دهه  در احزاب سياسي

  ؟يابندنمطلوب خود دست   ةويژهاي زنان به كارفعاليت
 كشور  وزارت خبري رتالوپhttps://moi.ir ٨٠و  ٧٠هاي احزاب در دههجدول احصاء آمار 
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  تحقيق ةپيشينچارچوب نظري و 
نقش زنان در مسائل سياسي، اجتماعي و افتصـادي كشـورمان منتشـر شـده   ةتا كنون آثار چندي دربار

نهـاد مردمهاي  مشاركت سياسي و اجتماعي زنان ازطريق احزاب يـا سـازمان  خصوصدرچنين  است. هم
هـاي پيشـين، معـدود آثـاري را جو در پژوهشوامـا هنگـام جسـت  .ه استنيز مطالعاتي صورت پذيرفت

سـيدن بـه مطالبـات سياسـي و هـاي زنـان بـراي رهـا، موانـع يـا موفقيتتوان يافت كـه بـه چالشمي
ش نهاد پرداخته باشد. وجود مشكالت ذاتي انجام پـژوههاي مردمطريق احزاب و سازماناز  شاناجتماعي

توجهي دانست و البته عـدم توجـه بـه ايـن توان يكي از داليل اين بيهاي زنان را ميخصوص فعاليتدر
توانـد ت، مي، افقي يا موازي بـا حكومـقيمتاي غيرمسصورت رابطهكه مشاركت زنان به  ،بسيار مهم  ةنكت

مين نيازهـا و أ تـبـراي  ريتندان را تعـديل كـرده و فضـاي مناسـبقدرت ميان حكومت و شـهرو  ةموازن
  برآوردن انتظارات فراهم آورد.

بـه وجـه اسـالمي  ،مشاركت زنان در جامعـهنوع  با توجه به اينكه بخش مهمي از نظريات مربوط به  
ن بسـيار آهاي مردساالرانه از قـرخصوص خوانشربارالس د  ءژوهش اسماپ   ،بودن كشورمان مربوط است

 براي برابـريدهد كه در چارچوب تعاليم قرآني    خوانشي از قرآن ارائه  كنداو تالش مي  .قابل توجه است
دارنـد.  كار و هـم مسـلمانان پيشـرو بـاورهم مسلمانان محافظه  چهبرخالف آن  ؛مبارزه كند  زنان و مردان

؛ خواننـده اسـت مسئوليت بـااين نيست و  هاي ناصحيح از خودسئول خوانشقرآن م  كيد داردأ ت  او  البته
ــا خواســ ــرآن از م ــا ق ــانيچــون باره ــرين مع ــا بهت ــه آن را ب ــيمته اســت ك  ,Barlas( اش خــوانش كن

هاي سياسي كشور در سال با تحليلي بر ميزان مشاركت زنان در تشكل  فردپيشگاهي  .)206&2002:205
قـدرت حـاكم بـر   ةبـه سـاختار مردسـاالران  ،ادياسـن  ةطريق مطالعيفي و ازبا روش تحقيق توص  ١٣٨٥

مشاركت منطقـي   گيرده ميجيكند. او نته ميآماري احزاب اشار  ةساختار اصلي كشور با توسل به جامع
گذاري زنان در احزاب محقق نشده است و اين امر را مسبب عدم وجود سـهم واقعـي زنـان در سياسـت

 تعـداد زنـان در احـزاب بـا تعـداد زنـان در لـه معتقدنـدسندگان ايـن مقايوي و ساير نو  داند.دولتي مي
 ةنامـپايان  در  زادعـالي  .)٢٨-٧:  ١٣٨٨  ،همكـارانفرد و  گاهي(پيش  هاي كليدي كشور تناسب نداردپست

 ازطريـق  و  »سياسـي  مشـاركت  در  جمعيارتبـاط  وسايل  نقش  بررسي«  موضوع  با  خود  ارشد  كارشناسي
 است  داده  نشان  و  پرداخته  سياسي  مشاركت  ميزان  و  جنس  بين  ةرابط  به  تهران  شهر  در  يمايشيپ   روش

 تحقيقـات  .)١٣٢-٨٩:  ١٣٨٤  زاد،عـالي(  هسـتند  مندعالقه  سياسي  مشاركت  به  مردان  از  كمتر  زنان  كه
 در  و  ١٣٧٥-١٣٨٦  هايسـال  ايـران در  اسالمي  جمهوري  در  زنان  مشاركت  موضوع  در  مصفا  و  نياعباس
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 تحليلـي  -توصيفي  روش  كمك  به  و  ١النگه  سارا  از  زنان  توانمندسازي  ةنظري  براساس  كه  ،اصالحات  ةدور
 يكمّـ طوربـه زنـان سياسـي مشـاركت اصـالحات دولـت در كه  رسدمي  نتيجه  اين  به  ،است  شده  انجام

 لحاظبـه اما ؛است بوده سياسي مديريت ةميان و ردخُ هايعرصه در عمدتاً كه است  داشته  ناقصي  افزايش
 بـوده  واقعـي  و  نهادينه  نه  و  مردان  سطح  در  نه  دوره  اين  در  زنان  مشاركت  و  هنداشت  مطلوبي  رشد  كيفي

 هر از ناقص گذاريصورت به توجه با  كه  اندرسيده  نتيجه  اين  به  النگه  توانمندي  مدل  است. آنها براساس
 ،مردان  با  مقايسه  در  زنان  و  است  يفتادهن  اتفاق   نيز  دوران اصالحات  در  عيواق  معناي  به  مشاركت  مرحله،

 .ندارنـد نيـز محدودشـان مشاركت اعمال نتايج بر كنترلي هيچ  پس  ؛اندداشته  ناقص  و  محدود  مشاركتي
 در و اسـت  نشـده  انجـام  كامل  طوربه  مشاركت  و  آگاهي  دسترسي،  رفاه،  مراحل  از  عبور  نيز  دوره  اين  در

 مراحـل  انجـام  در  روي  هـر  بـه  ).٩٨-٧٦:  ١٣٩٠ديگـران،  و  نيـاعباس(  است  شده  متوقف  كنترل  مرحلة
 خـاص طورهبـ آنها از  يكهيچ  اما  ؛فراوان برده شد  ةبهر  ديگري  بسيارِ  منابع  و  شدهمطرح  آثار  از  ،پژوهش

 نپرداختـه ،٨٠و  ٧٠ هـايده در خصـوصبه ،نهـادمردم هايسـازمان و احزاب حضور زنان در  ةمقايس  به
و گرانـدد عميـق    ةمصـاحب  ،٢اتحليل محتـو  روش  استناد ازقابل  و  متقن  نتايج  به  يابيدست  براي  است و
باشـد سـود نبـرده طريق كدگـذاري ميهاي مصاحبه ازحليل دادهوته روش تجزيهبنياد) ك(داده  ٣تئوري

تحليل ودر ايـن پـژوهش سـبب شـده تجزيـه  4MAXQDA  افـزار دقيـقاست. همچنين استفاده از نرم
   .با دقت بيشتري دنبال شودهاي پژوهش  هداد

كـه آنهـا نيمـي از جمعيـت   ،هاي سياسي و اجتماعي با توجه به واقعيت موجـودطرد زنان از عرصه
هـاي در واكـنش بـه نابرابري  ٥سـمسياسـي فميني  ةدهند، موضوعي است كه فلسـفجهان را تشكيل مي

با توجه بـه   ژوهش حاضرپ .  )٥  :١٣٨١  فريدمن،(  نموده است  حقوق زنان مطرح  ةموجود و دفاع از مطالب
نيستي سياسي بـوده و يكه نظريات فمچرا  ؛تبهره جسته اس  فمينيستياز نظريات  ات بومي ايران  ئاقتضا
هايي دنبال انتشار يافتـهبه ،جامعه و طرح مشكالت مربوط به زنان است. اين تحقيق  شان دگرگونيهدف

ثير بـر أ از نتايج آن بـراي تـ قصد دارد  و  كرده  حضور سياسي و اجتماعي زنان را طرح  است كه مشكالت
گذاران و ايجاد تغييرات در زندگي زنان و برآورده سـاختن نيازهـاي سياسـي و اجتمـاعي آنـان سياست

فمينيسـم ليبـرال، فمينيسـم ماركسيسـي،  ماننـدهاي فمينيستي رايج در جهان استفاده نمايد. گرايش
هاي متمادي ذهن پژوهشگران را بـه سال مدرنمينيسم پستفو ال، سوسيال فمينيسم، فمينيسم راديك

: ١٣٨٣ ميشـل،نيز مطرح شده اسـت (هاي اخير عبارت فمينيسم اسالمي هدر ده  و  خود مشغول داشته
نيسم، وجود همين گرايشات متفاوت و متنوع يمورد فمگو دروهرچند يكي از مشكالت گفت  .)١١٧-٩٦
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مـتن فـراهم  يمحتـوا ليـتحل  يرا بـرا  يمناسـب  طياست كـه محـ  يفيك  قيتحق  ةژيو  يكاربرد  يابرنامه  افزارنرماين  .  4
كار ... بـهو    يفـيمطالعـات ك  ،يها، نظرسـنجرسـانه  االت،ها، مقـمانند مصاحبه  افتهياختارن س  يهاداده  ليجهت تحلو    كنديم

 شود.گرفته مي
5. feminism 



 ٢٦٥   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

هـا، هاي مشـتركي نيـز در آرماننهايت گزارهدر  ،متناقص دارند  متعارض واست كه گاهي حتي مواضعي  
وجـود تبعـيض و سـتم اعتقاد بـه تي، نفي تمايزهاي جنسي مانند  ؛توان يافتها مياهداف و ايدئولوژي آن

  .به زنان و يا مبارزه براي برابري زنان و مردان  تاريخي
ت از طرفـداران فمينيسـم فعاليـت فـاومت ةدو نحلـ بعد از انقـالب اسـالمي،  دهدها نشان ميبررسي

اند و اهداف تفكرات فمينيسم غربي بنا كرده  ةخود را بر پايهاي فمينيسمي  گروهي كه فعاليت  ؛كنندمي
دنبال حـذف كنند و بهگي، اخالقي و سياسي غرب دنبال ميخود را در قالب ساختارهاي اجتماعي، فرهن

ماننـد   ؛داننـدهـاي غربـي ميروشنهـايي بـراي زنـان را    حـلعه هستند. اين گروه راهنهاد دين در جام
خواهـان  ،نـاميماسـالمي مي كه آنان را فمينيست ،گروه دوم  .طلبانم، و سلطنتالمخالفان جمهوري اس

نين طلبانه در قـواآنان تغييـر اصـالح  .راني هستندمردساالر اي  ةنظر در قوانين و نيز ساختار جامعتجديد
بـودن  ه رهايي زنان از جنس دومدهي وضعيت زنان و مردان را تنها راسامان  جمهوري اسالمي و شرايط

هاي سـازماني و تار استفاده از امتيازات اجتماعي ماننـد حضـور در پسـتچنين خواسها همدانند.  آنمي
باشـند. ميهاي مختلـف  حضـور در عرصـه  و  ر شـرايط يكسـان كـار،مزد برابر با مردان دمديريتي، دست

 ع زنـان ايجـاد كننـد.في به نجهتوخود توانستند تغييرات قابل  ةهاي مجدانبا تالش  ،ان اين گروهطرفدار
امـا   ؛مجلس شوراي اسالمي ايجاد نمودنـد  تشكيل كميسيون زن و خانواده را در  ةها زمينطور مثال آنبه

 در نيـل بـهت آنـان  از داليل عـدم موفقيـ  ،هابروز تشتت آرا در ميان اين جنبش  گرايي وعدم وجود هم
  .)٦٣: ١٣٧٩شفيعي سروستاني،  و ( )٤٤: ١٣٩٣  ،كوتياني (چراغيست اشان بوده  خواهانهاهداف ترقي

اي از فمينيسم  نحله  با   رسد نظر ميبههان و ايران،  هاي فمينيستي در جفعاليت  ةبا توجه به تاريخچ
ايراني رويكردي  د  مانكشوردر    هستيم.مواجه  اسالمي  ـ    با  قبيلالبه  از  نهادهاي عملكرد ضعي  يلي  ف 

آ تسلط  عدم  و  مدرنيتهنروشنفكري  به  از سنت  گذار  دوران  در  تجددخواهانه  امواج  ورود  بر  وجود ها   ، 
بومي  ي مستعد اجامعه وارداتي،   سازيدر  غربي  و عدم    ، گوجود تعصبات خشك مردانه در فرهن  افكار 

برابر هاي بسيارِ زنان درهاي متفاوت، مبارزات و مقاومتشاهد بروز چالش  ،درك درست از احكام ديني
  ايم. استيالي مردان بوده 

هـا و رويكردهـاي پـذيري از غـرب و انگارهثيرأ بـر تني در كشـور ايـران عالوهمطالبات سياسي و مـد
اســالمي و  -ثر بــوده اســت. فرهنــگ ايرانــيأ نيســتي، از عوامــل خــاص داخلــي و تــاريخي نيــز متــيفم

مان مسـل پژوهشـگر زنـانهاي فرهنگي مربوط به آن نيز بر اين رويكرد اثرگـذار بـوده اسـت. چندپارگي
جوي معاني جديد در متـون وو جست خود انديشي در مباني حقوقي و فقهي مربوط بهدنبال بازبهايراني  

ز بـدران به نقل ا  پورقاسم  د.حقيقي هستن  هايبازتوليد معنايي عادالنه براي بازنمايي نقش  جهتمقدس  
كه شـبهه در دانـش و احكـام اسـالمي موجـود بـا كند بيان مي  )١٩٩٢(و احمد    )١٩٩)، ودود (٢٠١٣(

باشـد هاي اسـالمي ميمبنـايي فمينيسـتبرچسب مردساالري و تفاسير مدافع حقوق زنان از ادعاهـاي 
مـرد را در ذات «دين اسالم زن و    هاي مسلمان معتقدند. فمينيست)٩٣٨:  ١٣٩٩،  همكارانپور و  قاسم(

ه كار و كوشـش و آبـاداني ها را با هم بگرد. آننآنها به يك چشم مي  شمارد و به هر دوِانساني يكسان مي
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 »دانـدآنـان مي  ةخواند و مسئوليت سرپيچي و انحراف از مسير دين را به يك اندازه بر عهدميزمين فرا
تـوان مي  يات اسالمي در اصل برابـري زنـان و مـرداناز آيات و روا  استفادهبه  و يا    .)٢٦:  ١٣٧٥(كديور،  

را ، او زن و داراي ايمان به خداوند باشدهر كس كه عمل شايسته انجام دهد، چه مرد و چه «  :اشاره كرد
كنيم» عمـل كـرده اسـت ادا مـي  چـهنيم و مزد و پاداش او را بهتر از آنكاز زندگي پاكيزه برخوردار مي

  .)٤٠من:  ؤم(
ست. مطالبات سياسي ا  نيستي قابل پيگيرييهاي جهاني فمطريق سياستازرو    ق پيشتحقي  ةمسئل

نيسـم هسـتند. از ياسالمي از فم-ايراني و ملي يروايت دنبالبه ناندهد كه آو مدني زنان ايراني نشان مي
 ،نهـادهاي مردمو سازمان  ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در احزاب سياسي  ةسوي ديگر مطالع

مراتبي زنان در مسائل سياسـي و اجتمـاعي نيـز ارتبـاط مسـتقيم ه با موضوع به حاشيه راندن سلسلهك
  .نيستي استيل مطرح در جريانات فمئادارد، از جمله مس

جريـاني اسـت كـه در كه بناي پژوهش حاضر بر آن نهاده شده است،  ،اسالميـ  ايرانيفمينيسم اما  
چند بسـياري فمينيسم غربي رواج يافته است. هرثر از جريان  أ سالمي و متكشورهاي ا  در  هاي اخيردهه

از انديشمندان بـا كـاربرد مفهـوم فمينيسـم اسـالمي مخالفنـد و بـا تمركـز بـر دو مفهـوم «اسـالم» و 
ن حقـوق زن در بسـياري از مـدافعاكشـند، چالش مي»، امكان وجـود چنـين تركيبـي را بـه«فمينيسم

 ،و ودودمانند بـارالس  ،ها. اين گروه از فمينيستشوندمسلمان معرفي مي  تفمينيس،  كشورهاي اسالمي
از كتـاب   مدرنيسـتي  تفاسـيرتيكي،  نوگيري از روش هرمو با بهره  قرآن و احاديث  ازسي  أ در تالشند با ت

را مطرح كردنـد. آنـان بـا دوم قرن بيستم نظريات خود  ةهند. طرفداران اين جريان از نيمارائه د  مقدس
 ا استناد بـه آيـات قـرآن معتقدنـدهاي خود شدند. آنان بارانه از اسالم در صدد طرح آموزهمدير زنتفس

م فمينيسـگروهـي از پژوهشـگران    ها به ارمغان آورده اسـت.انسان  ةخداوند حقوق و عدالت را براي هم
ها بر نسـبيت اين جريان  وِبا اين ادعا كه هر د  ؛دانندمدرن ميهاي پستگرفته از نظريهتئاسالمي را نش

 ٦١١: ١٣٧٧(شـهيديان،  كننديطرح ممكيد دارند و متناسب با فضاي فرهنگي و بومي آن را أ فرهنگي ت
 اساسـاً  معتقدنـد  هاي اسـالميفمينيسـتاز    بسـياري  .)٢٠٩  :١٣٩٤،  همكارانزاده و  و (حسين  )٦٤٠  -

اصطالح فمينيسم اسالمي نه توسط   البته  اي طوالني دارد.حقوق زنان امري جهاني است و سابقه  ةمسئل
نوانديشـان از   رو برخـياين جريـان داده شـده اسـت؛ ازايـن  طراحان آن بلكه توسط شاهدان بيروني به

خوانشي جديد از   ةها در صدد ارائآن  ةكه هماما ازآنجا  ؛كننداسالمي پرهيز مي  مسپذيرش برچسب فميني
آثـار  نيو اولـ نيترمهم ةاز جمل شوند.اين عنوان بازشناسي ميهستند، با رويارويي اسالم با مسائل زنان 

 نيكه در اواخر قرن نوزدهم توسـط قاسـم امـ ،د»يالجد أةو المر أةالمر ريتوان به كتاب «تحريپژوه مزن
تـوان از يم  ياسـالم  يهاسـتينيفم  هاز جملـ  نيچنـاشاره كـرد. همنوشته شده است،    يمصر  ةسندينو

 (ناهيـد آبـادي، پـروين پايـدارهاي اسالمي ايراني نظير نيره توحيـدي، اسـانه نجمينيستفم  نيآورترنام
 النـو ،  ١يسـيفاطمـه مرناز  در خـارج از ايـران    و  ،پناهي و هاله سـحابييگانه)، هاله افشار، ژيال شريعت
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 ٢٦٧   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

  .)١٧٠: ١٣٩٤(ميرخاني،   دنام بر   ٣و اسماء بارالس  ٢، آمنه ودود١يالسعداو
خواسـتار حضـور زنـان در   در كشـورمان  بعـد از انقـالب اسـالمي  رومـذهبي ميانـهنيست  يزنان فم

ا مـردان و هاي شغلي و تحصيلي برابر بمانند ايجاد فرصت ؛سياسي و اجتماعي بودند  گوناگونهاي  عرصه
 اما وجود همان موانع و مشكالت ناشي از  ؛هاي عالي دولتياز پستيا احر  شغلي  ءيا عدم تبعيض در ارتقا

بـه   ،شـانبراي انسجام بيشـتر در مطالباتكه  عه، زنان را بر آن داشت  استيالي جنسيتي مردان در جام
  ثرتري داشته باشند.  ؤدولتي زنانه اهتمام ورزند و از اين طريق نقش مهاي غيرها و سازمانايجاد گروه

بـا مـدد  و بوده متن زا  خصوصياتي  استنباط  و  بنديطبقه  تلخـيص،  تحليـل،  دنبالبه  حاضر  پژوهش
 ةمقايســ امكــان و هويـدارا  ها  مصـاحبه  مـتن  در  واقـع  پنهان  معناهـايروش تحليل محتوا،    گرفتن از
 و  بنـديطبقه  و  هامقولـه  تلخـيص  و  تحليل  واكاوي،  ازطريق  سپس  فراهم نموده است.  را  مـتن  چنـدين
بـا  داين پژوهش بنا دار  .رداخته استپ   مفهومي  چارچوب  و  نظريه  تدوين  به  ،طبقات  بين  ارتباط  برقراري
و ، نيسـم ارائـه كنـدينيستي، روايتي ايراني، ملي و اسـالمي را از فميهاي نظري فمبنديصورت  تكيه بر

 ٨٠و    ٧٠ة  نهـاد در دو دهـهاي مردموضعيت مشاركت سياسي و اجتماعي زنان را در احزاب و سـازمان
  .نمايدروشن 
  

  مدل نظري پژوهش
ادبيـات دهد كه با توجه بـه  ها و اطالعات موجود نشان مياين پژوهش بعد از بررسي دادههاي  يافته

  صورت زير قابل ترسيم است.، مدل نظري مطرح بهموضوع و مصاحبه با خبرگان

 
1. Nawal_El_Saadawi 
2. Amina Wadud 
3. Asma Barlas 



 ١٤٠١ تابستان، ٢ارة ، شم٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٢٦٨

 مدل نظري پژوهش 

  
و  شـده طـرح ال اصليؤدا سيادآوري شود كه ابت  الزم است  ،مدل نظري پژوهش حاضر  ينيجهت تب

وانـع م  ،شـوندگانشـده از مصاحبههاي دريافتدر پاسـخ  .ه اسـتشوندگان قرار گرفتـدر اختيار مصاحبه
، مـدل نظـري هاررسي مصـاحبهنتايج حاصل از ب  ها پيگيري شد. عمدهمشاركت زنان در احزاب و سمن

از  هاسـال رغم گذشـتز انقالب اسالمي و عليا دهد. نتايج حاكي از آن بود كه حتي بعدباال را شكل مي
سفانه هنوز موانع بسياري بـراي مشـاركت أ ، مته مشكالت ساختاري موجود در جامعهعمر آن، با توجه ب

اين رهيافـت   ،به احزابها نسبتحضور زنان در سمن  ةبا مقايس  ه شمردني است. همچنينزنان در جامع
سـوگيري مشـاركت زنـان  اند.ها داشتهدر سمن  ي به مشاركتبيشتر  كه زنان اشتياق مشهود است  مهم  

كه در مدل نظري نيز بيـان گرديـده اسـت. مـوانعي نظيـر وجـود   هها داليل فراواني داشتسمت سمنبه
حضـور زنـان در احـزاب،  ابـزاري از ةو اسـتفاد هابه سـمنتر در احـزاب نسـبتتبعيض جنسـيتيِ بيشـ

كـه در طورنان در احزاب اسـت. در مقابـل همانرنگ آاليل حضور كماز د  ،خصوص در زمان انتخاباتبه
تمـاعي و اقتصـادي ها بـراي ايجـاد تغييـرات اجثير حضور زنـان در سـمنهويداست، تأ مدل نظري نيز  

 و جـديت بـراي برقـراري عـدالت جنسـيتي در  ،عـرف جامعـه  ين وجهت تغيير قـوانسودمند، تالش در
اه ترين عواملي كه نگكي از مهمي  هاست.سمن  يل حضور پرشور زنان درز دالهاي مختلف اجتماعي االيه

 تـر اسـت.اسـت، احسـاس فعاليـت در محيطـي امن  ها معطوف داشتهزنان را به نفع مشاركت در سمن
 ؛تابدنميهاي سياسي در احزاب را براضطراب ناشي از فعاليت  ،هايشانجمعيت بسياري از زنان و خانواده

حضور زنـان دهد  ، نتايج مطالعات پژوهش نشان ميكه در مدل نظري نيز مشهود استطورانچند همهر
اما ساختار جامعـه، شـرايط الزم   شد،در احزاب سبب تغييرات مثبتي در اصالح يا تدوين قوانين خواهد  

ه، (قـادرزادو  )١٦٥ -١٤٠: ١٣٩٢محسـني، ر از جامعه را فراهم ننموده اسـت (ثر اين قشؤبراي حضور م
١٨٩-١٧١: ١٣٩٨(.  



 ٢٦٩   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

   روش تحقيق
 براي  مصاحبه  روش  از  استفاده.  است  پژوهشي  هايداده  آوريجمع  متداول  ابزارهاي  يا  فنون  از،  مصاحبه

 خـاص توجـه مـورد اخيـر هـايسـال در تلفيقـي و كيفـي رويكردهـاي گسـترش بـا  هاداده  آوريجمع
 بنيـادداده ةنظريـ كيفي، پژوهش هاينظريه ترينمهم از يكي .است گرفته قرار نظري  ةعرص  پژوهشگران

 نظريـه،  ايـن.  اسـت  كيفـى  هاىپژوهش  انجام  براى  ايشيوه  هم  و  نظريه  ايجاد  براى  ابزارى  هم  كه  است
 سـه. اسـت نظريه توليد هدف با شده،انجام مصاحبة نظير كيفي هايداده  مندنظام  بررسي  براي  رهيافتي

 مهمـي  نقش  كدگذاري  روش،  اين  در.  هستند  هاقضيه  و  هامقوله  فاهيم،م  بنياد،داده  ةنظري  اساسي  عنصر
 بـه  كـه  پرداخـت  خواهيم  هايىداده  تحليل  به  نظرى  كدگذارى  ازطريق.  ندكمي  ايفا  پژوهش  عمليات  در

 و  گزينشـي  كدگـذاري  بـاز،  كدگـذاري  ةمرحلـ  سـه  شامل  نظرى  كدگذارى  .مينجامد  نظريه  يك  تدوين
 مراحـل  انجـام  ينـدافر  در  و  راسـتا  همين  در.  )١٠٧  –  ١٠:  ١٤٠٠خواه،است(فر  است  محوري  كدگذاري
 نهـادمردم هايسازمان و احزاب در فعاليت و حضور سابقة  كه  شوندگانيمصاحبه  انتخاب  از  بعد  مصاحبه،

. صـورت پـذيرفت  عميـق  مصـاحبة  شـدند،  انتخـاب  مسـاوي  طـوربه  سياسي  هايطيف  ةهم  از  و  داشته
ة سـابق بودنـد. از نظـر شـغلي شـامل نماينـد  ١٣٤٥تـا    ١٣٣٥ن  ة سني متولدادر رد  شوندگانمصاحبه

و معلـم بازنشسـته بودنـد. برخـي   مجلس از شهر تهـران، عضـو شـوراي شـهر تهـران، اسـتاد دانشـگاه
كميسـيون بـانوان و جوانـان شهرسـتان  هاي سياسي و اجتماعي آنان عبارت بود از: عضـويت درفعاليت

آمـوزان، اي اسالمي دانشهة انجمنطلب، اتحادييان مسلمان، عضو حزب زنان اصالحوكرج، ستاد دانشج
 از  حمايـت  فراكسـيون  رئـيس  و  گرايان، مؤسسة پايداري، عضو اصولعضو كانون نشر اسالم، عضو جبه

 آزاد دانشـگاه  در  دانشـجويي  بسـيج  مجلس، مسئول  بشر  حقوق   ةكميت  رئيس  و  مؤسس  معلوالن،  حقوق 
 گذاريسـرمايه  جـذب  سـتاد  تهران، دبيـر  استان  خواهران  واحد  دانشجويي  بسيج  مسئول  ،كرج  اسالمي
 مركـزي شوراي عضو و سسؤتهران، عضو م استانداري انتخابات  و  اجتماعي  دفتر  كل  مدير  نيز  و  خارجي

غيردولتـي   هايعضـويت در تشـكلچنـين  هم.  اسالمي، عضو كارگزاران و ماننـد آنهـا  ايران  اتحاد  حزب
مختلـف، بنيـاد   ايـت از حيوانـات، بنيادهـاي خيريـةنظيـر حمايـت از محـيط زيسـت، حم  ادينهمردم

 هاي قرآني و جمعيت دفاع از حقوق كودكـان و حمايـت از زنـان.، كانون ازدواج آسان، انجمننيكوكاري
 پـژوهش اصـلي الؤس به توجه با مصاحبه الؤس آن، در كهداده شد    ترتيب  ايساختاريافتهنيمه  ةمصاحب

 هـر  بـه  كـه  بودند  آزاد  آنها  و  ،شد  طرح  مشابه  پرسش  دهندگان،پاسخ  تمام  براي  و  ،بوده  مشخص  قبل  از
 كيفـي هـايداده انتخابي و محوري باز، كدگذاري بندي،سپس مقوله .دهند  پاسخ  خواهندمي  كه  طريقي

 و  مفـاهيم  و  اصطالحات  ها،واژه  ها،مصاحبه  نوشـتاري  مـتن  سـاختاريِ  تحليـل  هنگام  در.  انجام پذيرفت
 نوشتاري متن در نهفته هايپيام شد تالش تفسـيري تحليـل در. شد تحليل و  شمارش  آنها  تكرار  ميزان

 به  پاياني  گزارش  نوشتن  در.  يابد  توسعه  شـدهتعيـينازقبـل  نظريـة  آن،  براسـاس  و  شود  آشكار  مصاحبه
 و مســتقيم هــايقولنقل ذكــر بــا همــراه شــوندگانمصاحبه نظــرات و عقايــد بنــديجمع و دادن ربــط

 نظرات  بودن  محرمانه  اصل  رعايت  و  مطالب  بنديجمع  در  سهولت  براي  .است  شده  پرداخته  غيرمستقيم



 ١٤٠١ تابستان، ٢ارة ، شم٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٢٧٠

 نتــايج پايــايي منظوربــه و ذاري كــردهگآنــان را شــماره پــژوهش فرآينــد ادامــة در ،شــوندگانمصاحبه
 بـا  ها،بنـديمقوله  و  هايادداشـت  بررسي  به  خواسته شد  نيز  ديگري  محقق  از  آنها،  صحت  و  آمدهدستهب

 مـرور( بپـردازد است، شده انجام پژوهش حين در كه ،ايرايانه هايتحليل  و  هامقوله  فهرست  از  استفاده
 از  دقـت،  ميـزان  افـزايش  و  مصـاحبه  هاييادداشـت  وتحليلتجزيه  تسهيل  هدف  با  راستا،  اين  در).  همتا
 ايـن داشـت توجـه بايـد البته. برده شد بهره كيفي هايداده تحليل براي MAXQDA ايرايانه افزارنرم
 ها،مقولـه  معنـاي  تعيـين  ،شـودمي  هـاداده  تحليل  و  بنديمقوله  در  عمل  سرعت  موجب  اگرچه  افزارنرم

 ةعهـد  بـر  نهـايي  نتايج  ةدربار  تصميم  و  شوندگانمصاحبه  هايگفته  ميان  روابط  و  مضامين  وجويجست
 ،مصـاحبه شـش  انجـام  از  بعـد  تئـوري،  گراندد  روش  در  هامصاحبه  انجام  خالل  در  .است  بوده  پژوهشگر

 پايـايي  و  روايـي  به  دستيابي  كليد  ،نظري  اشباع  ةنقط.  داد  رخ  نظري  يريگنمونه  يندفرآ  در  نظري  اشباع
 كدگـذاري يعنـي ياديبن نظرية كدگذاري مرحلة آخرين در  كه  ،نظري   اشباع  نقطة.  است  كيفي  تحقيق
 بـه رسـيدن كشـف بـراي حاضـر پـژوهش معيـار. است بنيادي نظرية ةكنندتبيين  ،دهدمي  رخ  انتخابي
 بـه  ،شوندمي  تكرار  مرتب  كه  هاييداده  با  ههمواج  از  بعد  كه  معني  بدين  ؛بود  قبلي  هايداده  تكرار  اشباع،
  .پرداخته شده است  هاداده از حاصل  نتايج كشف
  

  حقيقت هاييافته
اين پرسـش اساسـي مطـرح   ،بنيادداده  گيري از رويكرد نظريةآيند اجراي پژوهش پيش رو با بهرهدر فر

 در مقايسه با احـزاب نهادردمم هايانسازم در زنان بيشتر حضور سبب عواملي چه شما نظر بهگرديد كه 

  ر حاصل شد:جدول زي  ،هامتن مصاحبهاز بندي كدهاي باز  مقولهنتايج  از  ؟تاس بوده
 بندي كدهاي متن مصاحبهجدول مقوله

Document name Code Segment 

 ١ ةشمار ةمصاحب
موانع حضور زنان در  

  . احزاب بيشتر است
مشكالت زيادي براي فعاليت سياسي و اجتماعي زنان  

 . وجود دارد در جامعه

عدم وجود احزاب واقعي    ١ ةشمار ةمصاحب
 .قعي در ايران نداريممتأسفانه ما احزاب وا  در ايران 

عدم وجود احزاب فعال و    ١ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

شده باشند يا دائم فعال باشند و كار  احزابي كه شناخته
 در ايران نداريم.  كنند

فعاليت احزاب در هنگام    ١ ةشمار ةمصاحب
 .شوندنزديك انتخابات فعال ميدر ايران  زيادي احزاب   انتخابات 

ندگي احزاب بعد از  پراك  ١ ةشمار ةمصاحب
  پايان انتخابات 

فعال هستند و بعد    بعد از انتخابات يكي دو ماهاحزاب 
 .شوندپراكنده مي

عدم وجود احزاب واقعي    ١ ةشمار ةمصاحب
  در ايران 

يرد و موظف  بگدست را دربا آن مفهوم كه قدرت حزبي  
هاي  در پستخود   از نيروهايي كه ساخته و كادر  باشد

 .در ايران نداريم ، ندكليدي استفاده ك

شمار زنان  عضويت انگشت  ١ ةشمار ةمصاحب
  در احزاب 

كردند در استان  فعاليت مي در حزب  هايي كهتعداد زن
 .شمار بودالبرز بسيار انگشت



 ٢٧١   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

Document name Code Segment 

فعاليت احزاب در هنگام    ١ ةشمار ةمصاحب
 .شدندميحزب وارد  نزديك انتخابات   يزنان   انتخابات 

زاب در هنگام  فعاليت اح   ١ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

هاي  د تغيير در ساختار برنامهنبتوان  زنان  نديدم اصالً كه 
 د.نيك حزب ايجاد كن

موانع حضور زنان در    ١ ةشمار ةمصاحب
  . است  احزاب بيشتر

براي حضور در احزاب   موانع بسيار زيادي ما زنانچون 
 در پيش داريم.

مشاركت سياسي داراي    ٢ ةشمار ةمصاحب
  . مراتبي است

در   وسياسي، اجرايي داشتن پست  ،مشاركت سياسي
 شركت در مباحث سياسي  پايين ة مرحل

ترين  ي دادن پايينأر  ٢ ةشمار ةمصاحب
  مشاركت  ةمرتب

سطح مشاركت در احزاب   ترين پايينزنان بيشتر در 
 . هستندرأي دادن  يعني

موانع حضور زنان در    ٢ ةشمار ةمصاحب
  . استيشتر  احزاب ب 

احزاب    دركاركردشان متفاوت است و ها احزاب و سمن
 بيشترين موانع وجود دارد.

موانع حضور زنان در    ٢ ةشمار ةمصاحب
  . احزاب بيشتر است

ها  سمن  درو  در احزاب است مانع حضورساختار جامعه 
 مانع وجود دارد.  و نهادها كمتر

موانع حضور زنان در    ٢ ةشمار ةمصاحب
احزاب و نهادهاي سياسي نگاه منفي  اما مشاركت در    ست. احزاب بيشتر ا

شمار زنان  عضويت انگشت  ٢ ةشمار ةمصاحب  دارد.وجود حادتري به آن 
  در احزاب 

عدم وجود آموزش در    ٢ ةشمار ةمصاحب
  احزاب 

حزاب كاري  در احزاب خودشان رشد كردند و ا زنان 
 اند.براي آنها انجام نداده

براي    عدم وجود آموزش  ٢ ةشمار ةمصاحب
  مندسازي توان 

اي براي  عضو شدند در نهادها، برنامهزنان وقتي كه 
 .ارتقاء آنها و كادرسازي ندارند

  عوامل عدم مشاركت در   ٢ ةشمار ةمصاحب
 تبعيض جنسيتي: بله خيلي وجود دارد.   احزاب 

ابزاري بيشتر در   ةاستفاد  ٢ ةشمار ةمصاحب
 دارد.وجود  خوب مطمئناً بله  :ابزاري در نهادها ةستفادا  احزاب 

ابزاري از حضور   ةاستفاد  ٢ ةشمار ةمصاحب
  زنان در احزاب 

شكل تيمي به آنها  به زناني كه شايسته نيستند
 .كننددهند و تبليغات ميمسئوليت مي

استفاده ابزاري بيشتر در    ٢ ةشمار ةمصاحب
  احزاب 

طور ويتريني در مناصبي  چند زن را به  نهادها  ر بعضيد
 . دهندميقرار 

  ٢ ةمارش  ةمصاحب
ابزاري از حضور   ةاستفاد

زنان در احزاب بيشتر از  
  . هاستسمن

نشان دهند كه برابري جنسيتي خواهند  در ظاهر مي
ها در پشت پرده گرفته  وجود دارد ولي عمالً تصميم

 .شودمي

  ٢ ةشمار ةمصاحب
ابزاري از حضور   ةاستفاد

زنان در احزاب بيشتر از  
  . هاستسمن

كن باشند و  گوشزنان حرف رندتر انتظار دا عمالً بيش
 گيرند. كار ميبه  زناني را كه بيشتر تابع هستند

  ٢ ةشمار ةمصاحب
بخشي  طور كلي آگاهيبه

سبب مشاركت بيشتر در  
  است.  احزاب شده

دليل  هايي كه در جامعه بهطور كلي آگاهيولي به
موجب تقويت   ،وجود دارد هاي اجتماعي مجازي شبكه

  در نهادهاي سياسي هم شده مشاركت بيشتر زنان 
 . است

عدم وجود آموزش در    ٢ ةشمار ةمصاحب آموزشي   ةكه هيچ برنام  است احزاب و نهادها اين  صنق
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Document name Code Segment 
 ندارد.ان  براي كادرسازي زن   احزاب 

وجود احزاب سياسي    ٣ة شمار ةمصاحب
  . نيست پسندمورد

هاي غيردولتي از نظر سيستم سياسي كشورمان  تشكل 
 .خيلي موردپسند نيست

  هاينگاه امنيتي به تشكل  ٣ة شمار ةمصاحب
 .شودامنيتي ديده مي ،هاي غيردولتياغلب تشكل  غيردولتي 

  ٣ة شمار ةمصاحب
ه اعضا يكي  بعدم آموزش 

  ةداليل عدم ادام  از
  فعاليت درازمدت آنها 

  وبا شتاب شكل گرفته بودند  هاي غيردولتيتشكل 
 .شتخاطر شتاب اوليه آموزش بين اعضا وجود ندابه

  ٣ة شمار ةمصاحب
از  عدم آموزش اعضا  

فعاليت   ةداليل عدم ادام 
  درازمدت آنها 

هاي غيردولتي تشكلكردند فكر مي بسياري از اعضا
 .زايي استفرصتي براي اشتغال

  ووجود منابع مالي  عدم  ٣ة شمار ةمصاحب
 بحث منابع مالي بود.  عدم مشاركت زنان  ها ه سمنعمر كوتا

  ٣ة شمار ةمصاحب
  وجود منابع مالي از  دمع

  ه داليل عمر كوتا
ب منابع مالي  چون كه آموزش و مهارت الزم براي جذ   هاي غيردولتيتشكل 

  .امكان فعاليت برايشان وجود نداشت، نداشتند
  ٣ة شمار ةمصاحب

ه اعضا يكي  بعدم آموزش 
  ةاز داليل عدم ادام 

  فعاليت درازمدت آنها 
 .كردروز كاهش پيدا ميبهتعدادشان روزاحزاب   زاب اح به  نگاه امنيتي  ٣ة شمار ةمصاحب

  ٣ة شمار ةمصاحب
نگاه امنيتي سبب  

  ة تر شدن حلقكوچك
  .شوداعضا در احزاب مي

هاي مركزي  اعضا تبديل شده بود به همان حلقه مروربه
ن داشت  اداوطلب يكه آن را شكل داده بودند و اعضا
 . كردكاهش پيدا مي

  عدمه حزب عمر كوتا  ٣ة شمار ةمصاحب
  وجود منابع مالي 

بسياري از آنها با   عدم وجود منابع مالي باعث شد 
 .رو شوندهتعطيلي روب 

  ٣ة شمار ةمصاحب
م آموزش الزم براي  عد

زنان در   ةكار داوطلبان
  ها احزاب و سمن

  ؛براي زنان و براي شخص من هم جداي از اين نبود
داوطلبانه   مثالً يكي همون كه آموزش الزم براي كار

 .نديده بوديم

عدم وجود احزاب فعال و    ٣ة شمار ةمصاحب
حزب كه كار   چون ندزياد فعال نيست زنان در احزاب   دائمي 

عدم وجود احزاب واقعي    ٣ة شمار ةمصاحب . كندمين سياسي  
  در ايران 

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  در احزاب 

اري  احزاب سياسي خودشان دچار مشكالت ساخت
 . هستند

  مشكالت ساختاري كمتر  ٣ة شمار ةمصاحب
  احزاب زنانه  در

  ساختاري  مشكالت بودند، احزابي كه طرفدار زنان   در
 .كمتر بود

  مشكالت ساختاري كمتر  ٣ة شمار ةمصاحب
  احزاب زنانه  در

لحاظ فرهنگي و ساختاري دچار  پذيرش حضور زنان از
 مشكل بود.

  كمترمشكالت ساختاري   ٣ة شمار ةمصاحب
  احزاب زنانه  در

در كارهاي مردانه   طرفي زنان تمايل زيادي نداشتنداز 
 . مشاركت داشته باشند

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب كمتر   اقتصادي و حقوقي ةدر شوراي مركزي يا كميت
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Document name Code Segment 
 .خوردچشم ميحضور زنان به  در داخل احزاب 

عدم آموزش كار    ٣ة شمار ةمصاحب
در انجام   زنان هاي كمبود مهارت عدم آموزش دليل  زاب در احداوطلبانه 

مشاركت   وبخشي آگاهي  ٣ة شمار ةمصاحب  غيرسياسي وسياسي  ة اعمال داوطلبان 
  بيشتر احزاب 

مشاركت زنان در احزاب    ٣ة شمار ةمصاحب
  .عواقب دارد

 به فعاليت ندارند.زنان تمايل   هاي سياسيدر حوزه
 .خيلي پرهزينه است

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة ارشم ةمصاحب
  احزاب  در

فرهنگ، اقتصاد و  در ساختاري وجود مشكالت 
 ي مناسبات اجتماعي و سازمان 

 ٣ة شمار ةمصاحب
عدم آموزش الزم براي  

  كار داوطلبانه 
هاي  مهارت در فعاليت دربارة هايي كه ناآموخته

 دارند. وجود اجتماعي داوطلبانه 
ت  فعالي  ةعدم ادام   ٣ة شمار ةمصاحب

  درازمدت آنها 

آموزش  براي   عدم  ٣ة شمار ةمصاحب
  توانمندسازي 

عداد احزاب زنانه بسيار  ت  ٣ة شمار ةمصاحب
  .كم است

  ة چهار پنج تا حزب زنانه داريم و اعضايشان هم به اندا
 .انگشتان دو دست هستند

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  در احزاب 

كامالً   كشور سياسي و اجتماعي در   ساختارهاي
 .است جنسيتي چيده شده 

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
 . كنندرشد مي آنباورهاي اجتماعي كه زنان در درون   احزاب  رد

عدم آموزش براي كار    ٣ة شمار ةمصاحب
  اند.الب يك گروه يا تشكل رشد نكردهقدر   زنان  ة داوطلبان 

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  حزاب ا در

  ٣ة شمار ةمصاحب
م آموزش الزم براي  عد

زنان در   ةكار داوطلبان
  ها سمناحزاب و 

هاي سياسي در كشورمان به  تشكل ة كه سابقدرحالي
 معموالً زنان حضور نداشتند.  ،گرددمشروطه برمي ةدور

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  در داخل احزاب 

  ةبه دورهاي سياسي در كشورمان  تشكل ة سابق
 بدون حضور زنان ؛  گرددمشروطه برمي

  ٣ة شمار ةمصاحب
براي   عدم آموزش الزم

زنان در   ةكار داوطلبان
  ها احزاب و سمن

مبناي تبعيض  جديد بر ةساختار احزاب سياسي در دور
دليل   همين  هو ب شده جنسيتي و شكاف جنسيتي بنا  

 در آن پذيرش زنان دشوار است. 

الت ساختاري  وجود مشك  ٣ة شمار ةمصاحب
  در داخل احزاب 

شكاف   ض وبرمبناي تبعي  كشورساختار احزاب سياسي 
 است.  شدهجنسيتي بنا 

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  در داخل احزاب 

بهبود وضعيت    وبراي توسعه   مردان معتقدند كه زنان
 كافيست.  ندكشور فعاليت كن

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  احزاب  در داخل

آنقدر تند برخورد  درصد بيشتر مشاركت  مطالبة  دليلهب 
 نشيني كردم. عقبكه  ند كرد

وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
  در داخل احزاب 

مشكالت   ةهم بگويم از مجلس هفتم خودم تجربخوامي
 .را دارم  حضور زنان
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وجود مشكالت ساختاري    ٣ة شمار ةمصاحب
 احزاب  در

براي زنان در   %٣٠سهم  مبتواني د تاطول كشي هاسال
 دست آوريم. مجلس دهم به

  ٣ة شمار ةمصاحب
ه اعضا يكي  بعدم آموزش 

  ةاز داليل عدم ادام 
  فعاليت درازمدت آنها 

و امكان  رده اگر ساختار مناسب حضور زنان را تعريف نك
 ،فراهم نكنيم  مشاركت را تسهيل نكنيم و آموزش را

 .خواهد بودي كه ساخته شده واقعي نبناي

  ٣ة شمار ةمصاحب
احزاب    ائتالف زنان در

موجب ارتقاء جايگاه زنان  
  . است

شد كه خانم بهروزي در دولت  ها سبب تالش
براي وزارت معرفي   را خانم دستجردي ، نژاداحمدي

 .هاي ائتالف اسالمي زنان بودحاصل نشستاين كنند و 

مشاركت زنان در احزاب    ٣ة شمار ةمصاحب
  وجود ندارد.  احزاب به نسبت ها در سمن نگاه امنيتي  .عواقب دارد

موانع حضور زنان در    ٣ة شمار ةمصاحب
  است.   احزاب بيشتر

مشاركت زنان در احزاب    ٣ة شمار ةمصاحب
 . كندطلب ميزيادي  ةسياست هزين ةورود به عرص   .عواقب دارد

مشاركت زنان در احزاب    ٣ة شمار ةمصاحب
  .عواقب دارد

  :طور بودهاين حضور در احزاب هميشه  اً براي من شخص
 بيشترة  داراي هزين

 ٣ة شمار ةمصاحب
  زنان با ارتقاء جايگاه 

  حزبي ئتالف زنان ا
براي   احزاب قدمي است در  شركت زنان گذاري هدف

 ها. بيروني آن ةجامع 

فعاليت احزاب در هنگام    ٤ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

چقدر به   ه ك  شعارهاي انتخاباتي دولت را نگاه كنيد
 .ها وعده و وعيد دادندخانم

عدم وجود احزاب فعال و    ٤ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

گيري  گيرد البته باز هم شكلن احزاب دارد شكل مياآل
 واقعي نيست.

عدم وجود احزاب فعال و    ٤ ةشمار ةمصاحب
حزب  و  حزب كارگزاران .حزب به آن صورت نداشتيم  دائمي 

پراكندگي احزاب بعد از    ٤ ةشمار ةحبمصا  جمهوري كه نابود شد.
  پايان انتخابات 

عدم وجود احزاب فعال و    ٤ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

شان در كشور انجام  ن آن مأموريت ذاتياحزاب اآل 
 . شودنمي

فعاليت احزاب در هنگام    ٤ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

  . كنندخوابند و موقع انتخابات ظهور ميمياحزاب 
   

عدم وجود احزاب فعال و    ٤ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

پراكندگي احزاب بعد از    ٤ ةشمار ةمصاحب
  پايان انتخابات 

فعاليت احزاب در هنگام    ٤ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

در دنيا احزاب   ولي كنند سازي ميجريان  ؛زنندحرف مي
  به اين صورت نيست.

عدم وجود احزاب فعال و    ٤ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

عدم وجود احزاب واقعي    ٤ ةمارش  ةمصاحب
  در ايران 

مشاركت زنان در احزاب    ٤ ةشمار ةمصاحب ها خيلي از زدوبند  سياسي است و خانم كارشان  احزاب
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 .كننداستقبال نمي  .عواقب دارد

مشاركت زنان در احزاب    ٤ ةشمار ةمصاحب
  .عواقب دارد

براي   اُ  جي در انتند. خدمدوستدار بيشتر زنان  
 . فعال هستند رسانيخدمت

موانع حضور زنان در    ٤ ةشمار ةمصاحب
 هست.  احزاب براي زنان هايي در  خشونت  است. احزاب بيشتر  

موانع حضور زنان در    ٤ ةشمار ةمصاحب
  ر است. احزاب بيشت

اما   ،م سياست ما عين ديانت ماستيگويدر سياست مي
 نيست.  ديانت

مشاركت زنان در احزاب    ٤ ةشمار ةمصاحب
  .ردعواقب دا 

زياد   يخشني شده و بداخالق ة سياست عرص ة عرص
 . است

مشاركت زنان در احزاب    ٤ ةشمار ةمصاحب
 .عواقب دارد

هاي  اينكه طرف توانمندي  ةاجاز، تخريب، بداخالقي
 خود را عرضه كند، نيست. 

مشاركت زنان در احزاب    ٤ ةشمار ةمصاحب
 .عواقب دارد

  هاانمقوي، خ هايگري، البيزدوبندهاي پشت پرده
 .توانندنمي  شانجنسيت  خاطربه

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
 .عواقب دارد

سياسي زنان متأهل خيلي كمتر وارد   ة در حوز
 د. چون آسيب دار؛ شوندمي

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
  . شوندسياسي زنان خيلي كمتر وارد مي  ةولي در حوز .عواقب دارد

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةمارش  ةمصاحب
 .عواقب دارد

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
 .عواقب دارد

تواني فعاليت كني و يك بخشش اين  ميدر احزاب ن 
 . است كه آسيبش زياد است

زنان  موانع مشاركت    ٥ ةشمار ةمصاحب
  هل در احزاب أمت

ما در شوراي مركزي دو تا خانم متأهل داشتيم و بقيه  
 .جرد بودندم

زنان  موانع مشاركت    ٥ ةشمار ةمصاحب
  هل در احزاب أمت

ة حضور در احزاب را  متأهل هم شوهرانشان اجاززنان 
 .ددندانمي

مشاركت در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
  تعهدآور است. 

كه كانديداي خود را    ددر فعاليت سياسي تعهد داري
 كنيد.صاحب قدرت 

  مشاركت در احزاب  ٥ ةشمار ةمصاحب
  تعهدآور است. 

تغيير  د، قدرت در يد يك ايده و نظر خاص نباشاگر 
 شود.مي ايجاد

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
  .عواقب دارد

در فعاليت سياسي خيلي خيلي   ،هابه سمنباز نسبت
 ها كمتر است.استقبال خانم

موانع حضور زنان در    ٥ ةشمار ةمصاحب
  ست. احزاب بيشتر ا

شمار زنان  عضويت انگشت  ٥ ةشمار ةمصاحب
  در احزاب 

ابزاري در احزاب   ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
  ها است. بيشتر از سمن

ايد؟ چند خانم  فيلم تبليغات سعيد محمد را ديده
 كنند.حجاب تبليغ ميبي

ابزاري از حضور   ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
  زنان در احزاب 

وان ابزار استفاده  عنحجاب بهاز زنان بي انتخابات توق
 د. نكنمي

ابزاري از حضور   ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
زنان در احزاب بيشتر از  

در  چيز عجيب است. شود همهانتخابات كه مي
ه  وايرال شد ن حجابراهپيمايي روز قدس خانومي بدو 
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 كند.ميترك موتور نشسته و تبليغات روز قدس و   . هاستسمن

اري از حضور  ابز  ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
  زنان در احزاب 

  و بدحجاب حجاب در هنگام انتخابات از زنان بي
 .كنيممياستفاده 

ابزاري از حضور   ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
 . ابزاري براي اينكه رأي جمع كنند ة يعني استفاد اين   زنان در احزاب 

ابزاري از حضور   ةاستفاد  ٥ ةشمار ةمصاحب
  زنان در احزاب 

يت چيز ديگري است. در خود احزاب  كه واقعدرصورتي
 هم اين اتفاق ميفتد.

ها  سمن مشاركت زنان در   ٥ ةشمار ةمصاحب
 .احزاب تاها بيشتر است حضور زنان در سمن  . بيشتر  است

موانع مشاركت زنان    ٥ ةشمار ةمصاحب
 كار سياسي باالست.  ة چون هزين  هل در احزاب أمت

مشاركت   رعواقب بيشت  ٥ ةشمار ةمصاحب
  ن در احزاب زنا 

  ٥ ةشمار ةمصاحب
هل در  أمشاركت زنان مت

احزاب با موانع بيشتري  
  . روستهروب 

  ، مردسال كار سياسي كچهار عنوان زني كه خودم به
و تحت فشار قرار  بازجويي شدم   ،بارها احضار شدم

حزاب  مشاركت زنان در ا  ٥ ةشمار ةمصاحب  اينكه سالم هم كار كردم تهديدم كردند. باوجود ؛گرفتم
  . عواقب بيشتري دارد

موانع مشاركت زنان    ٥ ةشمار ةمصاحب
وجود كار سالم اما امنيت  دليل فعاليت حزبي بابه  هل در احزاب أمت

مشاركت   رعواقب بيشت  ٥ ةشمار ةمصاحب  ام در خطر بود.شغلي
  زنان در احزاب 

موانع حضور زنان در    ٥ ةشمار ةمصاحب
كنند كه فعاليت آنها تأثيري  حس مي زنان در احزاب   است.   احزاب بيشتر

موانع حضور زنان در    ٥ ةشمار ةمصاحب د.ندار
  است. احزاب بيشتر  

عدم وجود احزاب واقعي    ٥ ةشمار ةمصاحب
  در ايران 

همان   داشت  تشكيالتي ةتنها حزبي كه شاكل  در ايران
 . حزب توده بود

عدم وجود احزاب واقعي    ٥ ةشمار ةمصاحب
  در ايران 

قالب احزابي مثل مجاهدين خلق و فدائيان  بل از ان ق
ز انقالب مفهوم  مؤتلفه تشكيل شدند اما بعد ا  و خلق

 .كاريكاتور و مسخره است  حزب بيشتر شبيه

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

نفره هستند يعني فقط يك  يك  احزاب در كشوراكثراً 
بعد در    .شوراي مركزي هم ندارند  دبير كل دارند و حتي

  .كنندشوراي هماهنگي احزاب شركت مي

عدم وجود احزاب واقعي    ٥ ةشمار ةمصاحب
  در ايران 

  ويك دبير كل  با   نفره هستنديك احزاب كشور  اكثر
 . شوراي مركزي هم ندارند

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةشمار ةمصاحب
ها، نه شوراي  نفره هستند در استانها يكخيلي احزاب  دائمي 

عدم وجود احزاب واقعي    ٥ ةشمار ةمصاحب  دارند.  زي نه عضوگيريمرك
  در ايران 

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةشمار ةمصاحب بنابراين حزب به معناي واقعي كه به نيروهايش آموزش  



 ٢٧٧   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

Document name Code Segment 
بدهد و آنها را توانمند كند كه بتوانند در آينده قدرت را    واقعي در ايران  و دائمي

 .نداريم  ،زير بشونددردست بگيرند وكيل يا و

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةشمار ةمصاحب
خواستند  مجلس چه كسي را مي و براي شوراي شهر  دائمي 

عدم وجود احزاب واقعي    ٥ ةشمار ةمصاحب  انتخاب كنند. 
  در ايران 

عدم وجود آموزش در    ٥ ةشمار ةمصاحب
  كادرسازي نكردند و نيرو تربيت نكردند.  احزاب 

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةرشما  ةمصاحب
  دائمي 

  ٥ ةشمار ةمصاحب
عدم وجود آموزش در  

احزاب براي توانمندسازي  
  زنان 

  ة تا دور كه ها طلباصالح خودشان را در ليستها خيلي
شان  بعد ماهيت  گذاشتند وليمي، دپيش محبوب بودن 

 نمود.رخ مي

عدم وجود احزاب فعال و    ٥ ةشمار ةمصاحب
  دائمي 

نها  آدر ليست  طلبهادليل محبوبيت اصالحبه هاخيلي
 خ نمود. ر شان ماهيت ولي  بودند

ن  رسميت شناختبه    ٥ ةشمار ةمصاحب
  تقويت براي  احزاب

بايد فعاليتشان را به    مشكالت احزابرفت از براي برون
 رسميت بشناسيم.

مشاركت زنان در احزاب    ٥ ةشمار ةمصاحب
نيم كه از  كبازجويي و اذيت   رانبايد فعاالن در احزاب    .عواقب  دارد

موانع حضور بيشتر زنان    ٥ ةشمار ةمصاحب  فعاليت پشيمان شوند.
  در احزاب 

تضارب آراء سبب تقويت    ٥ ةشمار ةمصاحب
  احزاب 

وجود  در احزاب برخورد و تضارب آراء بايد اجازه بدهيم  
 داشته باشد. 

سبب   هاي سياسي گرايش  ٥ ةشمار ةمصاحب
 رشد جامعه 

وارد شورا و مجلس   ي متفاوتتفكرهابدهيم جازه ا
 .شوند

سبب   هاي سياسي گرايش  ٥ ةشمار ةمصاحب
 رشد جامعه 

چقدر با   رود وباال مي طوري فقط يك تفكر خاص اين
 هم درگير هستند.

سبب   هاي سياسي گرايش  ٥ ةشمار ةمصاحب
 رشد جامعه 

، تمايل براي مشاركت كم  ندشد همه رد صالحيت  وقتي 
 شود.مي

سبب   هاي سياسي گرايش  ٥ ةشمار ةاحبمص
 رشد جامعه 

ها بود كه حاال  طلباصالح ةدر كرج رد صالحيت گسترد
 تخصصي بود.

سبب   هاي سياسي گرايش  ٥ ةشمار ةمصاحب
  رشد جامعه 

ها  چقدر سختگيري شد و آدم ها  براي تأييد صالحيت
 .نددزرا از بيخ و بن مي

و   عدم وجود احزاب فعال  ٦ ةشمار ةمصاحب
  و هويت و مجوز چهل حزب داريم كه شناسنامه سي  دائمي 

پراكندگي احزاب بعد از    ٦ ةشمار ةمصاحب  دارند. 
  پايان انتخابات 

عدم آموزش براي كار    ٦ ةشمار ةمصاحب
  زنان  ة داوطلبان 

  پذيري و آموزش سياسي استهدف حزب كه مشاركت
 .دارندن 

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه كوتاعمر 

از   هاي دولتي خيلي حمايت دولتيلحاظ حمايتبه
 . نداشتيم احزاب
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Document name Code Segment 

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

؛  هايي به احزاب سياسي تعلق گيرديارانه اً قرار شد اخير
 اما در حد شعار بود. 

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

  ةها و شرايط شامل هم چارچوبو  است  ودجه كمب 
 ود. شاحزاب نمي

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
 .ناچيز است به احزاب   بعد هم كمكشان  ها سمن ه عمر كوتا

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

لحاظ حاكميتي و دولتي محسوس  حمايت از احزاب به
 نيست. و قابل توجه 

  ٦ ةشمار ةمصاحب
  وجود منابع مالي از  عدم

  ه داليل عمر كوتا
  هاي غيردولتيتشكل 

شون هست  طوركه در اساسنامهنآاينكه خود احزاب 
حق    اقتصادي توسط خيرين يا ة يك پشتوان 

 كنند.بهتر فعاليت مي هاشون داشته باشند عضويت

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها نسم  ه عمر كوتا

اندازي كرده  خودشان فعاليت اقتصادي راهاگر احزاب 
 شان است.به نفع  ،باشند

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

در بحث امكانات يا سازوكارهاي قانوني امكانات  
 حمايتي وجود ندارد.  موردنياز 

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

اما بعد از   شود.ديده ميهاي زيادي كمك در انتخابات
 شود.انتخابات تمام مي

فعاليت احزاب در هنگام    ٦ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

ابزاري   ةن استفادااي جمهور در تبليغاتشسؤ نامزدها و ر
 . هادارند از خانم

فعاليت احزاب در هنگام    ٦ ةشمار ةمصاحب
  انتخابات 

د كه بعد از اينكه به قدرت  شوهايي داده ميوعده
 كنند.رسند فراموش ميمي

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
 ها سمن ه عمر كوتا

در پايداري   ثر استؤهاي زنانه مدادن امكانات به تشكل
 ها.احزاب و تشكل

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
 ها سمن ه عمر كوتا

براي   گونه امكاناتيهيچجمعيت و كانون  زياد هست اما 
 بينيم. نميزنان  

  ٦ ةشمار ةمصاحب
  وجود منابع مالي از  عدم

  ه داليل عمر كوتا
  هاي غيردولتيتشكل 

اگر همه قبول دارند كه انقالب اسالمي راه مشاركت  
هر دو رهبر انقالب   ةباز گذاشته و در انديش را  ها خانم

 هم بگذارند.  پس بايد امكانات  ،بزرگوار هست

  ٦ ةشمار ةحبمصا
  وجود منابع مالي از  عدم

  ه داليل عمر كوتا
  هاي غيردولتيتشكل 

فعاليت عضوگيري و هدايت فكري سياسي، اعتقادي  
 به پشتيباني مالي دارد.   نياز

  و وجود منابع مالي  عدم  ٦ ةشمار ةمصاحب
  ها سمن ه عمر كوتا

باشد، مشاركت   عادالنه براي زنان   گر تخصيص امكاناتا
 .شودبيشتر مي

  



 ٢٧٩   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

 به احزاب نسبت هاهاي مقولة عوامل افزايش زنان در سمنساماندهي بصري داده

  به احزاب ها نسبتعوامل افزيش مشاركت زنان در سمن
 تعداد تكرار كدها  كدها 

  ٣  آنها  بيشتر تنوع  خاطربه  هاسمن  در  زنان  حضور
  ١ .ها فرصت آموزش كار داوطلبانه و كار تيمي و گروهي استسمن

  ٤ .بينندمي  هاي جمعي را آموزشها مهارتان در سمنزن 
  ١ .روحيات زنانه نزديك است  هها ب كار در سمن

  ٥ .اب استزثر زنان در احؤحضور م  ةها مقدمفعاليت در سمن
  ٢ .تر استها امنسمنفعاليت زنان در  

  ٢ .شودها حقوق زنان بهتر پيگيري ميدر سمن
  ٣ .كسب پايگاه اجتماعي استها  منسدليل مشاركت بيشتر زنان در 

  ١ .شودخيلي جدي گرفته نميها  سمنمشاركت در 

  ٣ .با آسيب كمتري همراه استها  سمندر    مشاركت زنان
  ١ .دارد  وجوددليل ماهيتشان، عدالت جنسيتي بيشتري ها بهسمندر 

  ١١ .بيشتر خدماتي استها  سمنجنس كاردر  
  ١ .گذارندچون زنان پايه  ؛است  كمتراي  در نهادهاي مدني سقف شيشه

  ٧ است.  هاسمنسياسي بودن فعاليت  غير  دليلها بهسمن حضور بيشتر زنان در

  ٢ وجود دارد.  هاسمن  دليل آگاهي جامعه اقبال بيشتري به فعاليت دربه
  ٤ .بيشتر است  هاسمنطريق  جاد تغيير در قوانين و مقررات ازاي

تري بـه مشـاركت در دهد كـه زنـان گـرايش بيشـها نشان ميدي مصاحبهبنهاي مقولهبررسي داده
كه جـنس كـار در   ها اينآن  ترين؛ از جمله مهمها دارند. داليل فراواني براي اين موضوع مطرح شدسمن
 نوعان خويش كمـك كننـد.دامات به همطريق اين اقدماتي است و زنان تمايل دارند ازها بيشتر خسمن

هاسـت. زنـان و يتفعال  ليت در احزاب گريزان هستند و دليل اصلي آن سياسي بودن اين نوعزنان از فعا
حضور  نيز معتقدندحال بسياري از زنان  درعين  دهند.ها را ترجيح ميتر سمنهايشان محيط امنخانواده

و  آموزنـدروهي را ميها كار گآنان در احزاب باشد. زنان در سمنحضور    تواند مقدمةها ميزنان در سمن
بيننـد كـه اهـداف گـروه و جمـع بـر ها زنان آموزش ميشوند. در سمنبا پيگيري اهداف گروه آشنا مي

ورود به كارهاي داوطلبانـه  ةها نحواهداف فرد ارجحيت دارد و براي رسيدن به آن تالش خواهند كرد. آن
تلف اجتماعي و سياسـي خواهنـد داشـت. در هاي مخد و فرصت خوبي براي حضور در عرصهآموزنرا مي
هـا اقبـال هـاي اجتمـاعي، خانوادهصوص فعاليـتخبه باال رفتن دانش عمومي در  هاي اخير با توجهسال
  دهند.ها نشان ميتري براي مشاركت زنان در سمنبيش
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  به احزاب ها نسبتش مشاركت زنان در سمنافزاي داليل نمودار توزيع فراواني مقولة

 
ــي مقوله ــع فراوان ــودار توزي ــدي دادهنم ــان ميبن ــژوهش نش ــش پ ــاي پرس ــر ه ــه از نظ ــد ك ده

شـده   هـابـه سـمنمشاركت زنان در احزاب نسبت  ترين عواملي كه سبب كاهشمهم  ،شوندگانمصاحبه
ر سياسـي اسـت و زنـان بسـتر فعاليـت در احـزاب بيشـت  ذاتي احزاب است. آنان معتقدند  ماهيت  ،است

تعهد   نهاد،ي مردمهاسازمانها دارند. اهداف خيرخواهانه در  ي براي فعاليت اجتماعي در سمنترمناسب
مشـكالت رفـع و   ريپـذبيآسـ  يهـاخـدمت بـه اجتمـاع، فقـرا، گروه  شـوق   و  ،نـدكايجاد مي  ياجتماع 
ه گونـ، بـه ايـنو پـدرانخصـوص همسـران  تر استقبال اعضاي خانواده، بـهي و از همه مهمطيمحزيست
تواند مي  هاست. از طرفي حضور زنان در سمنهادر سمن  زنان  داليل مهم افزايش مشاركت  ها، ازفعاليت
بـه   تعهـدهاي جمعـي،  ها، مهارتزنان در سمن  احزاب باشد.  در  اي براي حضورآموزش و مقدمهموجب  

ثر ؤشته و احساس خوشـايند مـشرايط بهتري براي رشد و ارتقاء داآموزند و  يانه را متيمي و داوطلب  كار
  بودن و توانايي ايجاد تغيير را درك خواهند كرد.



 ٢٨١   ... ها طيتحليل الگوي كنش فعاالن زن در احزاب و سمن  

  هامشاركت زنان در احزاب و سمن ةايسمقمدل ترسيم 

  
از نظــر  كــه هويداســتچنــانآن ،هاو ســمن احــزاب مشــاركت زنــان درين الگــوي ترســيم يــدر تب
به نسبتاحزاب مشاركت زنان در    موجودِ  هاي مربوط به مشكالتمقوله  ةداير  محدودةشوندگان،  مصاحبه

 مقولـةاسـت.  بندي كـردههـا را دسـتهداليـل آن  ،بندي كـدهاي بـازمقوله  مراتب بيشتر است.به  هاسمن
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به فعاليـت در احـزاب اسـت.   رين دليل عدم اشتياق زنانتمهزينه بودن فعاليت سياسي در احزاب مهرپ 
كه به سه موضـوع مهـم آموزشـي اشـاره   باشدمي  در احزابعامل مهم ديگر عدم وجود آموزش به زنان  

  دارد: 
 هاي سياسيم براي توانمندسازي زنان در عرصهعدم وجود آموزش الزـ ١
 عدم وجود آموزش الزم به اعضا براي ماندگاري در حزبـ ٢
 عدم وجود آموزش الزم براي كار داوطلبانه   ـ ٣

ييد وجود موانع مشاركت در احزاب مطـرح شـده ي كه در تأ هايتعداد مقولهدهد  نشان مي  باالالگوي  
هيم  دقت در مفاترِمهم  نتيجة  تري دارد.ها فراواني بيشبه داليل رغبت به مشاركت در سمننسبت  ،است
از جمله جامعة زنان است كـه مشـاركت   مدني  جامعةهاي مختلف  وجود نگاه جنسيتي در اليه  ها،مقوله

  ده است.ش را سبب رمق زنانبي
 تيمحدود  ليدلبه  يسو  كياز    در اين دو دهه نيز مانند گذشتهزنان    شوندگان معتقد بودندمصاحبه

به   يقالو اخ  يفرهنگ  تيعدم حساس  ليدلبه  يسو  گريو از د  ،يي نظير احزابهاحوزهمشاركت در    ةعرص
 يهاند. مشاركت در تشـكلاداوطلبانه شده  يهاتي، جذب فعالاجتماعي  ةداوطلبان  يهاتشكلدر    تيفعال

 مقاومـت  رايـز  ؛اسـت  آمدهيحساب مزنان فعال به  يامن برا  يري، مساليلي كه مطرح شدبه د  داوطلبانه
موفـق بـه حـل مشـكالت ها  و زنان ضـمن فعاليـت در سـمن  ،بوده  يبرابر آن حداقلدر  الرمردسا  ةجامع

هـاي وجـود تبعيضدليـل بـه ،ر در احـزابحضـوبا اند كه مردان شده  حتي  جنسان خود وفراواني از هم
  شدند.  هرگز موفق به انجام آن نمي  ،جنسيتي و ماهيت سياسي

  

  ي ريگ جهي نت
در حـال   يآرامـجهـان بـه  ةافتيتوسعه  يدر كشورها  يو مشاغل باالدست  ياسيس  يزنان در رهبر  گاهيجا

 ةاند. كشورمان در دو دهـكسب كردهكشور را  ياسيمقام س نيكشورها باالتر نياست. زنان در ا  شرفتيپ 
و  ياسـيس گاهيكسب جا يبرا ياديز ةزنان، هنوز فاصل يهاتالش رغم تماميعلپژوهش    نيا  ةموردمطالع

 يپررنگـ  يهـاهنـوز تفاوت  ،به گذشتهزنان نسبت  شتريرغم حضور بهبدارد.  با مردان    فيردهم  ياجتماع 
 ايـدر تمام دن ياسيس احزاب. است يافتنيندست ييآرزو نانبراي ز قدرتس  أبه ر  يابيوجود دارد و دست

و   يگـذارنحضور زنان در مجالس قانو  زانيم  .هستند  ينگهبان دموكراس  ،بهتر  يريبه تعب  ايبان و  دروازه
 يهالفـهؤم  ديـشـود. بازتوليمـ  نيـيتع  يگسترده و متفاوت  يهالفهؤها با مدر دولت  يدستباال  يهاقدرت

آنـان را بهبـود خواهـد   تيوضع  ،يمدن  ينهادها  تيها همراه با تقوزنان در دولت  تيوضع  رييموافق با تغ
ها و احـزاب و سـمن كـرديها با رونآ ةهها و نوع مواجپژوهش نشان داد كه رفتار دولت نيا جينتا  .ديبخش

و   يطح نهادسـازگذار بوده است. هرگاه سـريثأ ت  اريبس  ،زنان و مردان  نيب  يباالدست  يهانقش  ميدر تقس
بـا  ياسيخواهد بود. احزاب سر تسهل زين يتيجنس به عدالت يابيدست  ،ابدي  ءقاها ارتندر آ  تيسطح شفاف

و راه   يرياز تكثـر نظـرات كوچـك جلـوگ  (زنـان و مـردان)  نظرات شـهروندان  يبندو كانال  يبندطبقه
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اند كـه دهيخـود رسـ  ياصـل  ةفـيه وظب  يصورتدر  ياسيرد. احزاب سك  دنتر خواهرا آسان  يگذاراستيس
. از انيـب يآزاد ايـاجتماعـات  يماننـد آزاد يحقـوق ؛شود نيشان تضمق حقو ياسيس ادنه كيعنوان به

قواعـد حـاكم در درون احـزاب   يعنـي  ؛شـود  تيـرعا  يمياصل خودتنظ  ديبا  زيدر درون احزاب ن  ،يطرف
  دد.گر يمنصفانه و كارآمد منته يمنصفانه باشد تا به حكمران

مركـزي  در شـوراهاي كارگيري زنـانهوجود تبعيض جنسيتي را در ب  صراحتها بهبندينتايج مقوله
تر رنـگيكـي از داليـل حضـور پراحزاب    هاي باالدستيپست  كارگيري زنان درهاحزاب نشان داد. عدم ب

زنان باشـد. اگـر  هيعل ضيتبع بتواند موجيم ياسيحاكم بر احزاب س  يگذارقانونهاست.  زنان در سمن
بـه   يابيدسـت  يوضع گردد كه زنان نتوانند آن را اجرا كنند و فرصت الزم بـرا  يدر درون احزاب مقررات

 يمركـز  ياگر شرط انتخـاب در شـورا  زنان است. مثالً  هيعل  ضيتبع  مثابهسلب كند، به  انقدرت را از آن
ه فرصـت برابـر بـا مـردان را زنـان كـ  يبـرا  ،باشـد  نهيكار در آن زم  ةسابق  اي  تيعضو  ةسابق  ،حزب  كي

 راتييـبـه تغ  ازين  زياحزاب ن  است. مطالعات نشان داد كه در خودِ  يتيجنس  يعدالتياند مصداق بنداشته
الزم اسـت كـه احـزاب   ياسـيس  يايـرشـد در دنو روبه  حيصح  يندي. در فرآميدار  ضيتبع  هيعل  ياساس

مشاركت زنان در   ،شود  شتريركت زنان در احزاب ب. هرچه مشامينينب  ياسيس  ياز فضا  يرا جدا  ياسيس
 ياريـمع ،كنـديم  نييحركت احزاب در كشورمان را تع  رياما آنچه مس  .گيرديالشعاع قرار مجامعه تحت

 يترشيتعداد زنان ب  ديبا  ،كند  شتريحزب را ب  تياگر مشاركت زنان احتمال موفق  مثالً  است.  انهيگرادهيفا
 ضي. گفتمان حاكم با موضوع تبعـستيبه نفع زنان مطرح ن يباحث حقوق بشرم نجايرا جذب كرد. در ا

 دنيكه قرار است حضور زنان منجر بـه قـدرت رسـ  ياما در مناسبات  ،دارد  هيزاو  يعدالت جبران  ايمثبت  
  .دنكار گرفته شوهباشد ممكن است كه ب ياسيرهبران س
منـد شـوند. از مشـاركت زنـان بهـره  تواننـديم  يواقعـ  يبه معنـا  ياسياحزاب س  ،مسلم است  آنچه

. افـتيآن حـزب بهبـود خواهـد    يعمـوم  ريچراكـه تصـو  ؛خواهد بود  ديحزب مف  كيمشاركت زنان در  
گونـاگون خواهـد بـود.   يايـجانبـه در زواهمه  يگذاريمشو خط  يگذاراستيمشاركت زنان منجر به س

 منجـر بـهمتنـوع    يداهايـتعـداد كاند  ينـعي  ؛ديرا بهبود خواهد بخش  يانتخابات  يراهبردها  ،زنان  ضورح
 يزمان  ژهيودهندگان خواهد شد. بهيأتعداد ر  شيمتفاوت خواهد بود و سبب افزا  قيو سال  قيشركت عال

دهنـدگان هـر دو جـنس خواهـد يأر  يبرا  يآثار مثبت  ،دهند  ليرا زنان تشك  ياسيكه رهبران احزاب س
چـون آمـوزش، بهداشـت،   يكرده و مسائل مهمـ  اديپ   شيافزا  ياسيس  ستميبه س  ياعتماد عموم  .تداش

ها مورد توجه قرار يگذاراستيس  ةدر برنام  ،تزنان اس  تيجمع  ةدغدغ كه  به عدالت    يسالمت و دسترس
درآمـد خـود را دارنـد    ليـچون زنـان تما  ؛خواهد بود  كارآمد  زين  ياز نظر اقتصاداين امر  خواهد گرفت.  

مشاركت زنان سـبب فهـم  تيگسترده از ظرف  ةاستفاد  تينها. درنديصرف آموزش و سالمت كودكان نما
نگر دهيفا يهاهدگايد يهم برا  ،يبه هر رو  شود.يدر جامعه م  يتيجنس  ياز مسائل مرتبط با برابر  يبهتر

   د.خواهد بو ديمحور مشاركت زنان در احزاب مفعدالت  يهادگاهيو هم د
وجـود  ،از آنهـا  تيـحاكم  تيعدم حما  ليدلبه  يقعوا  ياسياحزاب س  ران،ياما در ا  اوصاف  نيا  ةهم  با
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زنـان و مـردان مطـرح   يموضوع برابر  ،عتياستنباط از شر  ليدلبه  زيكشورمان ن  يندارد. در قانون اساس
بـه   .سـتين  ريپذامكان  عتيبا شر  رتيمغا  ليدلها بهونيكنوانس  يبه بعض  وستنيپ   ليدل  نيابه    ؛باشدينم

 رتيتـا مغـا بوداز كتاب مقدس  ديجد يدنبال خوانشبه ياسالم سمينيفم توان با رويكردهمين روي مي
ها منجـر سال نيمعتقد است كه خوانش مردانه از قرآن در طول ا  ياسالم  سمينيموجود مرتفع شود. فم

 نـونبـا آنچـه اك  ياسـالم  نيكه فـرام  ستي ادر حال  نيمردان بر زنان شده است و اة  بالمنازع   ةبه سلط
پسـند در كشـورمان مورد  ،اريوجود طرفـداران بسـتفكـر بـا  نيدارد. ا  نياديبن  يهافاوتت  ،فرماستمحك

بعد از انقـالب   يرانيزنان ا  ةاز آن است كه جامع  يپژوهش حاك  يهاافتهي.  ستين  گرايانگروهي از اسالم
چنان با هم  ،اريبس  يهاتيفقوجود موو با  شانجهت عامليتهاي فراوان دريتضمن داشتن ظرف  ،ياسالم

دنبـال فاصله دارد. زنان كشورمان به  يتيجنس  يهاضيدور از تبعو به  ريفراگ  ا،يپو  ةجامع  كي  يهاآلدهيا
 يهادر سـازمان  تيـفعال، در  خـود در احـزاب را  ةرفتـازدسـت  يتحقق آرزوهـا  ،يآرمان  ايجامعه  جاديا

احزاب  ةطيگذار در حريثأ داد كه به زعم زنان تپژوهش نشان    يهاهحاصل از داد  جي. نتانداهدينهاد دمردم
خـود در  ةرفتـق ازدسـتبـه حـداقل حقـو  يابيدست  يها برازنان به مشاركت در سمن  ةها، عالقو سمن

 ماننـد  يمـدن  يكه مشاركت در نهادهاچرا  ؛گرفت  كيتوان به فال نيرا م  اق ياشت  نياحزاب است. البته ا
 يهاتيتر زنـان در احـزاب و مسـئولتر و داوطلبانـهحضـور آگاهانـه  يبرا  ينيتواند تمريها مسمن  واعان
    باشد.  يدستباال  ياسيس
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