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  چکیده
بر مشارکت سیاسی زنان  پذیري جامعه تأثیرتا  شود می در این نوشتار کوشش

ـ  با رویکردي توصیفی ،در ایران پس از انقالب گیري تصمیمدر سطوح باالي 
تحلیل ثانویه و بـا   روش از گیري بهرهبا  ،به این منظور .بررسی شود ،تحلیلی

و مجلـس شـوراي   هـا   خانـه  وزارتو آمارهاي موجـود در  ها   مراجعه به داده
در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسـی زنـان در سـاختار     ،المیاس
یه پرداختـه شـده و سـپس نسـبت بـین مشـارکت       ئمجریه و قضاو  مقننهة قو

مشـارکت   کـه  رسد می نظر به. بررسی شده است پذیري جامعهسیاسی زنان و 
در . سیاسی زنان در ساختار قدرت در جمهوري اسالمی ایـران انـدك اسـت   

که چرا زنان در ساختار قدرت جمهوري اسالمی حضـور   ،سؤالپاسخ به این 
متفاوت  پذیري جامعهبر اثر  ،دهدکه زنان می نتایج پژوهش نشان، اندکی دارند

از طریـق نهادهـایی مثـل     پـذیري  جامعـه  فرایندجنسیتی که در هاي  و کلیشه
سیاست را  ،شود می قاالها  آن به یآموزشهاي  نهاد ،مدارس ،ها رسانه ،خانواده

حضور  و تمایلی به مشارکت سیاسی، مخصوصاً کنند می مردانه تلقیاي  حیطه
زنـان بـه حضـور در     نداشـتن  تمایل ،به این ترتیب. ندارند ،قدرتۀ در عرص
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 ،حـاکم بـر جامعـه باشـد    هـاي   ناشی از سـاختار که  آن بیش از ،قدرتۀ عرص
شرط اما . شود  می متفاوت دختران و زنان ارزیابی پذیري جامعهگرفته از  تئنش

 زدودن و قــدرت،ۀ حضـور زنـان در عرصـ    بـراي افـزایش مشـارکت و    ،اول
جنسـیتی برخاسـته از فرهنـگ    هـاي   و هویـت  ها کلیشهجلوگیري از بازتولید 

 .است پذیري جامعه فرایندجامعه در 

 هاي جنسـیتی،  کلیشه، پذیري جامعه مشارکت، مشارکت سیاسی، :ها کلیدواژه
  .نهادهاي آموزشی هاي ارتباط جمعی، خانواده، رسانه

  
  مقدمه. 1
و  استفاده از تمـام امکانـات  ، در تمام کشورها ،رسیدن به توسعههاي  شرط پیش ترین مهماز 

 و ي دارنـد مـؤثر زنان در جامعه و خـانواده نقـش   . است ،ازجمله نیروي زنان ،منابع موجود
انتخاب . عهده بگیرند بهجدي و مهمی را هاي  مسئولیت توسعۀ پایدارتوانند در رسیدن به  می

در  ،همین اصل صورت پذیرفتـه اسـت کـه مشـارکت زنـان      براساسموضوع این پژوهش 
کشـور دارد و بـا درك    در توسعه و نوسازي هر مهمی، نقش گیري تصمیمسیاست و  ۀعرص

سیاسی و و  اجتماعیو  هنگیکشوري باید تالش کند که موانع فر هر ،اهمیت این مشارکت
 ۀهمـ به رشد و شکوفایی جامعـه در   یابی دستۀ تا زمین کندمشارکت زنان را رفع  اقتصادي

  .آیدفراهم ها       عرصه
 ،زنان انبوه .ه استکرداخیر تحوالتی را تجربه ۀ در چند ده ،ایران ۀجامعپایگاه زنان، در 

بـا  ، سیاسی نگه داشته شـده بودنـد   اجتماعی ومناسبات ۀ ایرانی در حاشیۀ در جامع غالباًکه 
و انـد   خود دست یافته هاي توانمنديي افزایش سطح سواد و گسترش آموزش عالی به ارتقا

  .ندا   تري از مدیریت سیاسی جامعه هم اکنون طالب سهم بیش
و آمارهـاي  هـا   تحلیل ثانویـه و بـا مراجعـه بـه داده     روش از گیري بهرهبا  پژوهش، این
میزان مشارکت زنـان را در مقایسـه بـا    ، و مجلس شوراي اسالمیها  خانه وزارتدر موجود 

خبرگـان   ویه ئقضـا ة کلیدي قو سهم زنان در مناصب مجریه و و مقننه ةقو حضور مردان در
است کـه میـزان    سؤالبه این  گویی پاسخ به دنبال اولۀ د و در مرحلکن میرهبري را بررسی 
در ، در بعد از انقالب ،و کسب مناصب سیاسی گیري تصمیم سطوح باالي مشارکت زنان در

  .چه سطحی قرار دارد
بــودن میــزان مشــارکت زنــان در ســطوح بــاالي  انــدكاول ایــن پــژوهش بــر ۀ فرضــی
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هاي مربوط بـه   دیدگاهو  بعد از طرح مفاهیم ،در بخش اول، بنابراین نهاده شده گیري تصمیم
سیاسی زنان، به بررسـی میـزان مشـارکت زنـان در سـطوح       مشارکت ۀتاریخچمشارکت و 

شود تا به این  می بخش دوم تالش پردازیم و در می اخیر ۀدهدر این سه  گیري تصمیمباالي 
قدرت در مقایسـه بـا مـردان     ةحوزپاسخ داده شود که چرا زنان تمایلی به شرکت در  سؤال

 ر اثربفته شده است این است که زنان در نظر گر سؤالکه در پاسخ به این اي  فرضیه .ندارند
نهادهـایی   از طریـق  پذیري جامعه فرایندکه در  ،جنسیتیهاي  متفاوت و کلیشه پذیري جامعه

تمـایلی بـه    ،شـود  مـی  القـا هـا   آن بـه  یآموزشهاي  نهاد و مدارس و ها رسانه و مثل خانواده
مردانـه  اي  حیطهسیاست را  ندارند و ،قدرتۀ حضور در عرص مشارکت سیاسی، مخصوصاً

تحلیل ثانویه و مراجعه به  روشاز  گیري بهرهضمن  ،فوق ۀفرضیبراي تحلیل . کنند می تلقی
مشارکت سیاسی زنـان  ۀ تحلیلی به بررسی رابطـ   با روش توصیفی اسناد و آمارهاي موجود

ییـر  متغ منزلـۀ  بـه  پـذیري  جامعه فرایند وابسته و متغییر نزلۀم به گیري تصمیمدر سطوح باالي 
  .شد مستقل پرداخته خواهد

  
  مبانی نظري مشارکت. 2

  مشارکت مفهوم 1.2
ـ  داشتن شرکت يبه معنا ،)participation ( ياز لحاظ لغو مشارکت،  در. اسـت  ربـودن یدرگ ای

بـه  اي  نوعی هر جامعـه  بهجدیدي نیست و در طول تاریخ بشر  مفهوم مشارکت مفهومکل، 
تکامـل و   بـراي اما امروزه ایـن موضـوع از ملزومـات یـک جامعـه       ،این مسئله توجه داشته

آزادانه و مسـتدالنه در   و آگاهانه و توان گفت مشارکت تعهدي فعاالنه می .است دموکراسی
دادن اشـخاص در   شـرکت دادن بـه عمـل و حرکـت اجتمـاعی اسـت کـه بـا         معنـی جهت 
  ).14: 1380خاکسار،( یابد می گروهی تحققهاي   فعالیت

 )زا برونزا،  درون( ایجادي آنهاي  انگیزه) رد، میانه، کالنخُ( مشارکت را بر حسب سطح
 و )اي، ملـی  منطقهمحلی، (سطوح فراگیري و )غیرمستقیممستقیم، ( چگونگی دخالت مردم و

 و )طبیعی، خودانگیخته، داوطلبانه، برانگیختـه، تحمیلـی یـا اجبـاري    ( کیفیت همکاري مردم
نهـاد،   پـیش  ۀارائمندي خدمات، ارزیابی خدمات،  بهره( واي عملکرديسطوح اجرایی و محت

سیاسـی، اقتصـادي،   (اجرایـی موضوع و قلمرو  و )ریزي، اجرا، نظارت برنامهو  گیري تصمیم
  ). 54 :1370زاده، طالب(توان تقسیم کرد  می )اجتماعی
آن  تـرین  مهـم برخوردار اسـت کـه    گوناگونی، مشارکت از ابعاد شدمشخص  که چنان
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از این جهـت تعریفـی جـامع از مشـارکت سیاسـی و برشـمردن        و مشارکت سیاسی است
  .هاي آن ضروري است و ویژگیها   شاخص

  مشارکت سیاسی 2.2
هـا   آن بـه تعـدادي از  ادامه تعاریف متعددي ارائه شده است که در  از مشارکت سیاسی

  .کنیم می اشاره
 فرصتی که یک نظام دموکراتیک در اختیار دهند تا از می ی که شهروندان انجامیها تالش«

 هایشان به کارکنان حکومتی و اعمال فشار بـه  الویتو ها  قرار داده براي انعکاس نگرانها  آن
   ).37: 1995 گران،ید و وربا( »جهت نیل به پاسخی منطقی استفاده کنندها  آن

کارکنـان اداري و  ر تصـمیماتی کـه   د تأثیرگـذاري  منظـور  بههایی که شهروندان  فعالیت«
  ).Parry et al., 1992: 16( »دهند می نمایندگی مردم انجام

ر د تأثیرگـذاري  غیرمسـتقیم شـهروندان کـه هـدفش مسـتقیم یـا      هاي  تمام فعالیت«
 »شـود  مـی  که در سطوح مختلف یـک نظـام سیاسـی گرفتـه     است سیاسیهاي  انتخاب

)Kaase and March, 1979: 43 .(  
ر نهادهـا و جریانـات سیاسـی و یـا     د تأثیرگـذاري  مستقیماً نهرگونه عملی که هدف آ«

مـدنی یـا تـالش بـراي تغییـر الگوهـاي رفتـار         ۀجامعگذاري بر تأثیر غیرمستقیمصورت  به
  ).Noriss, 2001: 16( »اجتماعی باشد

توان در فوق ارادي  می ذکرشده نسبت به مشارکت سیاسی را عطف در تعاریفۀ نقط
تواند فعـالیتی   نمیمشارکت سیاسی را  ،به این ترتیب. ارزیابی کردو داوطلبانه بودن آن 

آنچه در این مقاله تعریف اصـلی از مشـارکت    ،پیرو مبحث ذکرشده. اجبارآمیز دانست
 .مشارکت سیاسی ارائه کرده است دربارةشود تعریفی است که میلبرث  می سیاسی شناخته

آزاد که هدف از انجام آن حمایت شهروندان هاي  مشارکت را فعالیت«وي  طبق تعریف
، )Milbrath and Goel, 1977: 2( »بـر سیاسـت و حکومـت باشـد     تأثیرگـذاري از و یـا  

سیاست و حکومت  گذاري بر تأثیرفعالیت آزادانه و فوق ارادي شهروندان که در جهت 
گیرد طیف متنوعی از عدم درگیري در سیاسـت تـا تـالش و رقابـت بـراي       می صورت

توان با  می مشارکت سیاسی را ،به عبارت دیگر. گیرد بر میسیاسی را درکسب مناصب 
ها  آن به بررسیادامه که در  به سطوح گوناگونی تقسیم کرد تأثیرگذاريتوجه به عنصر 
  .شد پرداخته خواهد
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  سطوح مشارکت سیاسی 3.2
به  زاده تاج مثالً،. توان براي سنجش مشارکت سیاسی ارائه داد می متعددي راهاي  شاخص

کـردن و پـذیرش مرامـی     بحـث ، بـودن  ي اطالعـات وجو جست، در دادن رأيمواردي نظیر 
داشـتن بـا    ارتبـاط  ،ن سیاسـی ها، کمک مالی بـه احـزاب یـا فعـاال     متینگجدید، شرکت در 

نــام  ثبــت ،آوري آرا جمـع نویسـی رســمی در یـک حــزب، فعالیـت بــراي     نــام ،نماینـدگان 
حزبـی و دولتـی اشـاره کـرده     هـاي   رقابت براي مقام ،رانی خننویسی، س مقالهدهندگان،  رأي

  ).6: 1381 زاده، تاج( است
، کسـب اطالعـات سیاسـی، بحـث در مـورد      دادن رأيها را شامل  آن مک کالسکی

مباحــث سیاســی، مــذاکره بــا نماینــدگان، عضــویت در احــزاب سیاســی، شــرکت در  
 دانـد  می سیاسی و عمومی کشور مناصبشدن براي  انتخابجهت در انتخابات، رقابت 

)Mcclosy, 1972: 252.(  
مشـارکت سیاسـی در   هاي  انواع و طیف ۀهمدهد که به نظر وي  می راش نیز مدلی ارائه

ترتیـب شـامل داشـتن     بهبندي از باال به پایین  رتبهاین . گیرد می هر نوع نظام سیاسی را دربر
عضویت فعال در یک سازمان  ،اجراییي مقام سیاسی یا وجو جست، اجراییمقام سیاسی یا 

سیاسـی، مشـارکت در اجتماعـات عمـومی،      شـبه سیاسی، عضویت فعال در یـک سـازمان   
تظاهرات و غیره، عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان 

، دادن رأيسیاسی غیررسمی، اندکی عالقه بـه سیاسـت،   هاي  سیاسی، مشارکت در بحث شبه
  ).126: 1377، راش(در سیاست است  نشدنیردرگ

مواردي نظیر شرکت در انتخابات  سیاست جدید تحلیل و تجزیه رابرت دال در کتاب
جمهوري، شرکت در انتخابات محلـی، فعالیـت در یـک سـازمان درگیـر حـل        ریاست

 مشکالت جامعه، فعالیت براي یک نامزد یا حزب در طول انتخابات را ذکر کرده است
 ).36: 1375، مصفا(

سلسله مراتبی از مشارکت سیاسـی از جملـه    ،سیاسی مشارکتدر کتاب  ،لستر میلبراث
شـرکت در   دادن یـا شـرکت در مباحـث سیاسـی،     گوشخواندن یا شنیدن اخبار سیاسی و 

 ،تـالش بـراي کسـب قـدرت سیاسـی و مناصـب حکـومتی        ،انتخابات و مبارزات سیاسی
  ).34: 1380، رهبر(کرده است  تظاهرات و اعتراضات سیاسی را مطرح

دیدگاه میلبراث را محور توجـه خـود قـرار داده و     ما سطوح مشارکت در ،این مقاله در
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یعنـی تـالش بـراي کسـب قـدرت       ،سطح سـوم  درصددیم تا مشارکت سیاسی زنان را در
پیش از آن گذري کوتـاه   کنیم، امابررسی  ،جمهوري اسالمی در سیاسی و مناصب حکومتی

  .مشارکت زنان در جهان و ایران خواهیم داشتسیر  بر
  مشارکت زنان درجهان و ایران 4.2

موجـب ایجـاد    جامعـۀ مـدنی  خواهی و تقاضاي ایجـاد   آزاديوقوع انقالب صنعتی و موج 
نهضت اجتماعی زنان در اروپا گردید و زنان اروپایی توانستند به بسیاري از حقوق انسانی و 

در  اقتصادي و یافتن از تحوالت سیاسی آگاهیبا  ایرانی نیز زنان. اجتماعی خود دست یابند
 –  215: 1382 نـاجی راد، ( کشورهاي اروپایی خواستار همان تحوالت در کشور خود شدند

جنـبش   ویـژه بـه   بـه واکنش به وضعیت سنتی زنان به اواخر قـرن نـوزدهم و   ۀ پیشین ).228
هایی که بـین زنـان و    تفاوت نهضت،این  در ).291: 1377 بشیریه،( گردد می مشروطیت باز

 تأکیـد دادن زنان در امور اجتمـاعی   دخالتلزوم  و بر شد به نقد کشیده شد  می مردان تصور
کــردن و  انتخـاب رسـید و مـردم حـق     ثمـر  بـه  ش 1285سـال   نهضـت مشـروطه در  . شـد 

یروزي فداکاري زنان در به پرغم  به و، دست آوردند بهشدن براي نمایندگی مجلس را  انتخاب
شاهد بازتولید قوانین مردساالري و تضییع  ،انتخاباتۀ نام نظامرساندن نهضت مشروطیت در 

که عصر رویارویی  ،در دوران پهلوي اول ).246 -  229: 1382 ناجی راد،( حقوق زنان بودیم
: 1378 فـوران، ( بـود هـا   آن گرایی حول محور زن و حقـوق  سنتآشکار تجددگرایی و 

ة دور در خصوص زنان همان راهی را ادامه دادنـد کـه در   گذاري قانونۀ در زمین، )359
تصویب  بهرا  متمم قانون اساسی 37و  36اصل  چونیعنی اصولی ؛ پیش داشتند قاجار در

پهلوي ة دور در. رعایت شد کامالً )پدرساالري( داري آن جنسیت و مردم رساندند که در
آموزش بانوان و تصویب قانون حمایت توسعۀ رشد و و  به زنانرأي با اعطاي حق  ،دوم

اجتماعی دست یافتنـد کـه قـادر بودنـد در      زنان ایرانی به سطحی از دانش ،از خانواده
یافتند که  هفقط زنانی به مجلس را، اما المللی حضور یابند بینمجالس و مجامع داخلی و 

طرح نماینـدگی   ،اینبنابر .شاه و دربار بودندهاي  مطیع سیاست چون و چرا موافق و بی
بـا وقـوع انقـالب     ).255 - 234: 1378 نـاجی راد، (زنان بیشتر یک فریب تاریخی بـود  

بازیابی شخصیت و کرامت واقعی آنان  زنان که عمدتاًهاي  اسالمی، تا حد زیادي خواسته
توانند در مسیر کمال و رشد گام  هم میها  آن انقالب به زنان ما فهماند که. شد تأمینبود 

انقـالب اسـالمی ایـران     يهـا  یکـی از ایـن ویژگـی    ).41: 1372یزد خواستی،( بردارند
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و این اند  اختصاص دادهخود بزرگی در انقالب را به  بانوان سهم ؛بودن بانوان است سهیم
اي  که سهم گستره ،زنان ).44: 1364 مطهري،(ند ا معترفبر آن تحقیقی است که جملگی 

واهان مشارکت برابر با مردان بودند آن هم در نظامی که در در انقالب اسالمی داشتند، خ
عرصـۀ  که مشارکت و حضور زنـان در   این. ترین سهم را داشتند بیش روي کار آمدنش

زنان تا چـه انـدازه توانسـتند     قدرت در بعد از انقالب اسالمی در چه سطحی است و
با مراجعه بـه   ندقدرت بپردازۀ عرص حضور در دوشادوش مردان به مشارکت سیاسی و

  .توان کرد میحاکم بر ایران ارزیابی  ۀگان سهحضور زنان در قواي 
  
مقننـه،  قـوة  در سـه   پس از انقـالب  آماري مشارکت سیاسی زنانمقایسۀ  .3

  مجریه ،قضائیه
 ،وحـدت مـردم و رهبرکبیـر انقـالب    و  سـه عامـل اسـالم    انقالب اسالمی ایران با تکیه بر

: 1360 ،اسـالمی  شـوراي  مجلس ةدور اولین به نگرشی(به پیروزي رسید  ،)ره( خمینی  امام
ة قو مجریه،ة قو ،مقننهة قو اند از عبارتقواي حاکم بر ایران  ،قانون اساسی 57اصل  طبق). 9

در این قسمت از  ).36 :1373 ،یاساس قانون(د نشو می دارهقضاییه که زیر نظر والیت فقیه ا
  .شود می بررسیتحلیل و  این سه قوه میزان حضور زنان در ،مقاله

  
  جمهوري اسالمیمقننۀ ة قو زنان و حضور در 1.3

در جمهوري اسالمی تنها از طریق  گذاري قانونامر تقنین و  ،قانون اساسی 58اصل  براساس
 گـذاري  قـانون سـه نهـاد مسـتقل در مجـراي      امـا  ،گیرد می مجلس شوراي اسالمی صورت

نهـاد اول   :اعتبـار اسـت   بیممنوع و  گذاري قانون اساساًها  آن بینی شده که بدون وجود پیش
تا  91مطابق با اصل  ؛قانون اساسی است کنندة مجلس شوراي اسالمی است که تنها تصویب

آن  تأییـد بینـی شـده کـه بـدون      پـیش نهاد دیگري به نام شوراي نگهبـان   ،قانون اساسی99
قـانون   کـه پـس از بـازنگري    ،ن نهـاد سومی؛ مصوبات مجلس اعتبار قانونی نخواهند داشت

 شعبانی،(مجمع تشخیص مصلحت نظام است  ،الزم دانسته شده است 112اساسی در اصل 
در جمهـوري اسـالمی    ،گـذاري  قـانون در امر  سه نهاد مطرح پیوستگی). 157 -  156 :1374
به  نگاهی مختصر گذاري قانون فرایندشود تا براي درك مشارکت زنان در  می موجب ،ایران

  .این سه نهاد امري اساسی باشد
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مثابـۀ   یک حـق بلکـه بـه    مثابۀ مشارکت سیاسی زنان را نه به ،با پیروزي انقالب اسالمی
بـراي  ها  مالك ترین مهم مقننه یکی از ةقومیزان حضور زنان در . تکلیف اسالمی فراهم کرد

تـالش شـده    ذیل است که در نمودار گیري تصمیممشارکت زنان در سطوح باالي  سنجش
  .مجلس شوراي اسالمی بررسی شود ةدوره نُ تا میزان مشارکت زنان را در

  
  ن مردامنتخب مجلس شوراي اسالمی نسبت بههاي  ن زن در کسب کرسیامنتخب فراوانی مشارکت. 1 نمودار

مجلس شـوراي اسـالمی در ایـن    هاي  زنان در کرسی میزان حضور در ،نمودار باال طبق
  . را شاهدیمنوساناتی  سال  34

و  ،ششـم  ،مجلس پنجم در مجلس شوراي اسالمی، مربوط به ،ترین مشارکت زنان بیش
سیاسی و طـرح حمایـت    ۀتوسعمحور توجه قرارگرفتن  علت هفتم است که حضور زنان به

ترین مشارکت مربوط بـه سـه    پایین .)202: 1389ازغندي، ( نفر رسید 14به  جامعۀ مدنیاز 
اول مجلـس   ةدورکـه در آن حضـور زنـان در سـه      اسالمی استاول مجلس شوراي  ةدور

 ).275 -  52 :1364، یاسـالم  يمجلس شورا ۀکارنام( گردد می نفر ارزیابی 4 شوراي اسالمی
اوضـاع نامناسـب کشـور و درگیرشـدن در جنـگ       علـت  بـه تـر از هرچیـز    این مسئله بیش

میزان اندك مشارکت سیاسی زنان در این دوره  حال،با این  .عراق علیه ایران بود ۀسال هشت
حضور زنان در ابعاد گوناگون انقالب و  و بودن مشارکت سیاسی زنان نیست پایینبه معناي 

ۀ نبرد بر مشارکت سیاسی زنان در این برهۀ از صحنها  آن غیرمستقیممستقیم و هاي  حمایت
تـوان از حضـور    می ،سالمیزنان در مجلس شوراي ا کنار حضور در. دهد می گواهی زمانی

فقیـه و   ششمتشکل از  گذاري قانونرکن دیگري از نهاد  در جایگاهزنان در شوراي نگهبان 
و  گـذار  از طـرف قـانون   زنـان هرچنـد  ). 47: 1374 ،یاساس قانون( دان یاد کرد حقوق شش

و ) 29 -  19: 1366 مـدنی، (ند رو نیسـت  روبـه قانون اساسی با منع جنسیتی  91مطابق با اصل 
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و  نگهبـان  نظیـر شـوراي   ،راه حضور او در مسـائل مشـورتی   برسدمقام فقاهت  زنی که به
اما در طول فعالیـت   ،)296: 1371 جوادي آملی،(براي او باز است  ،مجلس شوراي اسالمی

نتوانسـتند   ،یک از بانوان ایرانی تا زمانی که این مقاله نگارش یافته است هیچشوراي نگهبان 
حضور زنان در مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام نیـز      . ه ایفاي نقش بپردازنداین نهاد ب در
 و سیاسـی  و نظـران مسـائل اقتصـادي    صـاحب در حد اعضاي حقوقی کـه شـامل   سفانه أمت

 و سه قوهساي ؤر که متشکل از ،اعضاي حقیقی صورت است و زنان به فرهنگیو  اجتماعی
رئیس کمیسیون متناسب بـا   وزیر وو  دبیر شوراي عالی امنیت ملیو  فقهاي شوراي نگهبان

تـا زمـانی کـه ایـن مقالـه       ،)98: 1382 احمـدي، (موضوع از مجلس شوراي اسالمی است 
  .حضوري ندارند ،نگارش یافته است

  
  مجریه ةقوزنان و  2.3

معاونـان   هیئت وزیـران و  که مرکب از نهاد ریاست جمهوري و ،مجریهقوة حضور زنان در 
با گذشت چند دهه از حاکمیـت نظـام جمهـوري     ،)4: 1369حسنی، ( جمهور استرئیس 

 يجمهـور  ریاسـت مجریـه نهـاد   قـوة  اولین بخش در . ی را شاهد بوده استتاسالمی نوسانا
 مذهبی و سیاسـی انتخـاب   قانون اساسی، از میان رجال طبق ،که )139: 1369 مدنی،(است 

دو دیـدگاه مطـرح    در خصوص تصریح قانون اساسی از رجال مذهبی و سیاسـی  .گردد می
 و دیگري بـه معنـاي مـردان کـه در مقابـل نسـاء اسـت        دار یکی به معناي مردان نام ؛است

ــرو اصــل). 16: 1369 حســنی،( ــده پی ــدگاه  دو ،ذکرش ــارة دی ــاد  درب ــان در نه حضــور زن
والیت و حکومت  جمهوري را مترادف با ریاستگروه  ؛است هجمهوري شکل گرفت ریاست
جا که والیـت و رهبـري    و از آناند  عین حکومت و قضاوت ارزیابی کردهو آن را اند  دانسته
د به تصدي این منصب سیاسـی  نتوان نمیبه این ترتیب زنان  ،مردان دانسته شده است از آنِ

جمهوري را بـه متـرادف بـا وکالـت و جـداي از       ریاستگروه دیگر  ،در مقابل. دست یابند
جمهوري را بدون مانع  مقام ریاست تصدي بحث و پیرو همیناند  الیت دانستهوحکومت و 

ـ     و اند کردهشرعی ارزیابی  رغـم   بـه . انـد  کـرده مقـام را صـادر    نمجـوز حضـور زنـان در ای
شوراي نگهبان در این مورد هرگونه ابهام را از میان برداشته و معناي  ه،شد مطرحهاي  دیدگاه

در طول حاکمیت جمهـوري  بنابراین،  ).324 :1367 زنجانی، عمید(کرده است  تأییدرا  دوم
. جمهـوري دسـت یابنـد    ریاسـت یک از بانوان ایرانی نتوانستند به تصدي مقام  هیچاسالمی 

معرفـی   با ،ت وزیران در جمهوري اسالمی براي اولین بار در دولت دهمئحضور زنان در هی
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براي  ،وزیر مرضیه وحیددستجردي و خانم سوسن کشاورز به عنوانو  فاطمه آجرلوها  خانم
خانم مرضیه وحیددسـتجردي  فقط اعتماد به مجلس شکل گرفت که از این تعداد رأي اخذ 

: 1388 ،دهــم دولـت  وزراي نهــایی فهرسـت ( بــه مقـام وزارت دســت پیـدا کنــد   توانسـته 
تـوان   مـی  جمهوري و هئیت وزیـران  ریاستکنار مشارکت زنان در نهاد  در ).8805280863

قـانون اساسـی،    124 به موجـب اصـل   .معاون وزیر نیز اشاره کردبه حضور زنان در سطح 
در ). 56: 1372 امین،(توانند براي انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد  می رئیس جمهور
اولـین معـاون    .گرفتن این مقام عنوان نشده است عهده به شرایط خاصی براي ،قانون اساسی

ابتکار بود که در دولـت هشـتم بـه ایـن     ومۀ معصجمهور پس از انقالب اسالمی  ریاستزن 
هـیچ   شـده،  و تحقیقات انجام ها طبق بررسی ،تا پیش از وي). 45: 1384 دژم،( سمت رسید

 ،در دولـت نهـم و دهـم   . یک از زنان ایرنی نتوانستند به این مقام سیاسی دست پیـدا کننـد  
ز زنـان ایرانـی   تـن ا  17بـه طـوري کـه    ، ترین حضور زنان در هئیت دولت را شاهدیم بیش

جـدول نـام و سـمت زنـان عضـو هیئـت       (توانستند در هئیت دولت حضور داشـته باشـند   
  ).73848خبر  کد، 4/10/89 ،پنجم تا دهم هاي دولت
  
  قضائیه ةقو زنان و 3.3

ریاسـت دیـوان    و یهئقضـا ة ریاست قـو  چون مناصبیتصدي  ویه ئقضاة حضور زنان در قو
اصـول قـانون اساسـی بـر      نکـردن  تأکیـد رغم  بهریاست دیوان عدالت اداري  و عالی کشور

رو نبودن زنان با منع قانونی همانند ریاسـت جمهـوري    روبهو  نبودن شرایط ذکوریت مطرح
بر بحث مرجعیت در شـرایط منـدرج    تأکید. فقهی و شرعی آمیخته شده استهاي  با بحث

و  از یـک سـو   ایـن گونـه مقامـات    ط احـراز شر منزلۀ قانون اساسی به 162و  157در اصل 
موجـب   ،از سوي دیگر ،بار از زنان مشقتیک تکلیف  مثابۀ به شدن مسئولیت اجتهاد برداشته

دیـوان   و قضـاییه ة مانند ریاسـت قـو   دارد،اجتهاد  بهزنان در مقاماتی که نیاز  شده است که
مقـام   ند بـه تصـدي ایـن   نحضوري نداشته باشند و نتوا ،عدالت اداري و دیوان عالی کشور

و صفات طبیعى که دارنـد از مسـئولیت مرجعیـت    ها  ویژگى علت زنان به ،بنابراین. بپردازند
زیرا هر کسى مى تواند  ؛ند و اما این مسئله منافاتى با تحصیل علم فقه و اجتهاد نداردا معاف

). 382: 1371 ،ملـی آجـوادي  ( به مقام اجتهاد دست یابد و اختصاص به مردان یا زنان ندارد
که شرایط انتخـاب قضـات    ،1361قضاییه تا اردیبهشت ة حضور زنان در قو ،به این ترتیب

 قضات از میان مردان واجـد شـرایط انتخـاب    تصریح شد که تصویب رسید و بهدادگستري 
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با اصـالح قـانون شـرایط     1374در سال  ،شود به حضور در کادر اداري محدود شده بود می
تحقیق انجام  ت و زنان توانستند به نام قاضیِفقضات از کادر اداري فراتر رشوندگان  انتخاب

و زنان در این  است صدور حکم هنوز در انحصار مردان ،رغم این اصالحات به. وظیفه کنند
قضـاوت و   در مقـام  انـد  نتوانسـته یک از بانوان ایرانی  هیچهمین مبنا  اند و بر شدهمنع  مورد
از  تـوان  مـی  گانه سهکنار قواي  در ).323: 1382 ناجی راد،( باشندحضور داشته  يأر يانشا

مجلـس خبرگـان رهبـري     .کننـد  می رهبري از آن یادة عنوان قوبا یاد کرد که  هقوچهارمین 
 از سوي مردم انتخـاب  نظارت بر عملکرد او و متشکل از فقهایی است که براي تعیین رهبر

 ،میان واجدین شرط استشـهار، اجتهـاد   این اعضا ازخبرگان  ،انتخابات 3ة ماد طبق .شوند می
 گردنـد  مـی  انتخـاب  نداشـتن سـوابق سـوء   ، معتقدبودن به نظـام  ،اجتماعی بینش سیاسی و

عدم تعیین شرط جنسیتی براي خبرگان منتخـب مـردم موجـب     ).96 -  95: 1378 یعقوبی،(
منعی براي ورود به مجلس خبرگان نداشـته   ،شد تا زنان در صورتی که واجد شرایط باشند

در طـول حاکمیـت نظـام     ،ایـن حـال   بـا . د به ایفاي نقش بپردازنـد نراحتی بتوان بهباشند و 
ي أردر مجلـس خبرگـان    توانسته خانم منیره گرجی، ،تنها یک زن ،جمهوري اسالمی ایران

 ).136 :1375 ،مصـفا ( تصویب قانون اساسی حضور یابـد ۀ کافی را تحصیل کند و در مرحل
این نتیجه را درپی داشت کـه   حاکم بر ایران ۀگان سهبررسی مشارکت سیاسی زنان در قواي 

حضور  ،در مقایسه با افزایش حضور زنان در محافل علمی ،قدرتۀ مشارکت زنان در عرص
حضـور فعـالی    گیـري  تصـمیم در سطوح بـاالي  اند  که چرا زنان نتوانسته این. رنگ است کم

در خصـوص مشـارکت   . شـود بررسـی   توانـد  مـی  اندازهاي متعـددي  چشم داشته باشند از
ازجمله احساس محرومیت نسبی متعلق به تد  ؛مطرح شده است گوناگونیسیاسی، نظریات 

پویایی رفتار جمعی متعلق بـه هربـرت    نظریۀابزاري، نظریۀ  ،)Ted Robert Kee( رابرت گر
 )David Sales( شناختی اجتماعی متعلق به دیوید سـیلز  روان نظریۀ ،)Herbert Blvmr( بلومر

و  )Peter Blav( و پیتـر بـالو   )George Hvmtr( مبادلـه متعلـق بـه جـورج هـومتر      نظریـۀ و 
رغم مفیدبودن بسیاري از  به. فرهنگ سیاسی گابریل آلموند و سیدنی وربا نظریۀ همچنین

فوق ۀ زنان در ایران پس از انقالب مقال این نظریات در طرح موضوع مشارکت سیاسی
؛ بپـردازد  پـذیري  جامعهبررسی نسبت بین مشارکت سیاسی زنان و  به درصدد است که

شده پیرامون مشارکت سیاسی زنان کمتر به آن  نگاشتهرسد در مطالب  می نظر بهامري که 
  .پرداخته شده است
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  مشارکت سیاسی زنان پذیري جامعهبررسی . 4
ـ  بـه مفهـوم زن   1960 ۀدهـ ۀ پس از جنگ جهانی دوم تا نیمهاي   نوشتهدر اغلب  یـک  ۀ منزل

شـناختی بـین زن و مـرد داشـته      زیستهاي  کار برده شده که نشان از تفاوت به )sex( جنس
سان موجودي با مسائل و مشکالت خاص خود و جـدا از   بهدر لواي این مفهوم، زن . است

بـراي کسـب برابـري و رواج     ،زنـان هاي  الش نهضتشدن و ت جهانیبا . شود می مرد دیده
 )gender( جاي مفهـوم زن، مفهـوم جنسـیت    به، و عدالت، تغییراتی در این نگرش ایجاد شد

داشته و مشـکالت   تأکیداین مفهوم جدید بر رویکردي متفاوت به مسائل زنان  .کار رفت به
فرودسـتی  ۀ ریشـ  و کـرد  مـی وجو  جستدر متن روابط اجتماعی میان مردان و زنان  زنان را

دانسـت   مـی  روابط اجتماعی جاري در جامعه تر در را بیشها  آن پایگاه زنان و تبعیض علیه
اجتماعی هاي  آن ویژگیة جنسیت دربرگیرند ،با این تعاریف ).99 -  98: 1381 طلب، شادي(

در  پـذیري  جامعهو از طریق  کند می که رفتار زنانه یا مردانه را در جامعه تعریف دانسته شد
بـه اعضـاي    و انـد  کـرده آن را تعیین ها  رفتارهایی که فرهنگ و سنت .گیرد می اجتماع شکل

هـاي اجتمـاعی هریـک     سایر گـروه  ،ها رسانه مدارس، خانواده، .شود می جامعه آموزش داده
ایـن   براسـاس تـدریج   بـه  افـراد،  آموزند و می جنس را به فرد تصوراتی از رفتار مناسب هر

روانـی و حتـی شـغل    هـاي   ویژگـی و  هـا  عالقهو  ها اطالعاتی را در مورد نگرش ،اتتصور
 رغم بهشود تا  می نگاه جنسیتی باعث .)179: 1390اعزازي،( آورند می دست به متعلق به خود

تغییـرات چنـدانی را در    ،گیـرد  می براي مشارکت سیاسی زنان صورت که ،تبلیغات گسترده
بـا   آنچه در این مبحـث  .مشارکت در سطح بسیار پایینی قرار گیرداین زمینه شاهد نباشیم و 

جنسیت اسـت کـه افـراد در طـول     ۀ مسئل بر تأکیدهنجارهاي اجتماعی با  شود میتوجه  آن
ر دي است که این هنجارهـا  تأثیرشوند و  می آشناها  آن با پذیري جامعهاثر  بر زندگی خود و

و هـا   کـردن تعـارض   مشـخص بـراي   علـت، ن بـه همـی  . دنکن می مشارکت سیاسی زنان ایفا
نـد  دار اهمیـت  پـذیري  جامعـه  فراینـد سه نهاد مهم در جامعه کـه در   ،شده مطرحهاي  تضاد

ارتبـاط  هـاي   مدرسـه و رسـانه   و نهـاد خـانواده   اند از عبارت این سه نهاد ؛دنشو میبررسی 
 مـرتبط بـا  هـا و باورهـاي    شوند و نگرش می تلقیمدرن  ۀجامعیک هاي  جمعی که سازمان

  .کنند می بودن مشارکت سیاسی ایفا پایین آن عبتَ بهنقشی در مشکالت جنسیتی و ها  آن
  
  جنسیتی و خانوادههاي   کلیشه و زنان 1.4
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کردن  اجتماعیکه یکی از کارکردهاي مهم خانواده  مطرح است یهاین نظر ،شناسی جامعهدر 
خصوص  به ،  مدرسه و رسانه کودك کردن اجتماعیخانواده در ة دو رقیب عمد. کودك است

والـدین   پـذیري  جامعـه  دیدگاه فردگرایانه، از ).182 -  179: 1376 اعزازي،(است  ،تلویزیون
بـراي  . اسـت  و خلـق و خـوي شخصـیتی    ها ویژگی و جنسیتیهاي  تفاوت منبع بسیاري از

والـدین بـه    هایی کـه  زمینهبررسی  منظور بهپژوهشگران مطالعاتی را  ،حمایت از این دیدگاه
بـا  اي  مطالعـه  ،1947در  .کنند طراحی کردند می طور متفاوتی با دختران و پسران خود رفتار

از پـدر و مـادران نـوزادان تـازه     تحقیق، این  در. انجام شدها  هدف آشکارکردن این تفاوت
دختـر و پسـر از   هـاي   که نمونه با این ،متولدشده خواسته شد تا کودکانشان را توصیف کنند

والدین نوزادان دختر کودکانشان را بسیار  ،سان بودند لحاظ قد و وزن و کشش عضالنی یک
شد تا پژوهشگران بـه ایـن   سبب همین  و کردند می والدین نوزادان پسر توصیفبا متفاوت 

بلکـه از   ،دهنـد  نشان نمـی واقعی بین کودکان واکنش هاي  نتیجه برسند که والدین به تفاوت
منجر به رفتارهاي متفاوت کودکـان دختـر و    کنند که احتماالً می استفادهجنسیتی هاي  کلیشه

تقریبـاً  هـاي   بـه یافتـه   مـذکور انجـام شـد   موضوع  پیروِدر دیگر مطالعاتی که . شود می پسر
 تـالیتون و رومنـی   )1974(پژوهشـگرانی مثـل مـک کـوبی و ژاکلـین       .منسجمی منجر شد

بین نوزادان دختر و پسـر   ي رفتاري، ها ي از زمینهدر بسیار ،نتیجه گرفتند که والدین )1991(
مهـم تفـاوت در   هـاي   یکی از حـوزه  ).89 -  90: 1388 سفیري،( شوند می خود تفاوت قائل

گـردد،   و فعالیت کودکـان برمـی   ها بازي اسباب و ها بازيبه  برخورد با کودکان دختر و پسر،
چرخ خیاطی بخرند  ،وسایل خانه ،سرویس آشپزخانه ،عروسکها  طوري که براي دختربچه

ایـن   .ماشـین بخرنـد   ،برقـی هـاي   بـازي  اسـباب  ،سـازي  خانـه هاي  بازيها  و براي پسربچه
 استعدادهایی غیـر از توانـایی انجـام کارهـاي خـانگی را پـرورش      ها  در پسرها  بازي اسباب

هـاي   در جوامـع صـنعتی بـه تفـاوت    گونـاگون  هـاي   بررسـی ). 35: 1376 میشـل، ( دهد می
هـاي خـاص بـه     تربیتـی و انتقـال نگـرش   هاي  کاري ریزهدخترها و پسرها در  پذیري جامعه

در ایران نیز هرچند مطالعات محدودي پیرامون نقش . در خانواده تکیه دارد دختران و پسران
ـ  گیري شکلخانواده و یا نگرش والدین در  خصـوص دختـران شـکل     هشخصیت کودکان ب

متفـاوت دختـران و پسـران از     پذیري جامعهنیز گواه تفاوت  ها اما نتایج این پژوهش ،گرفت
فـر   قـائمی . هاي متفاوت این دو جنس است رفتارهاو گرایش آن تبع بهو  طریق نهاد خانواده

پیـام نـور    خانواده بر هویت جنسیتی دختران دانشجوي دانشگاه تأثیر« در پژوهشی با عنوان
نامـه در   روش پیمـایش و پخـش پرسـش    زا استفاده با ،صورت گرفت 1388که در  ،»جهرم



 پذیري و مشارکت سیاسی زنان بررسی رابطۀ جامعه   174

  

هاي  میان متغییر رسد که می نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور جهرم به این نتیجه 384میان 
هرم قدرت در خانواده و پایگاه اقتصادي و اجتمـاعی   ،تبعیض جنسیتی، تقسیم کار جنسیتی

ـ  .خانواده با هویت جنسیتی دختران همبستگی وجـود دارد  بـا تحلیـل نتـایج     ،توي درنهای
 ،رسد که هرچه تبعیض جنسیتی موجـود در خـانواده شـدیدتر    می آمده به این نتیجه دست به

پایگـاه اقتصـادي اجتمـاعی     ،تر خانوادة سنتیهرم قدرت در  ،تر خانوادة سنتی در تقسیم کار
تـري شـکل خواهـد     جنسیتیو  تر سنتیرت وص بههویت دختران نیز  ،تر باشد پایینخانواده 

ایرانـی بـا   هـاي   نتایج این تحقیق حاکی از این مسئله است که دختـران در خـانواده  . گرفت
 جدیـدتر تجربـه  هـاي   دختـران در خـانواده   باتري را  متفاوت پذیري جامعهسنتی هاي  بافت

 که به ،تقسیم کار جنسیتی و تبعیض جنسیتی علت دختران به ،سنتیهاي  در خانواده. کنند می
 مردان دارند و جز در وظایف همسري و مـادري  در قبالنگرش فرادستی  ،دشو می القاها  آن

قوانین و فرهنگ سنتی حاکم بر اقتدار و  ،به این ترتیب .توانند نقش دیگري را ایفا کنند نمی
تواند مانع مهمـی در مشـارکت و حضـور     می امري که ؛خانواده اصرار دارد مردان درۀ سلط

 ،جدیدترهاي  این روند در خانواده. شودشناسایی  محیط خانهخارج از هاي  زنان در فعالیت
هاي جنسیتی و پایگاه اقتصادي باالتر با توزیع قدرت  تفاوت و که در آن تقسیم کار جنسیتی

تر با چنین موانعی بـراي   کم خورد و زنان چشم می بهتر  کم ،خانواده وجود دارد تر در مناسب
بـه ایـن   ). 102 -  83 :1388 فـر، یقـائم ( کنند می رمپنجه نو اجتماع دستۀ مشارکت در عرص

ي در حضـور و  مـؤثر جنسـیتی، نقـش   هـاي   کردن کلیشه نهادینهبا  ،ساختار خانواده، ترتیب
هـا   توان از نگرش می کنار ساختار خانواده، در. کند می مشارکت فرزندان خود در جامعه ایفا

 مشارکت دختران خود در جامعه ایفـا والدین نیز یاد کرد که نقش مهمی را در هاي  و هویت
هویـت   تـأثیر دهد، بـه بررسـی    می انجام 1389در پژوهشی که در  ،مرتضی منادي .کنند می

وي در  .پـردازد  مـی  شهر تهـران  جنسیتی دختران نوجوانهاي  هویت گیري شکلمادران در 
وزان و آمـ  دانـش تـن از  ده از روش تحلیل محتوا و مصـاحبه بـا    گیري بهرهبا  ،پژوهش خود

رسد که مادري که از جنسیت خود راضی باشـد جـنس فرزنـد     می به این نتیجه ،مادرانشان
کـه طیفـی از مسـتبدانه تـا      ،تربیتـی خـود  هـاي   براي وي حائز اهمیت است و لذا در روش

فرزندان دختر خود  در قبالکند که رفتارهاي متفاوتی را  می تالش ،انگارانه خواهد بود سهل
مـادري کـه از    ،در مقابـل  .با رفتارهاي تربیتی با فرزندان پسر متفاوت اسـت  کار گیرد که هب

 تـري را  دموکراتیـک تربیتی ة شیو جنسیت خود ناراضی باشد در تربیت فرزندان دختر خود
زنانـه و   کـامالً هاي  تربیتی متفاوت در بین مادران هویتة همین برخورد و شیو. کند می پیاده



 175   ي و دیگراننظر نایم

  

 و کـه در نگـرش فرزنـدان بـه خـود      دهد می ین فرزندان شکلیا هویتی دوجنسیتی را در ب
 مـؤثر پوشـیدن فـرد    لبـاس تحصیلی و حتی در نوع ۀ رشتو  اشتغال در محیط خارج از خانه

عنـوان نمونـه مـورد بررسـی قـرار       بـه مادري کـه  ده مطابق با بررسی این پژوهش از . است
تربیتـی مسـتبدانه یـا    ة و شـیو خودراضی هستند  از هویت داراي ها آن ازهفت تن اند  گرفته
آموز محور مطالعه  ده دانشتبع همین وضعیت از میان  به. اند گرفته را درپیشاي  انگارانه سهل
 ،منـادي فـر  ( نفـر داراي هویـت دوجنسـیتی هسـتند    سه نفر داراي هویت زنانه و هفت نیز 

در ها  آن هاي هویتها و  شود که والدین و نگرش می مالحظه ،به این ترتیب). 32 -  7: 1389
اسـت کـه    و مطابق با همین هویت جنسیتی است مؤثرهویت جنسیتی دختران  گیري شکل

ایـن حضـور را    در بسیاري از موارد اجتماع را ندارند وعرصۀ دختران تمایلی به حضور در 
 ایرانـی و هـاي   هشدن همین فضا بـر خـانواد   حاکم .دندان می مخالف با وظایف خود در خانه

طـور عـام و    بـه  اجتماعۀ به مشارکت اندك زنان در عرص تربیتی دختران در نهایتي ها الگو
پیرو توضیحات فوق  .گردد می منتهی طور خاص بهمشارکت سیاسی زنان در ساختار قدرت 

ایرانـی کـه پدرسـاالر یـا پسردوسـت هسـتند       هـاي   اکثر خـانواده  باتوجه به این نکته که و
کـه   انـد  قـرار گرفتـه   و امکانات اجتماعیها  رسانهو  مدارسو  اجتماعیهاي  نهاد تأثیر تحت

هـاي   شود کـه خـانواده   می دهند و سبب می ندرت امکان فعالیت را در اختیار دختران قرار به
وظـایف   دادن خانواده و انجامة ایرانی دختران خود را تنها براي ازدواج و زندگی در محدود

قرارگـرفتن دختـران ایرانـی در چنـین      طبیعتاً ).197: 1376 اعزازي،( خانوادگی تربیت کنند
مردانـه تلقـی کننـد و تمایـل کمتـري بـه       اي  شود که سیاست را حوزه می هایی باعث محیط

   .مشارکت در این حیطه داشته باشند
  
  ها جنسیتی و رسانههاي  کلیشهو  زنان 2.4

نیـز عصـر   عصـر حاضـر   و  شـود  می شناختهاي  مشخصه اهر عصري بنا به مقتضیات خود ب
پـس از ورود  . شـود  مـی  به رکن چهـارم دموکراسـی یـاد    ها از رسانه اساساً. ارتباطات است

جمعی هاي  پذیرش رسانه ۀزمینبه زندگی افراد  ،ارتباط جمعیهاي  رسانه منزلۀ به ،مطبوعات
علـت   بهاز میان وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون ). 23: 1373اعزازي،( دیگر نیز شکل گرفت

تواند در حضور زنان در جامعـه نقـش    می تصویريهاي  ترین مخاطب و قابلیت یشداشتن ب
تواند در کـاهش   می دهد می تلویزیون از طریق تصویري که از زن ارائه. تري را ایفا کندمؤثر

 تـأثیر بـراي فهمیـدن   . سیاسـت نقـش مهمـی را ایفـا کنـد     ۀ یا افزایش حضور زن در عرص
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شـده از زن در ایـن رسـانه     ارائـه  مـا ابتـدا بـه تصـویر    ر مشارکت الزم است که دتلویزیون 
 ابتدا به سـیر  در بهتر است ،نگاه کنیم تلویزیون عمیقاً زن درة اگر بخواهیم به چهر. بپردازیم

نویسی در کشور مـا، بـه زن    نامه فیلماز آغاز . تحول این چهره از گذشته تا به امروز بپردازیم
ایرانـی در   موجود عجیبی که بـه نـام زن  . برنخاست ایرانی توهین شد و بانگ اعتراضی نیز

حالی است کـه   این در. گونه وجه اشتراکی با زن ایرانی نداشت هیچها به نمایش درآمد  فیلم
ۀ دانش و زیرکی زنـان در همـ   ملی و محلی ایرانی تالش وهاي  از افسانهاي  بخش عمده در

د کـه  نقعی هزاران زن واقعی وجود داردر دنیاي وا ،این عالوه بر .ستشده اروایت  ها زمینه
هاي ایرانی بـه نمـایش    ولی آنچه در فیلم ،در قلمرو زندگی خودشان پهلوان و قهرمان بودند

 الهیجـی، ( افسانه و نه در جهان واقعیت وجود خـارجی نداشـت   نه در دنیاي ،گذاشته شد
شـد   می ه از زن ارائهتجاري تلویزیون تصویري کهاي  قبل از انقالب، در پیام). 9 -  7: 1372

 .تزیین و مسئول امـور داخلـی خانـه بـود    ۀ زیبایی و وسیلو  جنسی ۀجاذبحاوي سه مفهوم 
 همچنـین . ی پـایین آورده شـود  ئهمین تصویر از زن باعث شد که ارزش زن در حد ش ۀارائ

اخالقـی مثـل    یکـردن، صـفات   قضاوتبودن، سطحی  خرافیخصوصیات منفی شناختی مثل 
: 1356 محسنی،( شد می انگیزي بیش از مردان به زنان نسبت داده فتنهکردن،  غیبت ،حسادت

زن ة چهـر ، تغییراتی که در شرایط فرهنگی جامعـه رخ داد  علت به ،از انقالبپس  ).49 -  38
این تحـول   .تري گرفت از این حالت عروسکی و نمایشی خارج شد و ارزش و اعتبار بیش

تلویزیونی پس از انقالب هاي  زنان در سریال. کافی نبود سفانهأمت ،اگرچه الزم و ضروي بود
هـا و   شستن ظـرف  و مشغول جاروکردن ،جاي داشتن نقش فعال به ،که نددار خانهموجودي 

نمایش  ،زنان در خانواده استهاي  اگرچه آشپزي و نظافت از مسئولیت .اند کردن پاكسبزي 
زن جز آشـپزي و جاروکشـیدن قابلیـت     کند که می تصویر این توهم غلط را ایجاد دائم این

تغییـرات نقـش زن در جامعـه و    «بـا عنـوان   اي  راوراد در مقالـه  ،براي مثـال . دیگري ندارد
با روش تحلیل  1378و  1374هاي  ایرانی تولیدشده در سالهاي  سریال ۀمقایسبا  »تلویزیون

مـورد بررسـی    ةوردی به این نتیجه رسیده است که بازتاب تلویزیونی نقش زن در طول کم
امـا میـزان    ، سنتی و مادري به زنان داراي تحصیالت تبدیل شـده هاي  تغییر کرده و از نقش

تـر   تلویزیونی از واقعیـت بسـیار بـیش   هاي  فعالیت و تحصیالت زنان تصویرشده در سریال
هـاي   کـه در نقـش   تر از این ها، زنان شاغل و محصل بیش سریالاست و برخالف انتظار، در 

در محـیط خانـه نمـایش     خانوادگی و معموالًهاي  در نقش ،و تحصیلی تصویر شوند شغلی
 نظر ترویج و تبلیغ ةزن در جامعه در حوز تر حضور بیش). 145: 1380راوراد،( اند داده شده
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 در چـه در جامعـه و چـه    ،چنان نقش اول در زنـدگی اجتمـاعی و شـغلی    شود، ولی هم می
داري و  خانـه تضـاد بـا وظـایف     شغل زنان در در اکثر موارد، .کنند می را مردان ایفا ،خانواده

شود کـه در   می و همین مسئله موجب این انتظار از زنان شاغل شود  می مطرحهمسري وي 
  .نشینی کنند عقبنفع خانواده از کار  بهتقابل بین کار و خانواده 

تنهـا   ،ایرانـی هـاي   ادهر خـانو دگـذار  تأثیر ۀرسـان  ترین مهم در جایگاه ،بررسی تلویزیون
و هـا   تبلیغـات و بازنمـایی زن در آگهـی    ۀمسـئل . تلویزیونی نیسـت هاي  معطوف به سریال

نسب در پژوهش خود  حقیقی. استاي  برانگیزترین مباحث رسانه چالشتبلیغات تجاري از 
بازرگـانی سـیماي جمهـوري    هـاي   بررسی تصویرسازي نقش جنسیت در آگهـی «با عنوان 

آگهی را در راستاي پژوهش خود  139با روش تحلیل محتوا،  ،1384در سال  »اسالمی ایران
درصـد    95تلویزیـونی  هـاي   در آگهـی  د که میان مـرد و زن یرس  و به این نتیجه کردبررسی 

تر بـه تصویرسـازي شخصـیت اصـلی مـردان       ها، گرایش بیش آگهیدر . تفاوت وجود دارد
درصـد   3/27اصلی مردان هستند و زنان اي ه از شخصیت درصد 7/72کهاي   به گونه ،است

خـانگی  هاي  فراوردههاي  تر در آگهی تلویزیونی، بیشهاي  در آگهی ،زنان. کنند می نقش ایفا
 دیـداري نمـایش داده  اي  گونه بهغیرشاغل و  و همسردار ،به همراه کودکان ،و در درون خانه

 و ند کـه در بیـرون از خانـه   ا نمرداها  اصلی آگهیهاي  تر شخصیت بیش در مقابل، .شوند می
پـس از   ةدورتوان گفت زنـان در   می .مردانه حضور دارندهاي  همسر و در زمینه بی و شاغل

ها شخصیت اصـلی زن   آگهیاما در  ،اند رفت داشته آموزش و تحصیل پیش ۀزمینانقالب در 
سـنت   براساستصویرسازي نشده و اغلب زنان  غیره کارمند وو  دانشجو و آموز دانش

 توان در می را ،ملیۀ در رسان ،از زنان این تصویر. آیند می به نمایش درها  آگهی درگذشته 
مقولۀ بر اي  نگره«اغ در پژوهشی تحت عنوان دبچنان که  .طنز نیز دنبال کرد هاي برنامه

سعی کرد با نگاهی منتقدانه نوع  ،1383در سال  ،»ملیرسانۀ طنز هاي  جنسیت در برنامه
وي نیز در پژوهش خود به این  .ملی را بررسی کندرسانۀ طنز هاي  حضور زن در برنامه

ملی به مردان اختصـاص دارد و  برنامۀ رسانۀ اصلی در هاي  رسد که اکثر نقش می نتیجه
ان در ایـن  حضور زن. استفاده شده استها  محور اصلی این برنامه منزلۀ تر از زنان به کم

سنتی چون مـادري و  هاي  تر معطوف به زنان با نقش تلویزیون بیشهاي  بخش از برنامه
نتایج این پژوهش را شاید . اجتماع خبري نیستة همسري است و از زنان فعال در حوز

جمله از ،تلویزیونیهاي  برنامه که حضور زنان در اکثر دیگري بر این فرضیه دانست تأکید
ارچوبی هچ ؛گیرد می ارچوب همان نگاه سنتی به زن در فرهنگ ایران شکلهچ در ،طنز
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انتقال همین نگـاه از طریـق   . پردازد می که تنها به تعریف زنان در بستر خانه و خانواده
 يعنصر مثابۀ به ،تلویزیونیهاي  تبلیغات و سریالو  جمله طنزاز  ،تلویزیونیهاي  برنامه

توان مانعی مهم در مشارکت و حضور زنان  می را آینده هاي پذیرکردن نسل جامعهمهم در 
  .در جامعه ارزیابی کرد

شده از زن همان تصویر سنتی است که وي را در  ارائهتا زمانی که تصویر  ،به این ترتیب
اجتماع ۀ توان انتظار داشت که زنان به فعالیت در عرص نمی ،کند می چوب خانه تعریفراهچ

این باور کـه اشـتغال زنـان موجـب      گیري شکل بر این تصویر از یک سو و تأکید. بپردازند
گردد موجب شده است که حضور زنان در  می ضرررسانی به جامعه و اتالف وقت و هزینه

بـا   و حضور زنان در ساخت قدرت ،مانند مدیریت ،با تعهد کاري باالهاي  بسیاري از شغل
دهد که  می دولت در بسیاري از موارد ترجیحبنابراین، . باال و بازده پایین ارزیابی گرددۀ هزین

ها  عاملی که ارزش در جایگاه ،ها رسانهحال، با این . کندجاي زنان استفاده  از نیروي مردان به
توان احتمال  می و داراي کارکرد اجتماعی هستند ،دنکن می و هنجارهاي اجتماعی را مشخص

: 1390 اعـزازي، (آید، ریشه در فرهنگ جامعـه دارد   میتصویر در بهها  داد که آنچه در رسانه
ۀ عرصـ  بسا زنانی بسـیار موفـق در   چهگیرد  می هرچند تنها بخشی از فرهنگ را دربر). 174

 اما ،روند می مدرن پیشجامعۀ در یک  شغلی و خانوادگی وجود دارند که متناسب با زندگی
انجامـد و   می به تحریف واقعیتها  پوشی از سایر جلوه چشمنمایش یک بخش از جامعه و 

  .شود می دهد و این خود مانعی در مشارکت زنان دانسته می واقعیت را ارئه شبه
  
  آموزشیهاي  جنسیتی و نهادهاي  کلیشه و زنان 3.4

: 1382 چـابکی، (آموزش اسـت  زمینۀ معاصر نابرابري در  شناسی جامعهیکی از مسائل مهم 
نظـام   نیسـت و  ممکـن فرهنگـی  توسعۀ  بدون آموزش دختران و پسران که باید گفت .)77

سیاسی و اجتمـاعی مطلـوبی   و  فرهنگیتوسعۀ آموزشی مبتنی بر جنسیت نخواهد توانست 
و ارتقـاي سـطح    تـأمین ملزم بـه  ها  دولت ،رو ایناز . )301: 1382 ناجی راد،( را کسب کند

و ظهرونـد  ( انـد  شـده  ،قومیـت و طبقـه  و  نـژاد و  فارغ از جنسیت ،آحاد جامعههمۀ آگاهی 
تنها  جاي جهان، جايدر سراسر تاریخ و در  ،زنانکه  توان گفت می اما .)32: 1389 ،دیگران

زنـدگی از  هـاي   شـماري را در بسـیاري از زمینـه    بیهاي  عامل جنس خود فرصتۀ واسط به
دولت توجـه   اسالمی،بعد از پیروزي انقالب ، نیز در ایران ).4: 1391 قدسیه،(اند  دست داده
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 هـاي  موفقیـت  خاص خود را معطـوف بـه آمـوزش و پـرورش و سـوادآموزي کـرد و بـه       
درصـد   39 فقـط  1357دهـد کـه در سـال     مـی  نشـان  آمارهـا . توجهی دست یافت  درخور
که نشان  رسیددرصد  48این رقم به  1377ابتدایی دختر بودند و در سال دورة  آموزان دانش

 ،افزایش یافته اسـت  سیارشمار زنان باسواد ب. آموزش داردۀ عرص تر زنان در از حضور بیش
هـاي   هنوز تبعـیض ). 83: 1382 چابکی،( اما شکاف جنسیتی به قوت خود باقی مانده است

فضاهاي آموزشـی و فرهنگـی بـراي دختـران     و  امکاناتو  غیرعمدي در تخصیص بودجه
  ).90: همان( خورد می چشم بهآموز  دانش

 یهـای  پیـام  ۀنتیجبلکه  ذاتی نیست، یآموزشی میان دختر و پسر تفاوت باید گفت تفاوت
 قدسیه،( گردد می منتقل دیگر نهادها جمعی وهاي  رسانه است که از طریق خانواده، مدرسه،

افشـا و   نخستین گام براي فراهم آوردن رشد و پیشرفت برابر زنان و مـردان،  لذا. )2: 1391
. )3  :همان( است بر حسب جنسیت در نظام آموزشیاي  کلیشههاي  سپس از میان بردن نقش

 و کارکنـان اداري  و معلمـان و  اعـم از مـدیران   ،یـک نظـام آموزشـی   ة دهنـد  تشکیلعناصر 
 در مشـارکت زنـان ایفـا    نقـش مهمـی را   یـک هر ،هاي درسـی  آموزشی و کتاب هاي محیط

تـري   بـیش  تـأثیر مخاطبـان   در تأثیرگذاري علت هاي درسی به اما در این بین کتاب ،کنند می
 يهـا  که افراد در سراسـر دوره  روند شمار می بهترین منابع آموزشی  اصلیاین کتب از  .دارند

تواند عنصري مهمی در مشارکت سیاسی زنان ارزیـابی   می و سروکار دارندها  آن تحصیلی با
هـاي   این واقعیت که زنان اغلـب در کنـار مـردان در تمـامی صـحنه      ،در کتب درسی .گردد

مانـد و زن   مـی  پوشـیده  آموزشی مشارکت فعـال دارنـد   ،علمی فرهنگی، سیاسی، اقتصادي،
 بـه  ،که تنها بخشـی از زنـدگی واقعـی اوسـت     ،خواهر فرزند، مادر، در نقش همسر، عمدتاً

 اصـالح سـیماي زن در  « عنـوان  احجازي در پژوهشی ب ۀاله ).همان( شود می تصویر کشیده 
 1385  کـه در سـال   ،»برابـر هـاي   به فرصت یابی دستسوي  بهراهی  :ابتدایی ةدورهاي  کتاب

و ها  داوري پیش براساسهاي درسی  دهد که کتاب می این واقعیت را نشان ،تهیه و تنظیم شد
وي در پژوهش خـود بـا    .اند شدهبین دو جنس تدوین هاي  ذهنی مبتنی بر تفاوتهاي  قالب

 محـورِ  پـنج جلـد کتـاب ایـن دوره در     32در  ،شناسایی تصـویر زن  روش تحلیل محتوا به
دهد کـه حضـور    می نشان پردازد و می ،ها شخصیتفعالیت و  و خانواده و اسامی و تصاویر

انـدك   در این حضور مردان است و و کمتر از پسران ذکرشده محور پنجدختران و زنان در 
 ندارنـد  و شـغلی  را در خانواده دارنـد و هویـت مسـتقل   اي  مادران همیشه نقش حاشیه نیز
شـود   مـی  در کتب درسی موجـب  ،به زناي  همین نگاه حاشیه ).121 -  46: 1385 ،حجازي(
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متعددي کـه  هاي  دالوري رغم به ،سیاسی و تاریخی کشورهاي  که وي در بسیاري از رویداد
جمله انقالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی نشـان داده     ازخود در حوادث گوناگون کشور  از

. از واقعیـت نگاشـته گـردد    در اجتماع دور اوتصویر کشیده نشود و منزلت و مقام  به ،است
 ،»بررسی منزلت و نقش اجتماعی زنان در کتب فارسی«مریم ابراهیمی در پژوهشی با عنوان 

اجتمـاعی و  هـاي   در نقـش  را برابري زن و مـرد نـا  ۀفرضـی  ،الهی اهللا سیف سیفراهنمایی  اب
پژوهشگر با روش تحلیل محتوا و . کند می تأیید ،شده آوري عجماز طریق اطالعات  ،سیاسی

به ایـن بـاور اسـت کـه فراوانـی       فارسی مدارس آموزش و پرورش ایرانهاي  بررسی کتاب
 هر دو جـنس هاي  صفات و ویژگی ،جنسیتی، نوع فعالیتهاي  واژه ،تصاویر ،مشاغل ،اسامی

هـاي   برگرفتـه از مـتن کتـاب   هـاي   ابراهیمی نیز با استفاده از یافتـه  .دیگر تفاوت دارد یک با
شـده بـه    نقاشـی رسد که در تصـاویر   می راهنمایی و متوسطه به این نتیجه و فارسی ابتدایی

تصـویر   1168از میـان   کـه  چنـان  ،دختران و زنـان کمتـر از مـردان و پسـران توجـه شـده      
تـر ایـن    در بـیش  .بـوط بـه مـردان اسـت    درصد مر 68/75درصد مربوط به زنان و   24  /31

این  .خبري نیستها  آن و از حضور اجتماعیبرند  سر می به تصاویر، زنان در خانه و مدرسه
اجتمـاعی گونـاکون ماننـد    هـاي   مـردان داراي نقـش   ،در ایـن تصـاویر   ،حالی است کـه  در

اما زنان در تـاریخ علـم و سیاسـت حضـوري      ،مبارز هستند ،جهادگر ،مدار، رزمنده سیاست
اسـت کـه در   اي  پیـرو همـین نقـش حاشـیه     .دارنـد فایـده   بـی و اي  حاشیه یندارند و نقش

 شـود  نمیاسیر یا مبارزي سخن گفته  و مربوط به دفاع مقدس از هیچ زن رزمندههاي  بخش
رزمنـدگان   اما تمـام  ،مادر و همسر شهید بسیار اندك استهاي  وحتی حضور زنان در نقش

 همچنـین  ،ها در این کتاب .شود می دیاها  آن دهند که با شجاعت از می مردان تشکیل غالباً را
بـزرگ سیاسـی و   هـاي   تمـام شخصـیت   ،شـود  می هایی که از اشخاص مذهبی یاد در درس

از اي  و یا خطبـه  )س( کتابی یا حدیثی از حضرت زهرا یا مذهبی مردان هستند و هیچ متنی
هـا   آن کـه در بـین   ،کوتاهی از زنان بزرگ صـدر اسـالم  ۀ نام زندگییا ) س(حضرت زینب 

 مـذهبی هاي  در کنار شخصیت .شود نمیدیده  ،مجاهد و عالم یافتو  مبارز و توان شهید می
. انـد  شـده به فراموشی سپرده ها      توان به مشاهیر سیاسی و ملی اشاره کرد که در این کتاب می

تصویر  122و از  مردان هستند از نفر مربوط به زنان و بقیه 37اسم مشاهیر  782 از که چنان
حجـازي  . )77 -  49: 1386 ،الهی سیف( تصویر مربوط به زنان است 1 مربوط به مشاهیر تنها

کتـب   سیاسـی و تـاریخی در  هـاي   عنوان شخصـیت  به را نیز در پژوهش خود حضور زنان
رسـد کـه در مـتن و تصـویر کتـب       می و به این نتیجه کند می ابتدایی صفر درصدد ارزیابی
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سیاسـی و ملـی مطـرح در ایـن کتـب نقـش نـدارد و تمـام         هاي  ابتدایی زنان در شخصیت
  .مردان هستند از ملی سیاسی وهاي  شخصیت

هـایی   نقشبا  ،یچه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کم ،نقش زنان در کتب درسی ،کلدر 
اجتمـاعی  هـاي   بـا نقـش  ها  یچ تشابهی ندارند و دختران در این کتابکنند ه می که زنان ایفا

. شوند نمیآشنا  ،که استعداد احراز آن را دارند ،طور خاص بهسیاسی هاي  طور عام و نقش به
در  ،تنهـا معطـوف بـه مشـاغل محـدودي اسـت      ها  آن غالتاش ةدایراست که  علتبه همین 
اجتماعی کشور هاي  تمام نقش ند درنتوا می و تري دارند که مردان تنوع شغلی بیش صورتی

تفاوت فاحش دختـران و پسـران   و  تحصیلی خاصهاي  حضور زنان در رشته. سهیم باشند
هیچ محـدودیتی بـراي    ننبود توجه به با ،در دانشگاه ویژه به ،تحصیلیهاي  در انتخاب رشته

یـن رابطـه اسـت کـه     جنسیتی در اهاي  گویاي تحمیل کلیشه ،دانشگاهیهاي  ورود به رشته
و از حضـور در   شـوند و مشـاغل  هـا   شود زنان تنها طالب حضور در برخی رشـته  می منجر

د و این تصـور را  نخودداري کن ،قدرتۀ جمله حضور در عرصاز ،ها مقامو ها  صبمنبرخی 
  .مردانه استاي   در ذهن خود بپرورانند که سیاست حیطه

  
  کارها راه .5

ل سیاسـی ندارنـد و سیاسـت را    ئچـرا زنـان گـرایش بـه مسـا      که به این پژوهش ۀدر مقدم
و بـه ایـن نتیجـه     کردیمبررسی  شده، مطرح ۀفرضیباتوجه به  ،کنند می مردانه تلقیاي  عرصه

 و ماننـد خـانواده   ،پـذیري  جامعـه جنسیتی جامعه از طریق نهادهـاي  هاي  رسیدیم که کلیشه
شود که زنـان   می شود و باعث می منتقل از نسلی به نسل دیگر ،آموزشیهاي  و نهاد ها رسانه

الزم اسـت   ،حال که به بررسی مشکل پرداختیم .مدیریتی معرفی کندهاي  را فارغ از توانایی
  .کارهایی را ارئه دهیم ترکردن مشارکت سیاسی زنان راه افزونجهت رفع این مشکل و  در

مثلـث   ،طبقاتیهاي  کلیشهنژادپرستانه و هاي  تبعیض جنسیتی، در کنار کلیشههاي  کلیشه
رنـج و   ۀمایـ جهـان  ۀ سازد که از دیرباز در چهارگوشـ  می هایی را و نابرابريها  سوم تبعیض

الزم  جنسیتیاي ه هبراي جلوگیري از بازتولید و زدودن این کلیش .محرومیت بشر بوده است
ـ هـا   آن مخالف یاد شودهاي  عنوان جنس اب که از زنان و مردان این است قبل از عنـوان   ارا ب

  . نیست فراتر یا فروتر از جنس دیگر ها آن یک از هیچموجودات انسانی معرفی کرد که 
اعـم از   ؛ناشی از موقعیت بشر نشـان داد هاي  و تواناییها  ضعف زنان و مردان را باید با
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منطقـی و عینـی    مبتنی بـر هاي  کلیشه از. باشدنث ؤمکه فرد مورد نظر از جنس مذکر یا  این
باید با تمام دقـت نشـان داد کـه     .مردان و احساساتی و ذهنی بودن زنان خوداري کرد بودن

 و شغل و حتی نوع بازي برخوردارنـد  و تحصیلیۀ دختران مانند پسران از حق انتخاب رشت
بـا   باید دختـران را تشـویق کـرد کـه     .پرهیز کردها  در این زمینه موجودهاي  بندي تقسیماز 

مطالعه و حضور زنان  ،به عبارتی ؛سیاسی و تاریخی آشنا شوندهاي  الگوهاي خود در عرصه
آموزشی  ۀبرنامدر  ،که نشان از دالوري زنان دارد ،را در رویدادهاي تاریخی و سیاسی کشور

زنان و . گوناگون نگریستهاي  هایی با توانمندي انسان چشمبه زنان به  گیرد و ردختران قرا
  .سان ترسیم کرد اهمیتی یک عزت وو  باید با حرمت مردان را

اثر کـار زن در   نباید گفت بنیان خانواده بر و زنان را نباید در تملک مردان توصیف کرد
الگو  منزلۀ بایست زنان نوآور و رهبران جنش آزادي زنان را به می بلکه بیند، می بیرون آسیب

  . به دختران معرفی کرد
 ،هـا  آن بـه یـاري   ،هایی یافت که موقعیتکه باید واژگان و اصطالحات و  سرانجام این و

ترین امکانات براي کشف و تحقق استعدادها یا تمایالت خویش به  پسران و دختران با بیش
  .زندگی گام بگذارند

  
 گیري نتیجه. 6

. رنـد امـور خـانواده و جامعـه دا    ةاداراي در  کننده تعییندر سراسر جهان، نقش مهم و  ،زنان
 تواننـد مسـئولیت بسـیار    می توسعۀ پایدار،هاي  براي تسریع روند تغییر و تحقق هدف ،آنان

یکـی از بسـترهاي تعـالی و     مثابـۀ  به توسعۀ پایدار هنگامی. جدي و مهمی را برعهده گیرند
هـاي اجتمـاعی    گـروه  ۀهمـ آمیز باشد که با یاري و مشـارکت   تواند موفقیت رشد انسان می
هنـوز در سـطح    گیـري  تصـمیم سطوح باالي  مشارکت زنان در در حالی که .صورت پذیرد

  .بسیار پایینی قرار دارد
مردانـه  اي  کننـد و آن را عرصـه   می که چرا زنان از سیاست دوري سؤالدر پاسخ به این 

 فراینددر  ها نهادهاي آموزشی و رسانه و کنند این فرضیه را مطرح کردیم که خانواده می تلقی
دختران و پسـران را از  ة آمیز دربار تبعیضو باورهاي ها  سنت و آداب و رسوم یريپذ جامعه

اجتمـاعی  هاي  از نابرابريمنشأ بسیاري به این صورت  کنند و می نسلی به نسل دیگر منتقل
هاي  کلیشه در  سرچشمهد، نداشته باش قانونیمنشأ که  آن تر از که بیش یهای نابرابري. شوند می

  .یابند می بازتولید و قوام ذکورطریق سه نهاد م ازو  دارند در جامعهموجود  جنسیتی
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دختران و پسـران   در قبالمتفاوت هاي  خانواده از طریق تربیت جنسیتی کودکان و کنش
 و جنسـیتی مطـرح در کتـب درسـی    هـاي   کلیشهۀ وسیل بهآموزشی هاي  خود مدارس و نهاد

جانبه  یکتصاویر ۀ با ارائ ها و رسانه جنسیت براساسها  نابرابري در آموزش و تفکیک رشته
یک  این تصویر از زن از ۀارائ .اند سهیماز زنان و تداوم فرهنگ پدرساالري در این بازتولید 

از  ،سـوي دیگـر   و از گردد می سو سبب کاهش مشارکت سیاسی از حد فعاالنه به منفعالنه
نفس و سرخوردگی و احسـاس   هب داعتمابودن  پایینو  افسردگی شناسی اجتماعی، حیث روان
که زنـان   شود میمنجر  دهد و میبودن را به شکل معناداري در زنان افزایش  ناتوانضعیف و 

 ۀو تمایلی به حضـور در عرصـ   خاص را به کناري بنهندهاي  باال و فرصتهاي  رتبهیاي ؤر
ة هویت شکنند دیگري مانند سائلمتوان از  می عضالت،مدر کنار این . سیاست نداشته باشند

و  زنـان ة ن از حـوز درك نادرسـت مسـئوال  و  و مسـتقل مـرد   زنان در مقابل هویـت کامـل  
و نیسـت  ها  آن کرد که در این پژوهش مجال بررسی یاد کاربودن زنان محافظهگرایی و  سنت

  .آینده باشد و تحقیقات تواند محورهاي مطالعات می خود این موضوعات
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فارسـی مـدارس،    یهـاي درسـ   نقش و منزلت زن در کتـاب «. )1386( ابراهیمیو مریم  اهللا سیف سیف الهی،

  .1، ش 2س  ،یاجتماع علوم ۀنام ، فصل»موزش و پرورشآ
  .قطره: تهران ،یرانیا زن يها چالش و توسعه. )1381( ژاله ،طلب شادي

مجلس؛ سـهم زنـان در    ةدور 9جدول تعداد نمایندگان زن در «. )1391اردیبهشت  17شنبه  یک( لیال، شریف
   169329http://hamshahrionline.ir/details/16932 مطلب کد ،نیآنال يهمشهر، »ملت ۀخان

  .اطالعات :تهران، رانیا یاسالم يجمهور ساختار و یاسالم حقوق. )1374( شعبانی، قاسم
نظري هاي  در شاخه آموزان دانشنقش ترکیب جنسیتی «. )1389( ماشینی، فریده منشی، فائزه راضیه ظهروند،

  .2 ش ،8ة دور ،استیس و توسعه در زن ،»ها و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه
  .امیرکبیر :تهران ،یاسیس فقه. )1367( عباسعلی عمید زنجانی،

 879 بـا  مطـابق  مـیالدي  1500 سال از: ایران اجتماعی تحوالت تاریخ شکننده مقاومت. )1378( فوران، جان
  .رسا: تهران احمد تدین، ترجمۀ ،انقالب تاشمسی 

هویت جنسـیتی   گیري شکلخانواده بر  تأثیربررسی «. )1388( خواه جهرمی حمایت و مجتبی فر، حسن قائمی
  .3 ، شجامعه و فرهنگ جوانان پژوهش، »دختران دانشجوي پیام نور در جهرم

 تأکیدهاي درسی مقاطع دبستان و راهنمایی ایران و افغانستان با  کتابتحلیل محتواي « .)1391( نازیال قدسیه،
علـوم اداري و اقتصـاد،    ةعلوم سیاسی، دانشـکد  رشتۀ کارشناسی ارشد، ۀنام ، پایان»بر متغیرهاي جنسیتی

  .دانشگاه اصفهان
  .شوراي اسالمیتهران، روابط عمومی مجلس ). 1364( اول سالـ  دوم ةدور از یاسالم يشورا مجلس ۀکارنام

  .روشنگران :تهران ،سینو نامه لمیفو  ساز لمیف ؛ییضایب بهرام آثار در زن يمایس). 1372( شهال، الهیجی



 185   ي و دیگراننظر نایم

  

: تهـران  ،یاساسـ  قـانون  و یاسـالم  يشورا مجلس مصوبات ةدربار شورا اتینظر. )1366(الدین  مدنی، جالل
  .سروش

  .صدا و سیما :تهران ،یاسالم يجمهور در یاساس حقوق. )1369( الدین جالل مدنی،
  .وزارت امور خارجه: تهران ،رانیزنان در ا یاسیمشارکت س .)1375( نسرین مصفا،

  .قمۀ علمیة مدرسین حوزۀ انتشارات وابسته به جامع :، قمیاسالم انقالب رامونیپ. )1364( مرتضی مطهري،
هویـت   گیـري  شـکل بررسی نقش هویـت مـادران در   «. )1389( خیز فرشی صبح و فاطمه فر، مرتضی منادي

  .4 ، ش4 ، سیاجتماع علوم ۀنام پژوهش ،»جنسیتی دختران نوجوان شهر تهران
، ترجمـۀ  هـا  شـه یکل از جامعه و مدرسه خانه، کتاب، يپاکساز یتیجنس ضیتبع با کاریپ. )1376(اندره  میشل،

  .نگاه :تهرانجعفر پوینده،  محمد
 ،انقالب از پس ياقتصادـ   یاسیس يها تیفعال در زنان یاسیس مشارکت موانع. )1382( ناجی راد، محمدعلی

  .کویر: تهران
  .مانی :تهران، یاجتماع راتییتغ و زنان. )1372( بهجت یزدخواستی،

 قـانون  احـزاب،  قـانون  مطبوعـات،  قـانون  ،یاسـ یس مقـررات  و نیقوان مجموعه. )1378( عبدالهاشم یعقوبی،
  .سکه: ، تهرانيمجلس خبرگان رهبر یداخل ۀنام نییآانتخابات و 
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