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 1510-1527،صص1399(پایيز11سوم،شماره سوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ایران   اسالمی   جمهوری   در   زنان   مشارکت   در   تاثیرگذار   اقتصادی   –بررسی عوامل سیاسی    
 1سحر پورحسینی دهمیری 

 2رضا پریزاد

 3علی شیرخانی

 

 چکیده 

انواع   از جمله  بین، مشارکت سیاسی زنان،  این  به توسعه مطرح است. در  ابزارهای رسیدن  ها و  مولفه  از  به عنوان یکی  مشارکت 

هدف اصلی و اساسی مقاله حاضر، تبیین مولفه های سیاسی و اقتصادی    کند. مشارکت است که نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می  

ر اساس آمار رسمی کشور، بیش از نیمی از جمعیت ایران را  تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقالب اسالمی است. ب 

این مقوله نگریست، زیرا به خصوص در جوامعی چون ایران  دهند، اما برای طرح مسأله نمودن باید با نگاهی فراتر به   زنان تشکیل می 

دهد، زنان نه تنها به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی نقش مؤثری در زمینه امور  که نهاد خانواده هنوز رکن اساسی جامعه را تشکیل می  

با توجه به این   باشند. امر توسعه دارا می    های ظاهری مشارکت سیاسی را در نمایند، لذا جایگاهی بسیار فراتر از شاخصه   تربیتی ایفا می 

تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در    اقتصادی   -سیاسی    امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که مولفه های 

  عرصه   در   ی مردساالر   در بعد سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی کدام است؟ در پاسخ این فرضیه ی محوری مطرح شده است که  

مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت    و اشتغال از   ر ی رانت   ی اقتصاد   ساختار و ساختار قدرت سیاسی و در بعد اقتصادی    ی اس ی س 

سیاسی زنان در ایران پس از انقالب اسالمی هستند.  یافته های تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسالمی ایران، مشارکت سیاسی  

در واقع در بین  لف به رسمیت شناخته شده است. با این حال، علل و عوامل اجتماعی بسیاری بر آن اثرگذار است.  زنان به انجا مخت 

  –نوع روش تحقیق توصیفی  اصلی ترین نقش را ایفا می کنند.    سیاسی و اقتصادی   علل و عوامل تاثیرگذار بر مشارکت زنان، عوامل 

 تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. 

 کلمات کلیدی: 

 سیاسی، عوامل اقتصادی مشارکت، مشارکت سیاسی، عوامل  
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 مقدمه 

پیوند داشته است.   انسان  با زندگی  از دیرباز  را    مشارکتارسطو  انسان موجودی اجتماعی است و مشارکت در اجتماع 

بر  .  محور زندگی سیاسی قرار داد و شهروند را کسی دانست که از حق مشارکت در امور قضایی و شورائی برخوردار است

است.   شهروندان  همه  حق  مشارکت  ارسطو،  دیدگاه  شهر،  الباساس  دولت  ساکنان  تمام  ارسطو  زمانه  و  باستان  یونان  در  ته 

 شدند. شهروندی حق بودی از آن مردان آزاد با سطح خاصی از ثروت.  شهروند آن محسوب نمی

پژوهشگران،   از  است. بسیاریهای مدرن  ملت   ت دولمختص  جدید و    ای، پدیدهتمام شهروندان  مفهوم مشارکت سیاسی

دموکراسیسی  مشارکت   اهمیت   درباره سالمت  تضمین  در  اساسی  عامل  یک  مثابه  به  کردهاسی  نظر  اظهار  مدرن  اند.  های 

داند و رأی دادن در انتخابات را نمونه  های سیاسی میهلسیوم، مشارکت سیاسی را شرکت کردن یا درگیر شدن فرد در فعالیت 

یاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام به نظر راش، مشارکت س.  بارز مشارکت سیاسی  به شمار می آورد

 . سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی است 

از شاخصه   یکی  سیاسی،  میمشارکت  توسعه سیاسی محسوب  مهم  بسیار  فرهنگ سیاسی  های  مفهوم  با  همچنین  شود. 

طریق جامعه پذیری سیاسی برای آنان درونی شده است  ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که افراد در بستر فرهنگ سیاسی که از  

شوند. در فرآیند مشارکت سیاسی، عوامل گوناگونی چون سن، جنس، مذهب، موقعیت اجتماعی،  های سیاسی میوارد فعالیت 

گویی انگیزه سیاسی و تحرک اجتماعی تأثیر دارند اما عواملی نیز ممکن است مانع مشارکت سیاسی شوند. ازجمله: عدم پاسخ

پلیس علنی و سرکوب جنبش از  استفاده  مطبوعات،  کنترل  مدنی،  در حقوق  آزادی  نداشتن  احزاب  مسئولین حکومتی،  ها و 

 . سیاسی

با توجه به مطالب ذکر شده، باید اذعان شود که گرچه مشارکت در امور سیاسی برای اولین بار حدود دویست سال پیش  

ای متفاوت  رواج یافت؛ لیکن مشارکت زنان در سیاست در مقایسه با مردان به گونه  از طریق حق انتخاب، صرفاً برای مردان،

بوده است زیرا زنان با تأخیری صد ساله به حق رأی و مشارکت در سیاست دست یافتند. در گذشته به لحاظ عدم نیاز به 

صنعتی عرصه فعالیت زنان نیز   مهارت، مشارکت سیاسی زنان نیاز به آموزش و کسب تخصص نداشت لیکن با شروع انقالب

اجتماعی،    -امروزه با وقوع تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع و با توجه به رشد و توسعه سیاسی.  دگرگون شد

گسترش آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی نحوه و میزان فعالیت زنان در ابعاد مختلف تحول یافته است اما با این  

ی می نماید این است که کماکان درصد مشارکت سیاسی زنان در امور سیاسی و اجتماعی کمتر از مردان  وجود، آنچه بدیه

های شکل گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی رو به  که مشارکت سیاسی زنان در ایران بعد از انقالب با فراهم شدن زمینهاست.  

تبعی بوده و    -ار سنتی قدرت، فرهنگ سیاسی از نوع محدودفزونی بوده است؛ چرا که در ایران قبل از انقالب، به دلیل ساخت

 کرد.  های اصالحی در زمینه توسعه سیاسی را سرکوب میشاه بیشتر حرکت 

 مشارکتمفهوم 

اقدام به  اطالق می مشارکت  نخبگان حکومتی است  از  که متضمن حمایت و همچنین درخواست  تعریف هایی  در  شود. 

 نکته توجه نمود : مشارکت سیاسی باید به دو 

شود بلکه احساسات شخصی را ها یا احساسات انتزاعی را شامل نمیمشارکت به عنوان اقدامی است که صرفاً واکنش  -1

 گیرد.  نیز در بر می

خارج    -2 مشارکت  حوزه  از  داوطلبانه  غیر  اقدامات  بنابراین  است.  شهروندان  داوطلبانه  اقدامات  مشارکت،  از  منظور 

 .شوندمی
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 مشارکت سياسي وم مفه

های شهروندان غیر حکومتی که به صورت داوطلبانه در قالب یک  سازمان مشارکت سیاسی، عبارت است از کلیه فعالیت 

تعیین  یا  و  کارگزاران حکومتی  انتخاب  بر  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  تأثیر  منظور  به  محلی،  یا  ملی  در سطوح  آن  از  خارج  یا 

 (. 55:1384گیرد)اسماعیلی، میها و خط مشی آنان صورت سیاست 

 مشارکت سياسي اهميت

فرآیند،   این   در  و   شودمی  امکانپذیر  یکدیگر   با  انسانها  روابط  هم، براساس   اجتماعی  زندگی  و  است  اجتماعی  انسان  طبیعت 

پذیری،    تأثیر  و   تأثیرگذاری  این  در  را  خود  نقش  است   الزم  جامعه  افراد  نتیجه، بر  در.  گذارندمی  تأثیر  یکدیگر  بر  جامعه  و  فرد

  ها، گذاری  سیاست   در  و  کرده  جامعه، دخالت   و  خود  سرنوشت   در  فعال  مشارکت   با  باید  رو، افراد  این  از.  کنند  ایفا  درستی  به

  باشند، براساس   نداشته  مشارکت   خود  سرنوشت   تعیین  در  اگر   چراکه  باشند؛  تأثیرگذار  کشور  امور  اداره  چگونگی  و  تصمیمات

های  ایدئولوژی  و  ایده  با  و   کرد  خواهند  گیری  تصمیم   آنان  و به جای  آنها  بر  سلطه  با  خلقت، دیگران  علم  در  موجود  سنتهای

  خواهند  سوق  خود  بینی  جهان  پسند  های موردهدف   سرمنزل  به  را  پرداخته، جامعه  امور  اداره  و تنظیم  باسیاستگذاری  نابهنجار

  تقویت و  رشد به  خود، منجر  سرنوشت   تعیین در مردم سیاسی، مشارکت  نظر از. بکشاند هالکت  مرحله به را  آن بسا چه  و داد

 استفاده  مردم  استعدادهای  وها  توانمندی  ها،ظرفیت   تمامی  مشارکت جو، از   نظام  در  چون  و  شود می  ملی  وحدت  و  ملی  اقتدار

 (. 45: 1390کالنتری و دیگران، ) یافت  خواهد کاهش  ملی - دولت  مشکالت طبقاتی و شود، فاصلهمی

های جدانشدنی نظام سیاسی در قرن   مشارکت سیاسی ازجمله ملزومات بنیادین مردم ساالری و شهروندی است و از ضرورت 

کردن آن درقالب    یافتگی سیاسی پاسخ به نیاز فزایندة مشارکت سیاسی و نهادینه   ترین شاخص توسعه   اصلی .  یکم است   بیست و 

مطالعة مشارکت سیاسی هر جامعه ای شناخت رفتار سیاسی مردم آن را میسر می سازد و مشخص می کند که  . نهادهای مدنی است 

)مسعودنیا و    ثیر چه عواملی تغییر می پذیرد ا ن چگونه و تحت ت آ در بسترهای اجتماعی گوناگون، میزان مشارکت سیاسی شهروند  

 (.  78:  1393دیگران،  

 نظام  از   بیشتری  پشتیبانی   مردم   که   زمانی   هر   در   است، اما   نبوده  اندازه  یک  به  تاریخ  طول   در  مردم   ارکت مش  و  حضور  میزان 

 واقع  در .  است   بوده   فرما   حکم  سیاسی های  نظام   بر   بیشتری   اند، ثبات  داشته   بیشتری   مشارکت   امور  جریان   در   و   اند   کرده   سیاسی 

های ناخواسته   و ها  خواسته   توانند می   بهتری  شکل  به   هم   و   دانندمی   سهیم   جامعه   ی   اداره   در   را   خود  شان، هم   مشارکت   با   مردم 

  نظام  یک   مقبولیت   میزان   ارزیابی   شاخص   است، بهترین   مردم   نظر   ابراز   و   حضور   امروزی   ی   شیوه   که   انتخابات .  کنند   ابراز   را   خود 

 شود. می   محسوب   سیاسی 

نظریه،    این   در .  است   شده   پذیرفته   اصول   جمله   از   پیشرفته   جامعه   یک   ویژگی   عنوان   به   مردمی   اسالمی، مشارکت   ساالری   مردم   در 

  و   خداوند   حکم   در : » فرماید می   رهبر   انتخاب   در   مشارکت   برای   )ع(   علی   مؤمنان   امیر .  شود می   اداره   مردم   جانبه   همه   مشارکت   با   حکومت 

  آغاز   و کاری   برندارند   قدم   از   قدم  و   دست  روی   از  دست  شد   رهبرشان کشته   و   امام  اینکه   از  پس   است  واجب   مسلمانان   اسالم، بر   دین 

)مجلسی،      « کند   اداره   را   آنها   امور   تا   نمایند   اختیار   سنت   و   قضا   به   آگاه   و   دانشمند، خداترس   رهبری   خودشان   برای   اینکه   از   نکنند، قبل 

 (.  143  : 33  ، ج 13۶8

باید   حکومت، یعنی   ارکان   ترین   مهم   از   یکی   تحقق   در  بنابراین، مردم   که  را   رهبری   و   باشند   داشته   فعال   مشارکت   رهبری، 

بلکه  رهبر   انتخاب   در  تنها   مردم   نقش .  نمایند   انتخاب   جامعه   امور  اداره   و   سرپرستی   برای   است   شرایط  واجد   از   پس   نیست، 

 به  نیاز   دولتمرد   و   حاکم   که   دارند می   )ع( بیان   مؤمنان   دلیل، امیر   همین   به   و   باشند   داشته   فعالی   حضور  باید   مردم   هم   رهبر   انتخاب 

 (. 84:  1395قربانی، )  دارد   متخصص   راستگو و   مشاوران 
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   سياسي مشارکت ویژگيهای

  توسعه   عمده  شاخصهای  و   ارکان  از  یکی   منزله  اول، به  چراکه  شودمی  محسوب   اجتماعی   رفتار  از  جزئی  سیاسی   مشارکت 

به  و  دارد  های سیاسینظام  مشروعیت   با  تنگاتنگی  رابطهدوم،  .  رودمی  شمار  به  سیاسی  نظام   نوع  بیانگر  زیادی  میزان  سوم، 

مطالعه .  است   جامعه  هر  سیاسی   و   سازدمی   میسر  را  آن  مردم  سیاسی  رفتار  شناخت ای  جامعه  هر  سیاسی  مشارکت   بنابراین، 

 تغییر  عواملی  چه  تأثیر  تحت   و  چگونه  شهروندان  سیاسی  مشارکت  گوناگون، میزان  اجتماعی  بسترهای  در  که  کندمی  مشخص

 . کندمی

 دیگر، معلول  اختیاری   عمل   هر   انسانی، همانند   اختیاری   هنجار   و   رفتار   یک   عنوان   به   توان می   را   سیاسی(   این مهم)مشارکت 

 میزان.  دارد  جامعه   مشارکتی   سیاسی   فرهنگ   در   سیاسی، ریشه   مشارکت   دیگر   عبارت   به .  دانست   جامعه   افراد های  اندیشه   و   باورها 

 سیاسی   مشارکت   است، هرچه   سیاسی های  نظام   مقبولیت   میزان   به   وابسته   سیاسی   مشارکت   در   مردم   ضعف   و   شدت   و   مشارکت 

مقبولیت   بیشتر   سیاسی   نظام   یک   در   مردم  مولود   سیاسی  مشارکت   که   است   طبیعی .  است   بیشتر   نظام   باشد،   رسمیت   به   مردم، 

 قوانین.  شودمی   بررسی  ملتها   و   انسان  اساسی   حقوق  به   مربوط   مطالعات   در  امر   این   و   است   آنان   برای  حقی   چنین   شدن   شناخته

 و  حقوق   بنابراین .  است   خویش   سیاسی   زندگی   در   مشارکت   جهت   او   حق   جمله   از   و   ملت   یک   اساسی   حقوق   گاه   اساسی، جلوه 

 از  و   کند می   عمل   مردم   سیاسی   مشارکت   کردن   نهادینه   هدف   به   سیاسی   علوم   خدمت   در   ابزاری   همچون   سو   یک   از   اساسی   قانون 

 اجرای  حسن   بر   و   نماید می   تعریف   و   داده، تحدید   سامان   را   دولت   و   مردم   سیاسی   رفتار   که   است   ساختاری   منزله   به   دیگر   سوی 

 (. 102: 139۶قنائی و قیصری،  )  کند می   نظارت   آن 

  اساسی های  تفاوت   هم  با  مشارکت   و  توسعههای  شاخص  نظر  از  نیافته  توسعه  کشورهای  و  یافته  توسعه  کشورهای  لذا

 مدل   و  دموکراتیکهای  نظام  در  که  حالی  در.  است   پایین  بسیار  مردم  سیاسی  مشارکت   میزان  یافته  توسعه  کشورهای  دارند، در

  نظر  و  رأی  براساس  حکومت   گیری  شکل  بنیان  و  دینی، اساس  ساالری  مردم  حکومت   ویژه  ساالرانه، به  مردمهای  حکومت 

  احساس  وقتی  مردم  که  بینجامد، چرا  مردم  و  حاکمیت   میام  شکاف   و  فاصله  حذف  به  تواندمی  مشارکت   مقوله  لذا.  است   مردم

  میل   یا  و  اختیار  روی  از  و   آزادانه  و  کنند، آگاهانه  تلقی  خود  آن  از  را  حاکمیت   و  نیست ای  فاصله  حاکمیت   و  آنان  بین  که  کنند

  اکراه  و  جبر، اجبار  روی  از  که  فعالیتهایی  است   روشن.  داشت   خواهند  فعال  و  همگانی  ملی، مشارکت   ی  توسعه  اشتیاق، در  و

 آورد.   نخواهند دوام بلندمدت در گیرند، هرگز صورت

 از   سیاسی  مشارکت   امروزه   که  چرا  کند؛  ایجاد  ارتباطی  پل  مردم  مشارکت   و  سیاسی  قدرت، فرایندهای  میان  باید  دولتی  هر

  و   شودمی  محسوبها  دولت   ناکارآمدیهای  نشانه  از  یکی  عنوان   به  سیاسی  مشارکت   عدم  و  کارآمدیهای  شاخصه  ترین  مهم

  به   مربوط  هنجارهای  و  بازی   قواعد)  نهادی   ترتیبات   میان  ارتباطیهای  شبکه  ایجاد  به  قادر  مزبور  دولت  که   معناست  بدین

 (.  115: 1390آب نیکی، ) نیست  خود سیاسی فرایندهای در نیز و کالن سطح در کارآمدی  و سیاسی( مشارکت 

  مشارکت  نظر، شاخص  مورد  نامزد  به  آنها  دادن  رای  و   ملی  انتخابات  در  مردم  نظران، شرکت   صاحب   از  بسیاری  نظر  از

  مشارکت   بین  باید  زیرا  باشد؛  مردم  واقعی  مشارکت   بیانگر  تواندنمی  شاخصی  چنین  ولی.  شودمی  محسوب  شهروندان  سیاسی 

 ای، شهروندان   توده   جامعه  یک  در   است   ممکن.  شد  قائل   تمایز  برانگیخته   و  اجباری  مشارکت  با  مردم  واقعی  و   آگاهانه، ارادی

 این   باشد، در  اجباری  رایهای  صندوق   پای  در  افراد  حضور  اینکه  یا  گیرند؛  قرار  سیاسی  نخبگان  نفوذ  و  تاثیر  تحت   آسانی  به

 (. 35: 1390پالیزبان، ) بود نخواهد واقعی شهروندان مشارکت  صورت

  بویژه )   گروهها  و  افراد  پایین  به  باال  از  ناآمرانه  و  ای، برابر  توده  فعال، غیر  اجتماعی  شدن  سهیم  متضمن  سیاسی  مشارکت 

  از   شان  زندگی  اوضاع  بهبود  و  سرنوشت   هدایت  منظور  به   سنجیده  و   یافته  سازمان   تالشی  در(  فرودست   گروههای   و   افراد

  که   داشت   دور  نظر  از  نباید  نیز  را  موضوع  است. این  سیاسی  نهادهای  بر  کنترل  افزایش  وها  گیری  تصمیم  در  دخالت   حیث 
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  بر   حاکم  ارزشی   و  سیاسی  نظام  در  هرگاه.  یابدمی  استقرار  سیاسیهای  آزادی  ی  پایه  بر  حکومت   در  مشارکت  و  سیاسی  حقوق

آزادی جایی  نشده  شناخته  رسمیت   به  سیاسیهای  جامعه،    سیاسی   حقوق  از  شهروندان  برخورداری  برای  فرصتی  و  باشد، 

 (.  30: 1389است )پیشگاهی فرد و زهدی گهرپور،   آسیب  و گزند معرض در حقوق  این همواره و نیست  متصور

  دادن   رای  جامعه  یک  در   است   ممکن  که  معنی  این  به.  کندمی  فرق  مختلف  جوامع  در  سیاسی  مشارکت   این، معیار  بر  عالوه

  مشارکت  میزان  بیشترین  سیاسی  منصب   بودن  دیگر، دارا  جامعه  در  که  حالی  در  شود؛  تلقی  سیاسی  مشارکت   میزان  بیشترین

  گران  کنش  فهم  اساس  بر  مشارکت  عمق  و  اشکال، ابعاد  سیاسی، بررسی   مشارکت   مطالعه  بنابراین، برای .  شود  تلقی  سیاسی

 .  است   ضروری جامعه  هر سیاسی

ای  بالقوه  منابع  از  دولت   که  است   مفهوم  این  به  انفعال  و  مشارکت   فقدان  معنا  یک  در  زیرا  دارد؛  دوسویه  پیامدهای  مشارکت 

  بنیادی   تغییراتی  که  شودمی  واقع  مؤثر  زمانی  دیگر، مشارکت   سوی  از  و  گرددمی  نصیب   گیرد، بی  قرار  آن  خدمت   در  باید  که

  نظر   و  نقش  به  دادن   بها  آن  و  دارند  مشترک  نقطه  یک  مشارکت   به   مربوطهای  رو، ایده  این  از.  آیند  وجود  به  عمل  و  اندیشه  در

  این   به  است، نه  جهانیای  پدیده  سیاسی   مشارکت .  است   قدرت  منافع  به   آنها  دسترسی  و  سیاسیهای  گیری  تصمیم  در  مردم

 این به است، بلکه اندازه یک به  جوامع همه در وسعت  یا شکل نظر از اینکه نه و دارند سیاسی فعالیت   لزوما افراد همه که معنا

 .   سازدمی فراهم را  تغییرات پذیرش شرایط و دارد وجود  جوامع همه در که  معناست 

 دارد: را  زیرهای ویژگی سیاسی مشارکت 

  بدین .  ندارد  امکان  واقعی  مشارکت  آزاد  عمل   و  کردن  فکر  امکان   و   آزادی  بدون  و   است   نهفته  آزادی  مشارکت  در.  1

  این  در  و  سازند  مهیا  همگان  برای   را  قدرت  کسب  عرصه  در   رقابت   امکان   باید  سیاسی  مشارکت   برای   نیز ها  منظور، دولت 

 .  دارد مهمی تأثیر نیز گروهها   و انسانها بین  برابری زمینه

  است، مشارکت  فرمایشی  و  اجبار  و  اکراه  روی  از  کههایی  رو، مشارکت   این  از.  باشد  آگاهانه  باید  سیاسی  مشارکت .  2

 . آیندنمی شمار به واقعی  سیاسی

  به  اجتماعی  گروههای  های سنجیدهکوشش  قدرت؛   در  شدن  سهیم:  دارند  وجود  اصلی  عنصر  سیاسی، سه  مشارکت   در.  3

 فرودست.  های گروه  برایهایی فرصت  ایجاد و  خودشان زندگی شرایط بهبود و  سرنوشت  گرفتن دست  در منظور

  در ها  فرصت  مجدد  توزیع  و   افزایش   با  توانند می  افراد  راه  این  از . است   آن«  بودن  وسیله » سیاسی،   مشارکت   ویژگیهای   دیگر  از . 4

 (.  91-92:  1391بیگدلو و مرادیان،  )   کنند   ایفا   مؤثری   نقش   سیاسی های  گیری   تصمیم 

  دربردارنده  مشارکت   گونه  میالدی، هر1982  سال  متحد، در  ملل  سازمان  اجتماعی  توسعه  تحقیقات  مؤسسه  گزارش  برطبق

 :  است اصلی خصیصه سه

 . قدرت در شدن . سهیم1

 .  خویش سیاسی بر حیات  حاکمیت  و زندگی وضع بهبود  منظور به اجتماعی گروههای سنجیده  کوشش. 2

 (.  92:  1377آراسته خو، ) جامعه  های فرودست گروه و  اعضاء  برایهایی فرصت  ایجاد. 3

 چارچوب نظری)نظریه ساموئل هانتينگتون( 

  توسعه   اصلی   عوامل   از  را   سیاسی  مشارکت  هانتینگتون مدل نظری این مقاله، بر اساس نظریه ساموئل هانتینگتون می باشد.  

  و ها  انجمن  و ها  گروه  وضع  و  سیاسی   نخبگانهای  اولویت   و  نگرش   عامل  دو  تابع  را   سیاسی  مشارکت   آنان.  دانندمی  سیاسی 

 تواند می  مجرا   دو  طریق  از  اجتماعی  و   اقتصادی  توسعه  فرایند  که  معتقدند  و  دانندمی  جامعه  خود   در  واسطه  اجتماعی  نهادهای

 بیانجامد:  اجتماعی و سیاسی مشارکت  گسترش به سرانجام
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  و   توانایی  احساس  فرد  در  خود  نوبه  به  اجتماعی  باالترهای  منزلت   کسب   که  معنی  این  به  اجتماعی  تحرک   مجرای.  الف

  در  ذهنی  عوامل  این  و  کندمی  ایجاد  را  عمومیهای  دستگاههای  گیری  تصمیم  بر  نهادن  تأثیر  و  توانایی  به  معطوفهای  نگرش

  احساس   و  باالتر  اجتماعی  منزلت   حالت   این  در.  باشد  اجتماعیهای  فعالیت   و  سیاست   در  مشارکت  مشرق  تواندمی  مجموع

 دو  این   نظر  به.  شودمی  سیاسی  و  اجتماعی  مشارکت   میانی، مشوق  متغیرهای  عنوان  به  سیاسی  نظر  از  بودن  مؤثر  و  توانایی

 . دارد سیاسی مشارکت  بر را تأثیر بیشترین فرد تحصیالت یا سواد منزلتی، میزان متغیرهای میان نویسنده، از

  و   شغلیهای  اتحادیه)  اجتماعی های  سازمان  و ها  گروه  انواع  در  فعال  مشارکت   و  عضویت   یعنی  سازمانی  مجرای.  ب

. کندمی  بیشتر  را  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت   در  مشارکت   احتمال  که  است (  آنها  نظایر  و  خاص  عالئق  مدافعهای  صنفی، گروه

  شد   گفته  که  همانطور  زیرا  دارد   بیشتری  است، اهمیت   محدودتر  آنها  در  فردی  تحرک های  فرصت   که  جوامعی  در  عوامل  این

  احزاب   یا  اجتماعیهای  سازمان  در  فعالیت   به  حل  راه  آخرین  عنوان  به  بهتر  اقتصادی  و  اجتماعی  وضع  به  رسیدن  برای  فرد

  -  اجتماعی   منزلت  سیاسی، از  مشارکت   سطوح  تفاوت  تبیین  درها  سازمان  فعالیت   در  دخالت   کلی  بطور  اما   پردازدمی  سیاسی 

 (.  210: 1389غفاری هشجین و دیگران، )  است تر مهم اقتصادی

های سیاسی شان را از طریق بحث و  ها و نگرشدر این بین، نقش خانواده حائز اهمیت است. در خانواده، والدین، ارزش

انتقال می فرزندانشان  به  منزل  در  ابراگفتگو  به مسائل سیاسی  نسبت  را  بی عالقگی خود  یا  بدین صورت، عالقه  ز  دهند و 

ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از طریق ارائه اطالعات و تفسیر دنیای سیاسی، بر تفکر و  کنند. مدرسه، دوستان، همکالسیمی

می تاثیر  افراد  سیاسی  میرفتار  گونه  آن  سیاسی،  نظر  از  فرد  و  میگذارند  سر  به  آن  در  اجتماعی  نظر  از  که  برد. اندیشد 

  سنتی، به  سیاسی  جوامع  او، در  نظر  به.  گیردمی  پیها  ظرفیت   افزایش  منظر  از  را  سیاسی  ت مشارک   و  نهاد  بین  نسبت   هانتینگتون

 در  که  گیردمی  نتیجه  او.  ندارند  چندانی  اعتبار  سیاسی  جامعه، نهادهای  سیاسی  ثبات  تأمین  در   کارکردی  ضرورت  نبود  لحاظ

  برای   گیرد، زمینه  صورت  مساعد  نهادسازی  گذار، چنانچه  مراحل  در.  یابدنمی  افزایش  سیاسی  مشارکت   تقاضای  جوامع  این

اگر  نقطه  در.  آیدمی  فراهم  فعاالنه  سیاسی   مشارکت    جذب   نوظهور های  گروه  و   نگیرد   انجام  سیاسی  نهادین   نوسازی  مقابل، 

این   نظام   ادعا   هانتینگتونکیمی،    دور  سنت   در.  شوندمی  بدل  ثباتی  بی  عامل  به  و  شده  سرخوردگی  دچار  گروهها  نشوند، 

  بیرون   سیاسی  فعالیت  به  گذار  حال  در  ، انسان(کسی   بی  فروم  بیان   در   و  سرگشتگی   دورکیم  کالم  به  و)  ناامیدی  در  که   کندمی

نهادمندی  نظر  از.  شوندمی  جذب  رسمی   و  قانونی  مجاری  قالب   از ای شده  تعریفهای  شاخص  دارای  سیاسی  هانتینگتون، 

هانتینگتون   نهادهای   کارایی  افزایش  سبب   که  سیاسی   نهادهای  پیچیدگی.  1:  کندمی  تأکید  اساسی  شاخص  چهار  بر  است، 

  ایجاد  سبب   که  است   هم  کنار  در  اجتماعیهای  گروه  همه  پذیرش  معنای  به  که  سیاسی  نهادهای  استقالل.  2  شود؛می  سیاسی

  و   روزمره   تغییرات  مقتضیات  بر  نهادها  انطباق  معنای  به  که  سیاسی   نهادهای  پذیری  انعطاف.  3  شود؛می  جامعه  در  مشروعیت 

است    سیاسی  نهادهای  درونی  هماهنگی  و  انسجام  چگونگی  معنای  به  که  سیاسی  نهادهای  انسجام.  4  کارکردهاست؛  حفظ

 (. 130: 1398)عالم و نوری اصل، 

 

 

 در مشارکت سياسي زنان در جمهوری اسالمي ایران  سياسي هایساختارنقش 

 مردساالری در عرصه سياسي -1

کند. به لحاظ نظری ای در ورود سوژهی زنان به مجلس )حوزه قانون گذاری( ایفا میساختار سیاسی، نقش تعیین کننده

حکومت  ویژگیاغلب  از  اند.  بوده  مردساالرانه  سیاسی  ساختار  دارای  اند،  بوده  حاکم  ایران  در  که  حکومت هایی  های  های 

کند: »پدرساالری شکلی از سازمان نحصار قدرت و مناصب سیاسی در دست مردان است. بشیریه بیان میتوتالیتر مردساالر، ا
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نه به زن  به مشارکت در حیات    اجتماعی و سیاسی است که در آن  از حقوق مربوط  نه  حق دخالت در سیاست را دارد و 

توان گفت  خورد. با این رویکرد میبه چشم می  ای برتری سیاسی مردانجمعی برخوردار است. در این معنا، در چنین جامعه

مردان با تمرکزگرایی و انحصار همه جانبه قدرت، مشارکت سیاسی  .  ای مردساالرانه است که دولت و سیاست در ایران پدیده

نابود میزنان و به تبع آن شکل گیری سوژه ی   از  کنند.  مستقل زنانه را در عرصه سیاست را محدود و در صورت توانایی 

کند. از منظر منظر فوکویی، ساختار سیاسی نظام پدر ساالرانه از رابطه ی قدرت، دانش برای تولید و باز تولید خود استفاده می

سیستمی و ساختارگرایانه نیز ساختار سیاسی نظام پدر ساالری از کلیه نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی برای  

 کندده میباز تولید مشروعیت خود استفا

ارگان در  زنان  نیست.  زنان  حضور  پذیرای  نظام،  سیاسی  ساختار  ساختارهای  بنابراین،  و  سیاسی  گیری  تصمیم  های 

می رانده  حاشیه  به  غالبا  کشور  برنامهحکمرانی  پیگیری  علیرغم  تحول شوند.  هفتاد،  ی  دهه  از  زنان  توانمندسازی  های 

در یک    ٪1۶به    ٪12، افزایش سهم زنان عالی رتبه از  5اده است. جدول  چشمگیری در سهم زنان در ساختار سیاسی رخ ند

ساله، بیانگر حضور حداقلی زنان در عرصه ی مقامات کشوری است که خود مؤید سلطهی بالمنازع گفتمان   15بازه ی زمانی  

مردساالری بر عرصدی ساختار سیاسی است. بنابراین، تجریدی حضور زنان در فضای رقابتی، چهرهای غیردوستانه و غالبا  

ه عنوان چارچوبی در خطاب این حاشیه گذاری تاریخی در اصول سوم و بیستم بر  گیرد. قانون اساسی بخصمانه به خود می

تساوی و برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون و برخورداری آنها از حمایت قانون تأکید دارد. اما در اصل بیست و یکم،  

می محدود  آن  بقای  و  به حوزه خانواده  را  زن  از حقوق  و  حمایت  یکصد  اصل  در  و  رئیس  کند  انتخاب  پانزدهم، صراحتا 

( را پذیرفته بوده  1952کند. این در حالی است که ایران کنوانسیون حقوق سیاسی زنان )جمهور را به رجال سیاسی محدود می

نماید و از سوی دیگر، اصل  است. بدین ترتیب، از یک سو، قانون اساسی صراحتا از اصول برابری و رفع تبعیض حمایت می

زده بازنمایی همان دوانگاری تقسیم حوزدی عمومی و خصوصی است، که با اطالق زنان به حوزه خصوصی، آنها  یکصد و پان

کند. به عبارتی، خود قانون اساسی در مسألهی زنان در موضع ابهام قرار دارد. این ایهام را از ورود به عرصه عمومی منع می

کلیشه از  ذهناشی  در  زمان  در طول  که  به  های جنسی است  ورود  از  را  او، زن  گرفته و تصویر ذهنی  قانون گذار شکل  ن 

 (.  54: 139۶مشاغل عمومی منع کرده است )ناجی راد، 

بیشتر به موضوع کلیشه ادامه، در بحث ساختار فرهنگی،  پرداخته میدر  ارقام نشان میهای جنسی  آمار و  دهد که شود. 

حکومت  سیابرخالف  مشارکت  با  تکثرگرا  لیبرال  حکومت های  در  زنان،  باالی  گیری  سی  شکل  مردساالری  گفتمان  با  ها 

شود به همین خاطر علیرغم تحوالت جهانی شدن، غالبا به سختی گفتمان مردساالر با بی  سوژدی زنان به شدت محدود می

 شود. قراری و جاشدگی مواجه می

 ( 1390-1375تعداد کارکنان زن عالی رتبه ) -1جدول 

 1390 1385 1375 جنسیت ت عالی و مدیرانقانونگذاران، مقاما

 74۶ ۶08 325 کل 

 ۶20 514 283 مرد

 12۶ 94 41 زن

 %1۶ %15 %12 سهم زنان از کل  

شناسان و محققان حوزه زنان، علت حضور کمرنگ و ناچیز زنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از جامعه

های جنسیتی، فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و پدرساالرانه بوده است، ایستارها و کلیشه

گ مردساالری با تقسیم کار بر محیط خانه و اجتماع و محول نمودن امور خانه به  دانند. در واقع باورهای سنتی و فرهنمی
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تقسیم  زیرا  ندارد  اختصاص  ایران  به  تنها  ویژه،  تفکیک  این  البته  است.  کرده  آنان سلب  از  را  برابر  مشارکت  فرصت  زنان، 

ن زنان در چهار دیواری خانه و  اساسی بین حوزه عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است. بنابراین محدود کرد

تحقیر افکار، عقاید و کارهای او، نبوغ و نیروهای شگرف باطنی زن را سرکوب کرده و به طوری که او را حتی از خود نیز 

 (.  ۶: 1384ناامید کرده و این مطلب به نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را پایین آورده است )شادی طلب، 

دهند، نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانع ه در ایران بیشترین تعداد مدیران را مردان تشکیل میاز طرفی از آنجایی ک 

شود مدیران مرد ایرانی معموالً سه نوع نگرش  های اجتماعی و سیاسی بوده است. گفته میمشارکت حداکثری زنان در عرصه

ع رشد و ارتقای زنان در حیطه کاری به سطوح باالتر و ارتقای آنان  نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آنها مان

نگر، ب( نگاه  توان در سه گزینه ذیل بررسی کرد: الف( نگاه ریسک( این سه نگاه را می15۶-157:  1378شود )کوسمسو،  می

 گرا، ج( نگاه تحقیرگرا حمایت 

همواره نگران آن است که مبادا با واگذاری مسئولیت به گرا( به دلیل ارزشی که برای زنان قائل است،  نگاه اول )ریسک

 یک یا چند زن و بروز علنی ضعف آنها تصویر عمومی نسبت به مجموعه زنان مخدوش شود.  

دغدغه دیگر مدیران به جز مخدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنان، نگرانی از مسئول شناخته شدن مدیر مرد  

خطاها با  رابطه  در  حد باالدست  از  باالتر  مسئولیتی  یا  مدیریت  حالتی،  چنین  در  بنابراین  است.  زیردست  زنان  احتمالی  ی 

 شود.  معمول به زنان واگذار نمی

با مدیرانی صادق است که زنان زیر مجموعه خود را موجوداتی برای حوزه مسئولیت  نگاه دوم )حمایت  گرا( در رابطه 

اند و اصوالً مشکالت خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای های مردانهطلبیزی و جاهدانند. موجوداتی که فاقد بلندپرواخود می

نمی را  مدیریتی  باالتر  به سطوح  ارتقا  و  بروز خالقیت رشد  برای  دلیل اصوالً جایی  به همین  زنان  ها و شایستگیدهد.  های 

حمایت  مدیر  توسط  خود  نمیزیردست  ایجاد  مدگرا  این  بر  حاکم  نگرش  حالت  شود.  بیشتر  مدیر  زنان  بکارگیری  در  یران 

 نمادین و ویترینی دارد.  

رعیتی مردان نسبت به زنان، ریشه در فرهنگ مردساالرانه حاکم   -نگاه سوم )تحقیرگرا( به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب 

ز همین رو زنان را شایسته  تر دانسته و ادارد. نگاهی که زنان را به دلیل شدت احساسات و عواطف، عقالً و منطقاً ضعیف

داند. هرچند این سه نگاه از سه آبشخور فکری فرهنگی مختلف  گیری نمیهای جدی در عرصه تصمیم واگذار کردن مسئولیت 

گیری در ابعاد سیاسی و  های مدیریتی و تصمیمگیری از زنان در عرصهاست، اما نتیجه هر سه یکسان است و آن عدم بهره

 .  (58، 137۶ )کار،  اجتماعی است 

دانند. عالوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل، مؤثر و مفید نمی 

آنجا شکل می از  بینش داوری منفی  اذعان دارند، زنان بهر حال دارای نقش همسری و مادری هستند،  گیرد که عدهاین  ای 

ن دو  هر  ترکیب  در  امروزه  بنابراین  که  دارد  ادامه  تاآنجا  باور  این  نیستند.  موفق  معموالً  از خانه  بیرون  و  در خانه  قش خود 

ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار    -ماهر و زن    -مهارت و تخصص با جنسیت عجین شده است، معادله مرد

تری است. در واقع  مهارت و تفحص در درجه پایینکند، محتوای شغل از نظر است که یک شغل با بودن زن درآن تضمین می

دهنده آن است که تا چه اندازه کار تخصصی یا غیرتخصصی  کنند بیش از محتوای کارشان، نشانجنسیت کسانی که کار می

 است.  

نان در  های جنسیتی قرار داد. براساس این تئوری جایگاه و مکان زتوان در ذیل تئوری تفاوتاین مباحث را در واقع می

کلیشه از  برگرفته  در واقع  نگاه  نوع  این  معتقد است  دارد.  تفاوت  مردان  با  ارتباط اجتماع  فرایند شناخت  با  و  های جنسیتی 

پردازد و بر این اساس نیز  های سنتی و جنسیتی به شناخت افراد میتنگاتنگ دارد. چرا که اجتماع به طور کلی براساس نقش
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ارات متفاوتی دارد، در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصوص جایگاه زنان و  از رفتار زنان و مردان انتظ

می منجر  جامعه  در  ویژگیمردان  با  را  مردان  اجتماع،  تئوری،  این  با  مطابق  همچنین  پروا،  شود.  بی  مستقل،  چون؛  هایی 

 . (59، 137۶)کار،  شناسد، حساس، نرم خو و لطیف میهایی چون؛ وابسته، منفعلماجراجو، مقتدر و مدیر، زنان را با شاخص

شیوه به  زنان  با  جامعه  فرهنگ  اگر  کرد  نشان  خاطر  با باید  را  آنان  مردان  با  مقایسه  در  یعنی  نماید،  رفتار  نابرابر  های 

طر زن بودن  ها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاهای ضعیف یا منفی توصیف کند یا اگر امکان دستیابی به فرصت ویژگی

آنها محدود سازد، در این صورت به تدریج این مؤلفه شود و به این ترتیب این های جزیی از نهادهای ذهنی زنان میبرای 

 شود.  گیری ساختار روانی و شخصیتی آنان منجر میهای خود به شکلادراک منفی و ارزیابی ضعیف از توانمندی

پس از انقالب اسالمی ایران توانمندسازی زنان براساس ایدئولوژی اسالم و قانون اساسی به عنوان مهمترین سند میثاق  

،  3،  30،  29،  28های )ملی برمبنای بینش و جهان بینی اسالمی تدوین شد. تعدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصل

ست، به طور مثال بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عام مردم در ( تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده ا30و  2

شود. همچنین  کند و هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمیتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می

تمامی  شود، دولت را موظف کرده است.  اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان مربوط می از حقوق زنان در 

کند.  جوانب و سطوح قانون اساسی حمایت کند. عالوه بر این اصل که به طور صریح بر حفظ حقوق اجتماعی زنان تأکید می

کند، همه افراد  دهد و تأکید میاصل بیستم قانون اساسی هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار می

ت موازین اسالمی از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برخوردارند. در آیات متعدد قرآن مجید نیز بر  جامعه با رعای

سوره احزاب تفاوتی بین زن و مرد    13ارزش و اهمیت زن و رعایت حقوق انسانی او تأکید شده است. بطور مثال: در آیه  

نی زن و مرد از یک نفس واحده برخوردارند و هرگاه در قرآن واژه  جزء در تقوا دانسته نشده است. از دیدگاه این کتاب آسما

انقالب  پیروزی  از  اگر چه پس  است.  تشکیل شده  مرد  و  از زن  که  انسان است  نوع  آن  از  مراد  رفته است،  کار  به  انسانی 

، به منظور توسعه کمی و ریزان با تأکید بر موازین اسالمی و اصول متفرقی قانون اساسیاسالمی تاکنون دولتمردان و برنامه

در عرصه زنان  برنامهکیفی حضور  مختلف،  متعددی طرحهای  کردههای  میریزی  نشان  آمارها  اما  عنوان اند  به  زنان  به  دهد 

اند به جایگاه مناسبی در سطوح نیروی بنیادی در فرآیند توسعه و تعالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانسته

 (.  13: 1380گیری دست یابند )احمدی نیا، تصمیممدیریتی و 

 ساخت قدرت سياسي -2

های اثرگذار بر مشارکت سیاسی زنان است. ساخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران،  ساخت قدرت ازمهم ترین مولفه

سله مراتب قدرت در  متأثر از ماهیت قدرت، مفهومی سیاسی ایدئولوژیک دارد. نفوذ و اقتدار روحانیون در آن مشهود و بر سل

تواند به درک ساخت و توزیع  (. شناخت موضوع حاکمیت در قانون اساسی می87:  1385مذهب شیعه مبتنی است )احتشامی،  

قانون اساسی حاکمیت مطلق بر    5۶قدرت در جمهوری اسالمی ایران و در نتیجه مشارکت سیاسی زنان کمک کند. طبق اصل  

تواند این او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمیجهان و انسان از آن خداست و هم  

حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروه خاصی قرار دهد. بنابراین قانون اساسی برای اصل حاکمیت،  

نهایی ق الهی و مردمی قائل شده است. مشروح مذاکرات مجلس در بررسی  مبنای  ( نشان میدهد که 1358انون اساسی ) دو 

تلفیقی از این دو مبنا محتوای این اصل را شکل داده است. خبرگان اتفاق نظر داشتند که حاکمیت مطلق از آن خداست، اما  

برخی معتقد بودند که خداوند این حق را به تمام مردم تفویض کرده است تا در چارچوب دین، آن را اعمال کنند؛ اما گروهی  

ند سید ابوالفضل موسوی تبریزی بر این باور بودند که حق حاکمیت در عصر غیبت تنها به بندگان صالح و فقهای عادل  مان

تفویض شده است: »اصل حاکمیت ملی با والیت مخالفت دارد زیرا در اصل پنجم ماحق تعیین سرنوشت را به فقیه دادیم، 
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( خالف شرع است. سرنوشت ملت به طور  5۶نست؟ لذا این متن )اصل توان حق حاکمیت را ناشی از ملت داحاال چگونه می

(. سرانجام واژه ملی  544-510:  13۶4مطلق به او واگذار نشده است« )مشروح مذاکرات شورای بررسی نهایی قانون اساسی،  

استدالل زیر مدعی سازگاری دو مبنای مذکو  مبنای  بر  ادامه حاکمیت برداشته و محمدحسین بهشتی  از  »این اصل  را  ر شد: 

کردیم«   اکثریت مردم ذکر  انتخاب  به  آن را  فقیه ما  ندارد زیرا در والیت  منافات  پنج )والیت فقیه(  با اصل  )حاکمیت ملی( 

 (.  524-522: 1379)بهشتی، 

قانون اساسی و شکل گیری و توزیع قدرت بر اساس آن، حاکمیت الهی و حاکمیت ملی را    5۶تلفیق این دو مبنا در اصل  

ر طول هم قرار داد. در مجموع، در قانون اساسی نهادی که منسوب به حاکمیت الهی است، ولی فقیه است. او کانون اقتدار  د

شود. با این وجود مجلس خبرگان رهبری به  در جمهوری اسالمی است و مشروعیت آن ناشی از حاکمیت خداوند تلقی می

(. این امر برخاسته از ماهیت  50ب:  1381ی فقیه نقش دارد )بشیریه،  عنوان نهادی منتخب در کشف شخص صالح به عنوان ول

نهادهایی همچون   ترکیب شده است. وجود  مردم ساالرانه  مؤلفههای  با  اسالمی است، هر چند  مذهبی قدرت در جمهوری 

حاکی   ریاست جمهوری  و  اسالمی، شوراها  شورای  مجلس  کنار  در  نگهبان  شورای  و  مجلس خبرگان  فقیه،  این  والیت  از 

واقعیت است. در نتیجه ی این امر باید گفت ساخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی رد توجه زنان به مشارکت  

 سیاسی عهده دار است.  

شکل   اسالمی  جمهوری  در  آن  ایدئولوژیک  ساخت  حفظ  با  قدرت  از  جدیدی  توزیع  اساسی،  قانون  بازنگری  از  پس 

قوای حاکم در جمهوری اسالمی عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر والیت  قانون اساسی    57گرفت. طبق اصل  

گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند«. توزیع قدرت در این مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

شود، این روابط از اشکال  ا از این اصل دریافت میای بی بدیل تنظیم شده است. هرچند ظاهرأ تفکیک نسبی قو اصل به گونه

گانه وجود   قوای سه  مافوق  قوا، قدرتی  تفکیک  نظام کالسیک  در  متمایز است.  قوا  استقالل  نسبی و  قوای  تفکیک  گانه  دو 

رهبری  کنند. منظور از والیت مطلقه امر و امامت امت همان حاکمیت از طریق  ندارد و قوای سه گانه یکدیگر را تعدیل می 

است که به عنوان مقام حاکم، بر کل امور و شئون کشور نظارت، اشراف و سلطه همه جانبه )تشریعی، تنفیذی و قضایی( دارد 

 (.  8: 138۶)هاشمی، 

رهبری، رئیس جمهور و مجلس هستند. البته غیر از اینها نهادهای دیگری نیز وجود  13۶8های قدرت در قانون اساسی کانون 

ای را در هدایت زنان به امور سیاسی عهده دار شوند. این نهادها همگی مستقیم یا غیرمستقیم تحت توانند نقش ویژه دارند که می 

ای است که اوال: بر قوای سه گانه اشراف دارد، ثانیا: نفوذ رهبری قرار دارند. رهبری در قانون اساسی، قوه برتر پیش بینی شده 

، شمرده شده است. والیت فقیه در رأس سه قوه 110اجرایی را به عهده دارد که در اصل خود مستقیما بخش مهمی از اختیارات 

ها و در همه قرار دارد و اصول قانون اساسی به نحوی تدوین و تصویب شده اند که حضور این قوة فوق قوا در همه بخش 

این قوه می سمت  از قوا را از حرک ها محسوس باشد.  ت باز دارد یا حرکت آن را تند ویاند، کند. تواند و اختیار دارد هر یک 

 (. 159: 1370تواند هر یک را تقویت یا تضعیف و تعادل و توازن را بین آنها حفظ کند )مدنی،  می 

تواند به شکلی موسع تفسیر شود و در توجیه آن به والیت مطلقه امر و اشراف مقام می  110اختیارات رهبری در اصل  

و    177و    17۶و اصول    110رهبری بر قوای سه گانه، هماهنگ کردن تالش آنها و یا به بند سه و چهار و هفت و هشت اصل  

ابتکار در تعیین جهت گیری (.  259و    258:  1372ال وجود مستحدثات اشاره داشته باشد )خلیلی،  ها در صورت احتم یا به 

در ذیل اصل   دنبال والیت  به  مطلقه  افزودن صفت  پیشنهاد  ذکر است  به  کاری    57الزم  آخرین روزهای  در  آن  و تصویب 

ظایف مصرح در شورای بازنگری قانون اساسی، برای این بود که در قانون اساسی تصریح شود رهبر عالوه بر اختیارات و و

قانون اساسی، این اختیار را دارد که هر اقدام و تصمیمی را که صالح دانست ولو خارج از ترتیب مقرر در قانون اساسی و  
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(. هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس شورای بازنگری، در اشاره به این اختیار  23:  1387احیانا مغایر با آن، انجام دهد )مهریور،  

تواند در هر جا از  تا نیست، می  11-10گذاریم این است که اختیارات رهبر محدود به آن  مطلق را که میگوید: معنای این  می

(. البته افزون  1۶32  13۶9باالی سر بیاید و بگوید این کار بشود یا نشود« )مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،  

اختیارات رهبری را »حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل   قانون اساسی نیز که از جمله  110اصل  8، بند 57بر اصل 

 (.  4۶-45: 1387نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام شمرده، همین معنا و مقصود را تأمین کرده است )مهریور 

انتخاب شش فقیه شورای نگهبان از سوی ره بری  بر اساس قانون اساسی نهادهای متعددی تحت امر ولی فقیه هستند: 

(؛ زیرا رئیس قوه  91گیرد. همچنین رهبری در انتخاب شش حقوقدان عضو شورای نگهبان نیز نقش دارد )اصل  صورت می

کند. عالوه بر این ولی فقیه از طریق شورای نگهبان بر انتخابات  قضائیه که منصوب رهبری است آنها را به مجلس معرفی می

و دارد  نظارت  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  سیاست   و  تعیین  نظام  با  مصلحت  تشخیص  مجمع  سوی  از  کالن  های 

کند و بر انتخاب نمایندگان های کلی نظام در حوزه تقنین را ابالغ می کند. بنابراین رهبری، سیاست چارچوب آنها را تعیین می

شود. این ی انجام می(. تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع از سوی رهبر100:  1381و مصوبات آنان نظارت دارد )نصیری،  

به عنوان قائم مقام رهبری شناخته میشود )اصل   آنجا که مجمع در سمت 112مجمع، بازوی مشورتی رهبری است و  از   .)

های کلی نظام«، قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای کالن کشور است، مفهوم »تعیین سیاست 

(. از میان اعضای شورای عالی امنیت ملی به غیر از برخی مقامات  70:  138۶ی است )هاشمی،  نوعی توسعه اقتدار برای رهبر

های ارتش و سپاه، دو نماینده نیز به انتخاب  که در پست خود منتخب رهبر هستند، مانند: رئیس قوه قضائیه و عالی ترین مقام

یین شده از طرف مقام رهبری و تحت نظارت وی  های کلی تع(. این شورا طبق سیاست 17۶شوند )اصل  رهبری تعیین می

کند و اعتبار مصوبات آن، منوط به تأیید رهبری است. نیروهای امنیتی و نظامی که عبارت اند از: ارتش، سپاه، بسیج  عمل می

هان  مستضعفین و نیروی انتظامی، تحت فرماندهی رهبر هستند. تعیین، نصب و عزل و استعفای رئیس ستاد مشترک و فرماند

کل سپاه پاسداران و نیروی نظامی و انتظامی بر عهده ولی فقیه است. همچنین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور از سوی شورای  

در محدوده سیاست  ملی  امنیت  ابالغ میعالی  نیروهای مسلح  به  اجرا  برای  تعیین و  )اصل  های رهبری  امر 17۶شود  این   .)

ح سیاست گذاری و اجرایی در نیروهای مسلح است. از دیگر نهادهای تحت امر حاکی از نقش تعیین کننده رهبری در سط

کند. نصب و عزل رئیس صدا و سیما با  رهبری، صدا و سیمای جمهوری اسالمی است که به عنوان »رسانه ملی، فعالیت می

اسالمی )هر کدام دو    مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای

صراحتا مقرر شده خط مشی و ترتیب    175(. با اینکه در ذیل اصل  175نفر( نظارت بر این سازمان خواهند داشت« )اصل  

کند؛ ولی شورای نگهبان در یک نظر تفسیری اعالم کرده که سیاست گذاری، هدایت و  صدا و سیما را قانون معین می  ۂادار

مجلس،   و  است  رهبر  اختیارات  از  افکار  نشر  و  بیان  آزادی  تحقق  درباره  مخصوصا  و سیما  ابعاد صدا  همه  در  الزم  تدبیر 

ندارد )مهریو  این زمینه را  به دلیل 4۶4:  1387ر  صالحیت قانون گذاری در  نیز به صورت غیر مستقیم و  (. مجلس خبرگان 

 تأیید اعضای آن از سوی شورای نگهبان، که اعضایش مستقیم و غیر مستقیم منتخب رهبرند، تحت نفوذ رهبری است.  

عالی انقالب   افزون بر اختیارات مصرح ولی فقیه در قانون اساسی، رهبری نهادهای دیگری را نیز در اختیار دارد. شورای

فرهنگی، ستاد ائمه جمعه، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای نهادهای نمایندگی ولی فقیه در نیروهای نظامی و انتظامی،  

ستاد رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و... از جمله نهادهای تحت نظر 

ظر مثبت رهبری درباره وزرای اطالعات، خارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسالمی از دوران ریاست  رهبری هستند. کسب ن

( رؤسای جمهور بعدی )خاتمی، احمدی نژاد و روحانی(  133:  1378جمهوری هاشمی به رویه تبدیل شده است )سفیری،  

 نیز دست کم در باره این وزراء، نظر رهبری را تأمین کرده اند. 
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گری قانون اساسی با حذف نخست وزیری، اقتدار و اختیار بیشتری به رئیس جمهور داده شد. رئیس جمهور، پس از بازن 

ترین مقام رسمی کشور پس از مقام عالی  (، 114نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی )اصل  

)اصل قا113رهبری  اجرای  که مسئولیت  مجریه است  قوه  رئیس  که ( و  اموری  در  را جز  قوه مجریه  ریاست  اساسی و  نون 

(. در فرمان بازنگری قانون اساسی درباره قوة مقننه تنها به تغییر نام  113شود، بر عهده دارد )اصل مستقیم به رهبری مربوط می

 رت دگرگون شد.  مجلس و تعداد نمایندگان آن اشاره شد؛ اما در اثر تغییرات قانون اساسی، جایگاه مجلس در ساختار قد

درباره جایگاه مجلس، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که در دو تلقی از حاکمیت و مشروعیت در جمهوری اسالمی ریشه  

انسان خداست.  آن  از  هستی  »همه  است:  الهی  اذن  مشروعیت،  مالک  الهی،  مشروعیت  و  حاکمیت  نظریة  در  نیز دارند.  ها 

ای که همه چیزش از آن خداست، تصرف در او بدون اذن مالک  خدا هستند. بنده  های عالم هستی مملوک همچون همه پدیده 

حقیقی مجاز نخواهد بود... این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف الزم 

که می کاری  که درباره دیگران اجرا میاست.  ... کارها و  کنیم، قانونی  بینش  کنیم  انجام دهیم. در  با مجوز  باید  تصرفات را 

اسالمی مجوز این تصرفات خداوند است. در حد اجازه او مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای  

خود  آورد. از این رو اگر اسالم چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب  ما حجت شرعی ندارد، مشروعیت نمی

اعتبار رای مردم تا وقتی است که با دین منافات نداشته باشد  آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و 

(. از این منظر حق قانون گذاری مختص به خداوند است و این نظر که از طریق نمایندگان مجلس 2۶:  1380)مصباح یزدی،  

ای لیبرال و غیر اسالمی است. در اسالم »ریشه اعتبار قوانین به  جامعه است اندیشهالحق قانون گذاری از آن مردم و اکثریت  

باقی   دیگر جای سؤال  و  دارد  را  موارد الزم  در جمیع  قانون گذاری  که حق  اوست  گردد و  برمی  مالک حقیقی موجودات 

 (.  47 -4۶: 138۶)مصباح یزدی، ماند« نمی

،  48، شورا آیه  57، انعام آیه  40و  12قائالن به این نظریه با استناد به آیاتی از قرآن کریم در مورد حکومت )یوسف آیه  

آیه   »مجلس  44مائده  آنچه  است  در دست خداوند  انحصاری  به صورت  گذاری  قانون  که صالحیت  آنجا  از  معتقدند   )...  ،

کند تشریع نیست، بلکه کار آنها در قالب قانونی در های اسالمی وضع میشورای اسالمی یا هر مجلس قانونی دیگر در کشور

کند که  ای تصویب میآوردن احکام شرع است، یا قوانین و مقررات الزام آور را مطابق با مصالح جامعه اسالمی در محدوده

عهده مردم یا نمایندگان    پردازند که اساسا این تشخیص بر نص شرعی وجود ندارد یا به تشخیص و تحدید موضوعاتی می

 (.  1۶0: 1383آراسته، باشد« )جوان آنها می

بر   آنها را حاکم  مردم سپرده و  به دست  آنجا که خداوند حوزه عمومی را  از  نظر معتقدان به مشروعیت مردمی،  اما در 

یت حکومت در زمان  سرنوشت خویش ساخته است، نهادهای مردمی در عرض نهادهای الهی قرار دارند. از این منظر مشروع

غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت، معاهدهای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع  

 رسیده است.  

( در مقابل اصول مربوط به شورای نگهبان  90-۶2در قانون اساسی، اصول مربوط به انتخابات و مجلس شورای اسالمی )

دهد که از ویژگیهای آن جایگاه  ای از سلسله مراتب قدرت را شکل می(، مختصات ویژه110-109( و والیت فقیه )91-99)

ثانونی پارلمان و انتخابات به عنوان مظهر حاکمیت ملی در مقابل جایگاه والیت فقیه به عنوان مظهر حاکمیت الهی و خصلت  

مجلس با همه اقتدار و نفوذی که بر قوای دیگر دارد و با  ابزاری نهادهای دموکراتیک در تثبیت بنیاد اصلی نظام سیاسی است.  

وجود صالحیت در وضع قوانین و نظارت بر دستگاهها و مقامات عالی رتبه اجرایی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی  

عمومی مطرح   شود تا مجلس نتواند به عنوان محلی برای نمود اراده(. همچنین نظارت استصوابی باعث می93ندارد )اصل  

می اعتبار  نگهبان  شورای  صالحدید  با  و  نظر  زیر  انتخاباتی  امور  تمام  زیرا  اندیشی شود؛  مصلحت  یا  صالحدید  این  یابد. 
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تواند ابتکار عمل شورای نگهبان را تا آن حد باال ببرد که آنچه را صالح میداند تأیید کند و آنچه را صالح نمیداند تأیید  می

. در نتیجه بین مجلس شورای اسالمی  (259:  138۶در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف نماید )هاشمی،    نکند؛ به عبارت بهتر

به عنوان نهادی که طبق قانون اساسی، نماد حاکمیت مردم است و فقهای شورای نگهبان به عنوان پاسداران حاکمیت دینی،  

میرابطه برقرار  طولی  )جوان  ای  مجلس  (155:  1383آراسته،  گردد  با    و  را  باید خود  نظام  از جمهوریت  عنوان سیمایی  به 

می مجموع  در  نماید.  هماهنگ  آن  مراتب  اسالمیت  سلسله  در  مجلس  جایگاه  اساسی،  قانون  بازنگری  نتیجه  در  گفت  توان 

 قدرت تقلیل یافت.  

 های اقتصادیمولفه

 ساختار اقتصادی رانتير  -1

شود. پیرو مباحث جامعه شناسی سیاسی،  از اقتصادهای رانتیر محسوب می  اقتصاد ایران با اتکای بر منابع نفتی و معدنی،

در اقتصادهای رانتیر، هیچ بازیگر جمعی درون جامعه نیست که قوانین را تصویب، حفظ و نظارت کند. در نتیجه، بی قانونی، 

ی رانتیر، وجود منبع مالی مستقل  شود. در اقتصادها عدم شفافیت، فقدان امنیت مالکیت و فساد، رفتار شایع این کشورها می

ها بدون نیاز به حمایت عمومی، شهروندان خود را سرکوب کنند. تشدید دوانگاری  شود تا حکومت برای دولت موجب می

کند. فقدان زن خود را نمایان می   -حوزه خصوصی و مرد  -ملت در سطوح پایین تر، با دوانگاری حوزهی عمومی    -دولت 

شود. این امر، ت مالیات، موجب عدم شفافیت و پاسخگویی به مردم یا ارائه ی حکومت دموکراتیک مینیاز جدی برای دریاف 

آن   نهادهای  و  دولت  به  اجتماعی  طبقات  شدن  وابسته  و  اجتماعی  طبقات  از  دولت  استقالل  موجب  بلندمدت  در 

می54:  139۶شود)پیراحمدی،  می تالش  بقا  برای  رانتیر  دولت  شرایط،  این  در  طبقات، کن(.  برخی  به  رانت  اعطای  با  تا  د 

نیز متأثر از شرایط اقتصادی رانتیر، طبقات وابسته به رانت شکل می گیرند؛ ولی زنان کمتر حمایت خریداری کند. در ایران 

نمایند. رانت   این شبکه ی رانت جویان قرار دهند و جایگاه خود را درون شبکه رانت گیران تعریف  تا خود را در  قادرند 

دهد، در بر این که مردان را از بعد مالی در جایگاه مسلط، نسبت به زنان قرار می  یی و به تبع آن فساد اقتصادی، عالوهجو 

شود و نارضایتی،  تضاد با اهداف توسعه قرار دارد؛ چرا که ضمن ناکارآمدی دولت، این رانت به صورت متوازن توزیع نمی

ای از  کند. در نتیجه موارد مذکور، دولت بخش قابل مالحظهرا در جامعه تشدید می  هافقر، نابرابری اجتماعی و انواع شکاف

کند.  دهد، پس ضرورت بیشتری برای ایجاد شبکهی حامی پروری احساس میقدرت و سرمایه ی نمادین خود را از دست می

نطبق با متون توسعه، میزانی از توسعه  گیرد. مدر نتیجه، حکومت و منابع معدنی به صورت انحصاری در اختیار مردان قرار می

ای  و استقالل از اقتصاد متکی به رانت برای بنیان دموکراسی و ارتقای مشارکت سیاسی زنان ضرورت دارد. این همان پدیده 

 شود.  است که در متون توسعه به عنوان تفرین منابع از آن یاد می

کند. بنابراین، از قدرت  ملت را تشدید می  -تکیه بر منابع رانتیر و عدم توجه به سرمایهی اجتماعی در ایران، شکاف دولت 

کاهد. بدین ترتیب دولتهای ایران از یک سو، به دلیل نمادین دولت برای بسیج دیگر اشکال سرمایه و منابع برای توسعه می

، انسانی و اجتماعی زنان و از سوی دیگر، به دلیل این که ایدئولوژی حاکم مردمحور  فقدان احساس نیاز به سرمایهی فرهنگی

ها با روی آوردن به سیاستهای پوپولیستی، رویکردی ابزار گرایانه به  شوند. این دولت است، نقش ثانویه برای زنان قایل می

گیرند )افضلی، ساختار سیاسی خود، بهره می  زنان دارد و از حضور آنان به منظور تقویت، تحکیم و مشروعیت بخشیدن به

انتخابات دوره۶9:  1395 شود و خیلی زود به فراموشی  ای ریاست جمهوری مطرح می(. در نتیجه، موضوع زنان نزدیک به 

  شود. از منظر آلتوسری، گفتمان حاکم مردساالر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، قانونی و حقوقی را به نحوی تنظیمسپرده می

گیرد  کند که نقش ثانویه برای زن را باز تولید کنند. در نتیجه چنین آپارتوسی، گفتمان مردساالری در متن قرار میو تدوین می
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های آگاه  شود. در نتیجه زنان کمتر به صورت سوژهگردد و زن نیز حاشیه نشین و تابع تربیت میو صاحب قدرت بالمنازع می

 طلبند.  عرصه امر سیاسی شده و گفتمان حاکم را به چالش می و مستقل برای کسب هویت، وارد 

 اشتغال -2

مجلس  در  کرسی  کسب  انتخابات  رقابتی  عرصدی  در  حضور  برای  مشوق  ترین  مهم  مالی،  منابع  و  اقتصادی  قدرت 

داده غالبا  میشوند.  نوسانمحسوب  و  اقتصادی  فرایند  در  زنان  مشارکت  الگوهای  و  اشتغال  به  مربوط  آماری  تولید های  ات 

 شوند. های زنان نادیده گرفته میناخالص ملی فعالیت 

از آن روز که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخشهای تولیدی و خدماتی پی بردند، تا  

روند کند جذب زنان در زمانی که این حضور، انبوه و متراکم شود، سیر تحوالت کند و آهسته پیش رفته است. یکی از عوامل 

های سنتی و حقوقی را نیز باید بازار کار، عدم آموزش تخصصی آنان در مقایسه با مردان است. به این عامل، برخی دیدگاه

 افزود.  

هایی در بازار کار ایران پدید آمد. از این تاریخ به بعد تعداد روز افزونی در شمسی دگرگونی  1335های پس از  در سال

مبنای زمانی برای تعیین درجات تحول در زندگی   1335دهد که سال ی گوناگون به کار دعوت شده اند. آمار نشان میهازمینه

نفر در سال   573000شغلی زنان ایرانی است. بر این اساس، بر حسب آمارهای سازمان برنامه و بودجه، شمار زنان شاغل از  

این افزایش نیروی کار زنان حاکی از افزایش مشارکت آنان است. این   افزایش یافت.  1355نفر در سال    1212020به    1335

درصد سهم زنان از بازار   15نفر رسید که نتیجه آن افزایش    2251000به    1383نفر و در سال    2409000به  1378رقم در سال  

مردان و زنان در سال   درصد برای زنان   11/ 7  درصد برای مردان و   ۶1/ 9نمایانگر    1378کار است. مقایسه نرخ مشارکت 

درصد     11/ 9به    1383مرد تنها یک زن مشارکت داشته است. این آمار در سال    ۶است. به این ترتیب، حدودا به ازای هر  

(. در بحث  21 1389افزایش یافت. این نسبت در مقایسه با ارقام مشابه در اغلب کشورهای جهان بسیار پایین است )موحدی، 

 توانیم به چند بخش و حوزه توجه کنیم: زنان در ایران، می توزیع نیروی کار فعال

دهند. این کارگران در سه بخش کارگران  . سطوح کارگری: بیش از نیمی از شاغالن زن در کشور را کارگران تشکیل می1

تند. بیش  درصد(، مشغول به کار هس   4/ 79درصد( و کارگران ساده )  31/ ۶درصد(، کارگران صنعتی )  14/ 34ماهر کشاورزی )

درصد در بخش صنعت    8/ 14درصد در بخش خدمات و   29درصد( و  52/ 08از نیمی از کارگران ساده در بخش کشاورزی )

در   58/ 1و    51/ 1،  7۶/ 2ها به کار اشتغال دارند. درصد باسوادی در سه گروه کارگران ماهر به ترتیب  و بقیه نیز در سایر بخش 

 (. 14۶:  1398وه دارای تحصیالت کمتر از متوسطه هستند )مهدوی، باشد. قسمت عمده زنان این گرصد می

درصد از اشتغال را زنان تشکیل     5/ 9درصد کل کارمندان اداری و دفتری کشور و به عبارتی     1۶/ 59. سطوح کارمندی:  2

 5/ 8عاونی و  درصد در بخش ت  0/ 5درصد در بخش دولتی و    74درصد در بخش خصوصی،    19/ ۶دهند. از این تعداد زنان  می

  17/ 5ها مشغول فعالیت هستند. بنابراین، گرایش عمده در بخش دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه  درصد در سایر بخش

توان نتیجه گرفت که زنان دارای تحصیالت درصد تحصیالت متوسطه دارند، می    71/ 8درصد این کارکنان تحصیالت عالی و  

 (.  149: 1398یابند )مهدوی، رت یا فرصت شغلی گرایش میمتوسطه عمدتا به سمت این نوع مها

درصد از کل   4/ 12دهند و به عبارت دیگر، از  های کشور را زنان تشکیل میدرصد کل تکنسین  15/ 9. رده تکنسین ها:  3

مین درصد در تأ  12/ 9درصد در بخش اداره عمومی و    14/ 7درصد در بخش مددکاری،    52/ 8اشتغال زنان در بخش بهداشت،  

 درصد این گروه از زنان در بخش خدمات اشتغال دارند.  95اجتماعی بوده است. در مجموع، بیش از 

درصد در    78/ 2درصد دارای تحصیالت متوسطه هستند. از این گروه    48/ 3ها تحصیالت عالی دارند و  درصد تکنسین  2۶

 کار اشتغال دارند.  درصد در بخش تعاونی به 0/ 3درصد در بخش خصوصی و  1۶/ 3بخش دولتی و 
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می4 نشان  مهارت  بر حسب  ایران  کار  بازار  مطالعه  تخصصی:  که  . سطوح  زنان   39/ 1دهد  را  کشور  متخصصان  درصد 

  97/ 8درصد زنان شاغل متخصص هستند. بیشترین درصد حضور این گروه زنان )  29/ 97دهند. به عبارت دیگر،  تشکیل می

  ۶2/ 2بخشها در جذب زنان متخصص بسیار اندک است. با توجه به اینکه    درصد( در بخشهای خدماتی است و نقش سایر

توان به این نکته رسید که  درصد دارای تحصیالت متوسطه هستند، می  25/ 7درصد زنان متخصص دارای تحصیالت عالی و  

این گروه جای می   1/۶لتی و  درصد( در بخش دو  88/ 9گیرند. قسمت عمده زنان متخصص )بیشتر زنان تحصیل کرده در 

 (. 157:  1398درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند )مهدوی، 

درصد کل شاغالن زن در این رده قرار دارند. از   2/ 35های کالن: در رده قانون گذاران و مقامات عالی رتبه تنها  . مدیریت 5

ارقام سهم ناچیز زنان را در هرم تصمیم   درصد در سمت مدیران هستند. این  2/ 3درصد آنان در مقامات عالی و    0/ 03این میزان  

درصد این گروه   ۶/ 02های جنسیتی در بازار کار را توجیه کند.  تواند بخشی از تفاوت دهد که به نوبه خود می گیری نشان می 

 درصد در   82/ 9درصد نیز بی سواد هستند. از این گروه    0/ 4درصد دارای تحصیالت متوسطه و    35/ 7تحصیالت عالی دارند و  

درصد در بخش تعاونی اشتغال دارند. بنابراین، توزیع اشتغال این گروه   0/ 4درصد در بخش خصوصی و    12/ ۶بخش دولتی و  

زنان کامال به سمت بخش دولتی تمایل دارد. در خصوص تأثیرات اشتغال در کسب در آمد بر مشارکت سیاسی زنان در ایران، 

ن توجه دارد، لکن تأثیر آن را بر مشارکت سیاسی زنان شاید بتوان از میزان حضور باید گفت که آمار صرفا به میزان اشتغال زنا 

 (. 14۶:  139۶زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری اندازه گیری کرد )کریمی،  

های پس از انقالب همواره یکی از موضوعات مهم بوده و به طرق مختلف از آن  هر چند بهبود شرایط اشتغال زنان در سال 

حمایت شده است، لکن این بهبود تنها در قالب آمارهای کمی قابل اندازه گیری نیست؛ زیرا اشتغال زنان از مسائلی است که هر  

گردد. منع زنان از اشتغال، نه از  شود که دامنه آن متوجه کل اجتماع می هایی می آمدن آسیب گونه افراط و تفریط در آن موجب وارد 

های اجتماعی جامعه دور نگه داشته شوند، اما از سوی  نظر حقوق انسانی قابل توجیه است و نه شایسته است که زنان توانا از عرصه 

اصولی در این زمینه ضررهای جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه  دیگر، افراط در اشتغال زنان و عدم برنامه ریزی مناسب و  

خواهد داشت؛ چراکه افزایش و نوع مشارکت زنان در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت اشتغال آنها  

موانعی در راه اشتغال زنان وجود دارد.    دارد. در خصوص اشتغال زنان باید گفت: در ایران نیز تقریبا همانند همه کشورهای جهان، 

 (: 1۶5،  1373عمده ترین موانع موجود در این زمینه عبارتند از )عفتی،  

دهند. این امر بیانگر سهم  جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می  ٪12های آماری موجود، زنان تنها حدود  براساس شاخص

سهم زنان در استخدام در دستگاههای دولتی، ناچیز و رو به کاهش    3ناچیز زنان در بازار کار ایران است. مطابق با جدول  

از  3است. مطابق جدول   تنزل سهم زنان  بیشتر استخدام در بخش دولتی  در بخش دولتی، بر مردانه   ٪ 27به    ٪39،  تر شدن 

دن، بیانگر تغییر %، از یکسو، متأثر از جهانی ش72به    ٪14داللت دارد و افزایش سهم مشارکت زنان در بخش خصوصی، از  

دیدگاه اجتماع در حوزه اشتغال زنان است. از سوی دیگر، با توجه به توانمندسازی آموزشی و تهدید فضای دولتی در حوزه  

ی اشتغال زنان، بخش وسیعی از این سرمایه به سمت بخش خصوصی گسیل شده است. از میان زنان استخدام شده در بخش  

و   آموزش  بخش  در  غالبا  اقتصادی،  دولتی،  منابع  بیشترین  که  حالی  در  هستند.  کار  به  مشغول  بهداشت  وزارت  و  پرورش 

 گیرد که غالبا در اختیار مردان است.  ها تعلق میحقوق و تسهیالت به مدیران شاغل در وزارتخانه

اخت  %( در بخش خصوصی صنعت، خدمات و کشاورزی و تبعیض موجود در پرد75از سوی دیگر، اشتغال زنان )حدود  

(. در مقایسه ی میان نرخ بیکاری میان زنان  87:  1398کاهد )کریمی،  دستمزد برای کار مشابه به زنان از توان اقتصادی زنان می 

و مردان، همیشه نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. هم چنین، دغدغه و تالشی برای کاهش این 

بد ندارد.  بیکاری وجود  دادهنرخ  ترتیب،  بندی  ین  در جمع  دارد.  ایران داللت  در  بیکاری  زنانه شدن  بر  های جدول مذکور 
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نامتعادل است. این در حالی است که موانع قانونی و    4و    3جداول   میتوان گفت، بازار کار زنان نسبت به مردان در ایران، 

ئت گرفته از بازار کار و وضعیت اقتصادی جمهوری  رسد این مسأله نشحقوقی برای اشتغال زنان وجود ندارد و به نظر می

توان نتیجه گرفت که مشاغل کم درآمد زنان در بلندمدت از توان می  -3-4و    2-4های جداول  اسالمی ایران باشد. پیرو داده

می زنان  لیست رقابتی  در  برای حضور  الزم  اقتصادی  بنیه  فاقد  زنان  و  میکاهد  انتخاباتی  با  های  همراه  رانت جویی،  شوند. 

شود تا فضای سیاسی نیز به تبع توان مالی مردان،  ها برای مردان موجب میکسب جایگاه مدیریتی و پشتوانه ی مالی این پست 

تر شود. در نتیجه، سوژه ی زنان به علت فقدان توان مالی یا عدم دسترسی به منابع قدرت، قادر به بروز و ظهور در امر مردانه

شود. شاید به همین علت است که هدف توسعدی هزاره ی سوم قاطعانه بر ضرورت  اختار مستحیل میسیاسی نیست و در س

بخش    3و    2حذف انواع نابرابری جنسیتی در تمام سطوح آموزش و روابط کار تأکید دارد. این در حالیست که بنا به جداول  

 شوند. ای ساختار اقتصادی تعریف میهای حاشیهکوچکی از اقتصاد ایران به زنان تخصیص یافته و زنان به عنوان نیرو

 ( 2012-1995سهم زنان در مشاغل دولتی و غیردولتی ) -2جدول 

 اشتغال زنان  1995 1999 2004 200۶ 2008 2010 2011 2012

 بخش عمومی   5. 39 2. 27 8. 30 22 22 7. 23 ۶. 23 2. 27

 بخش خصوصی  ۶. 14 2. 1۶ 8. 18 87 8. 74 3. 7۶ 4. 7۶ 8. 72

 

 1394تا  1385های نرخ مشارکت و بیکاری زنان و مردان در سال -3جدول 

 نرخ بیکاری  نرخ مشارکت نرخ اشتغال و بیکاری 

 زن مرد  زن مرد  سال

1385 ۶3 .9 1۶ .4 10 .8 23 .3 

1390 59 .7 11 .3 13 .1 24 .2 

1392 ۶3 12 .4 8 .۶ 19 .8 

1393 ۶2 .9 12 .2 9 19 .4 

1394 ۶4 .2 13 .8 8 .9 19 .9 

 1394مأخذ: نتایج آمارگیری نیروی کار  
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 نتيجه گيری

اجتماعی زنان فراهم کرده است.    -ی مساعدی را برای مشارکت سیاسی  ی انقالب اسالمی، زمینهبا وجود این که پدیده

اما در عمل، اهداف این انقالب در مورد نقش و جایگاه واقعی زنان در مدیریت کالن جامعه هنوز تحقق نیافته است. بعد از  

ای بوده  های باالی سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفی و سلیقهانقالب اسالمی تا کنون، ورود زنان به رده

است. با وجود این که تعداد زنان متخصص در جامعه و نیروی کار افزایش یافته است، اما پیشرفت آنها در مشاغل تصمیم 

نبوده است.   بسیاری بر گیری و سیاستگذاری چندان محسوس  کلی، علل و عوامل  ایران   به طور  مشارکت سیاسی زنان در 

ها را تشریح کنیم در بعد سیاسی دو عامل ساخت قدرت و وجود فرهنگ مردساالری اثرگذار بوده اند. اگر بخواهیم این مولفه

شوند. ساخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی را در  در ساخت سیاسی به عنوان اصلی ترین عوامل شناخته می

ز سیاسی  میمشارکت  ایفا  توانایینان  به  توجه  و  دولتمردان  ذهنیت  تغییر  میکند.  زنان  را  های  آنان  سیاسی  مشارکت  تواند 

نیز باید گفت که مردساالری محصول ساختار اقتصادی و به تبع آن   افزایش دهد. از سوی دیگر،  در خصوص مردساالری 

هم پوشانی و دیالکتیک ساختارهای اقتصادی، سیاسی و   ساختار سیاسی حاکم بر جامعه است که در حوزه ی فرهنگ، در ذیل

کوشید تا الگوها به ترم و هنجار تبدیل شوند. بنابراین، یک    شود. برای تحول مشارکت سیاسی زنان بایدفرهنگی باز تولید می

انقیاد برنامه ریزی و سیاست گذاری بلندمدت برای نیل به برابری جنسیتی ضرورت دارد تا هویت سوژهی زنان در   روابط 

بهترین   توسعهی  امر  و  سیاسی  امر  در عرصه ی  زنان  سوژهی  مشارکت  زنان،  محور  کیفی  نگاه  به  توجه  با  نشود.  برساخته 

کلیشه تغییر  است.  در جامعه  مردانه(  )کمینگر  توسعه و دموکراسی  ارتقای  برای  زنان مکمل  که  معناست  این  به  های جنسی 

حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم شوند. ذات حکومت دموکراتیک، نیاز    های جنسیتی ازنباید به علت تبعیض

گفتمان   تأثیر  تحت  شدت  به  ایران  در  زنان  سوژدی  هویت  دارد.  سیاسی  امر  عرصدی  در  زنان  عاملیت  و  مشارکت  به 

عبارتی، می به  است.  ناتوان  آن  به چالش کشیدن  از قدرت  که سمردساالری است و  کرد  ادعا  به دالیل توان  بنا  زنان  وژدی 

کند که هنوز به هویت نمادین دست نیافته تا قادر  ساختاری و روان کاواندر الکانی( خود را در این همانی با مردان تعریف می

های خود باشد. هویت یابی مستقل سوژه ی زنانه، بدون توسعه و همکاری همدالنه قابل به تعریف از خود، منافع و اولویت 

شود.  ای دموکراتیک میسر مییست. این امر، تنها با تالش همدالنه مردان برای برقراری برابری زن و مرد در جامعهدستیابی ن

سرکوب زنان به عنوان قشر حساس و آسیب پذیر با گسترش فقر، امنیت اجتماعی را به خطر انداخته و دستیابی به توسعه را  

 اندازد. به شدت به تأخیر می

ساختار اقتصادی، با سلب یا تحدید امکان مشارکت اقتصادی زنان، نه تنها سرمایه ی اجتماعی الزم برای از سوی دیگر،  

از زنان دریغ می از پرستیژ و منزلت اجتماعی زنان میمشارکت سیاسی را  به روز  بلکه روز  قالب  کند،  نیز در  کاهد. رسانه 

ارائدی تصویر زن خانساختار فرهنگی تالش می با  تا  اقتصادی(، در جهت جامعه پذیری زنان و کند  کننده  ه دارد )مصرف 

مشروع سازی ساختارهای مذکور عمل کند. بدین ترتیب، دلیل بی تمایلی برای عاملیت سیاسی زنان در امر سیاسی را باید در  

ری، مشارکت سوژه  های ساختاعدم هم افزایی یا واگرایی این دو رویکرد برای ارتقای جایگاه زنان جستجو کرد. محدودیت 

 شود.  های توسعه میزنان را در معرض خصومت و انتقادهای گفتمانی قرار داده و مانع اجرای کامل برنامه

 منابع 

پژوهشی پژوهش سیاست  –. بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط جامعه ایران. دو فصلنامه علمی  139۶آب نیکی، حسن.

 . 21نظری. شماره 

فصلنامه جمعیت. شماره    .شناختی آن جامعه مشکالت و موانع.  تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران    .1377آراسته خو، محمد.

 .24و  23

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/135606/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%86?q=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87&score=5.0&rownumber=4
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 . مبانی مشارکت سیاسی. تهران: نشر آدینه. 1384اسماعیلی، علی. 

 .نی نشر تهران، سیاسی، شناسی (.جامعه1381حسین) بشیریه،

 . . مشارکت سیاسی، ابعاد و زوایا. تهران: نشر راهبرد سوم.1391بیگدلو، علی و محمد مرادیان.

و انحا مشارکت سیاسی در مردم ساالری اسالمی. فصلنامه معرفت. سال بیست و پنجم، شماره  . جایگاه  1395قربانی، مهدی.

22۶. 

 .زنان مطالعات  و روشنگران : تهران (، امکانات و )موانع زنان سیاسی مشارکت  (.137۶) مهرانگیز کار،

. درآمدی بر مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی اسالم. فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی. سال  1390کالنتری، ابراهیم و دیگران.

 .  2۶هشتم، شماره 

 . بحاراالنوار. تهران: وزارت ارشاد. 13۶8مجلسی، محدباقر.

 ایران، اجتماعی سیاسی. مسائل مشارکت  فمختل شیوههای بر اجتماعی اعتماد تأثیر . بررسی1393مسعودنیا، حسین و دیگران.

 . 2 شمارة پنجم، سال

 .   خمینی پژوهشی امام آموزشی مؤسسه قم: قرآن، در زن حقوق (. 1380) محمدتقی یزدی، مصباح

 

 

 


