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Abstract  
The present study aims to investigate the existing structural barriers to greater utilization of 
women's capital resources in development and their role in the resisting economy as well as 
the role and capacity of women in realizing the Islamic-Iranian model of progress. In this 
regard, the theory of women's empowerment has been discussed with a glance at the 
political economy theory of Amartya Sen and given the importance of resistance economy 
and the goals of economic progress, the role of women or the relative advantage of Iran in 
field of women for promoting resistance economy has been discussed. The current status of 
women in Iran's progress is also discussed, and solutions for capacity building for women's 
participation in development are presented. The present study uses analytical-descriptive 
method and the data obtained from Iranian Statistical Center, Ministry of Interior, Islamic 
Consultative Assembly aim to explain the capacity of women in realizing Islamic-Iranian 
model of progress and obstacles deriving from economic (rentier-state), political and 
cultural structure. The results indicate that focusing on women as (human, social, cultural, 
and economic) resources of the country also brings about a change in their symbolic role 
for cultural transformation based on consumption model in society. Thus, according to the 
theory of women empowerment, one of the problems of the Islamic-Iranian model of 
development is the uneven development and inadequate distribution of sources of power 
and wealth in the country. Overall, the most important factor in wasting and disregarding 
women's capital in progress is the oil-based economic structure of Iran.  
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 چكيده
آفريني آنان در  اي زنان در پيشرفت و نقش گيري بيشتر از منابع سرمايه هدف پژوهش حاضر بررسي موانع ساختاري موجود براي بهره

نظريه توانمندسازي زنان ، ايراني بوده است. در اين راستا -اسالمي اقتصاد مقاومتي و نيز نقش و ظرفيت زنان در تحقق الگوي پيشرفت
با نگاه اجمالي بر نظريه اقتصاد سياسي آمارتياسن مورد بحث قرار گرفته و با توجه به اهميت اقتصاد مقاومتي و اهداف پيشرفت 

مقاومتي پرداخته شده است. همچنين وضعيت  به تبيين نقش زنان يا مزيت نسبي ايران در حوزه زنان براي پيشبرد اقتصاد، اقتصادي
يابي جهت مشاركت زنان در امر پيشرفت ارائه شده  كنوني زنان در امر پيشرفت ايران مورد بحث قرار گرفته و راهكارهايي براي ظرفيت

مجلس شوراي اسالمي ، روزارت كشو، هاي اخذ شده از مركز آمار ايران توصيفي و داده -است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليلي
ساختار سياسي و ، دولتي) -ايراني پيشرفت و موانع منبعث از ساختار اقتصادي (رانتير -به تبيين ظرفيت زنان در تحقق الگوي اسالمي

اقتصادي) فرهنگي و ، اجتماعي، هاي انساني فرهنگي پرداخته است. نتايج حاكي از آن است كه تمركز بر بعد زنان به مثابه منابع (سرمايه
بنابر ، آورد. بدين ترتيب تحول در بعد نقش نمادين آنها براي تحول فرهنگي مبتني بر الگوي مصرف در جامعه را نيز به ارمغان مي، كشور

پيشرفت نامتوازان و عدم توزيع مناسب منابع قدرت و ثروت ، ايراني -يكي از مسائل الگوي پيشرفت اسالمي، نظريه توانمندسازي زنان
به ساختار اقتصادي متكي به نفت ايران ، مهمترين عامل در اتالف و عدم توجه به سرمايه زنان در پيشرفت، شور است. در مجموعدر ك

 گردد.  بازمي
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 مقدمه
 ها و منابع توليد مزيت بر تأكيد، ها كاهش وابستگي، مقاومتي اقتصاد در عمده  مفاهيم از يكي

). اقتصاد 357ص: 1391، اياغ و چهره، پور است (رمضان اتكايي خود داخلي با هدف تالش براي
 اسالمي ديني فرهنگ، بومي سرمايه ي مبتني بر دانش فعال و پويا اقتصادي مفهوم مقاومتي نوعي

 دارد. بنابر نظر مقام معظم رهبري ناپذير پيوندي گسست زندگي سبك زيستن و ي ا شيوهاست و ب

 پذير ضربه منفعل اقتصاد يك مقابل در، پويا، ناپذير شكست اقتصاد يك، مقاومتي اقتصاد از منظور

 با تهديدها و مخاطرات مقابل در مقاومت مقاومتي عبارت است از اقتصاد، ديدگاه اين در است.

 تهاجم در برابر اقتصادي ثبات سطح يك يه و دستيابي كشور اقتصاد كمترين بحران براي ايجاد هدف

 در تأثير نتواند با دشمن كه شكلي به اقتصاد ساماندهي مقاومتي يعني اقتصاد، ديگر به تعبير دشمنان.

 يا متوقف ار كشور توسعه و مسير دچار اخالل كند را مردم معيشت كشور و اقتصادي اداره روند، آن

، دارد مقاومتى الزاماتى اقتصاد ). البته1392، سجاديه و سميعي نسب، جهرمي زاده نمايد (تراب كند
 : توان به موارد ذيل اشاره كرد  كه مي

توانايي مقاومت در برابر ، هاي كالن اقتصادي  ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص
تأمين امنيت اقالم راهبردي و ، مردم محوري، رويكرد جهادي، يت داخليتكيه بر ظرف، عوامل تهديدزا

 محوري. فسادستيزي و دانش، اصالح الگوي مصرف، كاهش وابستگي به درآمد فروش نفت، اساسي
رشد متوسط ساالنه توليد ناخالص : هاي كلي پيشرفت و توسعه اقتصادي نيز عبارتند از  شاخص

هاي پارلمان در   كرسي، سرانه توليد ناخالص داخلي، جنسيتيشاخص توسعه ، شاخص فقر، داخلي
نرخ مهاجرت نيروي كار ، نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي، شاخص توسعه انساني، اختيار زنان

هاي مذكور با   ). با توجه به اينكه تمام شاخص2، 22ص: 1395، متخصص به خارج (معيني
توان نقش زنان را براي نيل به پيشرفت ناديده   نمي پس، موضوع زنان و مشاركت زنان مرتبط است

مطلقه و ، افزايي ميان مسأله افزايش ميزان زنان مجرد امروزه هم، انگاشت. مضاف بر موارد مذكور
، )3) و زنانه شدن مسأله بيكاري و فقر (جدول شماره1بد سرپرست در اجتماع (نمودار شماره

شود.  در وهله اول به زنان و در وهله دوم به جامعه ميهاي اجتماعي  بستر تحميل بيشترين آسيب
لزوم و ضرورت ارتقاي مشاركت اقتصادي زنان و فقرزدايي از زنان در عرصه اجتماع ، بنابراين



260  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

توليد ، يكي از الزامات پيشرفت، براي پيشرفت كشور موضوعي انكارناپذير است. از سوي ديگر
آنها را به سرمايه ، كرده افزايش تعداد زنان تحصيل ،1نيروي انساني كارآمد است. براساس جدول

كند. ايران  پوشي از آن پيشرفت متوازن و پايدار را با چالش مواجه مي عظيمي تبديل كرده كه چشم
داراي يك مزيت نسبي در اين زمينه است. كليد ، با تعداد قابل توجه نيروهاي متخصص دانشگاهي

ناشي از سواد و ، د مختلف آن و توانمندسازي جنسيتي آناناصلي دستيابي زنان به قدرت در ابعا
، اجتماعي، هاي اقتصادي بسياري از فرصت، يعني به واسطه تحصيالت، دانش مرتبط با آن است

و اشراف به  1تواند در برابر زنان گشوده شود. با توجه به جدول شماره اي و... مي توسعه، فرهنگي
ها و موسسات  التحصيالن سطوح عالي دانشگاه خصصان و فارغدرصد مت 45اين موضوع كه بالغ بر 

تواند يك منبع مزيت نسبي براي مشاركت و سهيم  اين موضوع مي، دهند عالي را زنان تشكيل مي
 كردن زنان در پيشرفت تلقي شود. 

هاي سني پنج ساله و به تفكيك  . مقايسه درصد خانوارهاي كشور بر حسب گروه1نمودار
 1390ر سال جنس سرپرست د

 

 )1394، . ميزان تحصيالت عالي در دانشجويان دختر (مأخذ: مركز آمار ايران1جدول 

 1392-93 1391-92 1390-91 1385-86 1380-81 1375-76 1370-71 سال تحصيلي

 91/46 15/48 38/49 40/52 05/49 55/38 18/28 درصد دانشجويان دختر
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خگويي به اين مسأله است كه با توجه به ضرورت پژوهش حاضر به دنبال پاس، در اين راستا
موانع ساختاري موجود براي ، سند پيشرفت براي رفع معضالت اجتماعي و مردمي كردن اقتصاد

اي زنان در پيشرفت و نقش آفريني آنان در اقتصاد مقاومتي  گيري بيشتر از منابع سرمايه بهره
ايراني چيست؟ با توجه  -شرفت اسالميچيست؟ همچنين نقش و ظرفيت زنان در تحقق الگوي پي

عدم توزيع مناسب (نه ، كند ها تعريف مي دولت را توزيع اقتدارآميز منابع و ارزش، به اينكه وبر
به عقيده محققان ، گذاري زنان در اجتماع شده است. بنابراين موجب حاشيه، ها برابر) منابع و ارزش

مهمترين مانع ، سياسي موجود در اختيار مردان فرهنگي و، انحصار ساختار اقتصادي، اين پژوهش
تنها در ، بهبود وضعيت زنان، شود. به همين دليل در تحقق پيشرفت متوازن در جامعه محسوب مي

ها ميان زنان و مردان به صورت عادالنه و بدون تبعيض جنسيتي است.  گرو بازتوزيع منابع و ارزش
حضور و مشاركت اقتصادي در اجتماع را خصمانه  زنان شرايط، مادامي كه اين امر تحقق نيابد

شود.  وضعيت سنتي در اجتماع و فرهنگ بازتوليد مي، در نتيجه، گيرند از آن كناره مي، ادراك كرده
دولت و گفتمان ، هايي كه در زمينه توانمندسازي زنان صورت گرفته  رغم تالش علي، بر اين اساس

نيازي براي استفاده از سرمايه زنان در اجتماع احساس ، يمسلط به دليل برخورداري از منابع رانت
در حاشيه حوزه ، هاي رانتي و دولتي اند. زنان نيز به علت عدم برخورداري از فرصت نكرده

ماندند و همين سرخوردگي عامل  كننده اقتصادي باقي  سياسي و فرهنگي همچنان مصرف، اقتصادي
 مقاومتي بوده است. ها در حوزه اقتصاد تحميل بيشترين هزينه

مشاركت آزادانه و ، در اين جستار به علت تعهد سند الگوي پيشرفت بر عدالت اجتماعي
نظريه توانمندسازي زنان با نگاه اجمالي بر نظريه اقتصاد سياسي ، عادالنه آحاد مردم در پيشرفت

اومتي و اهداف آمارتياسن مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه با توجه به اهميت اقتصاد مق
به تبيين نقش زنان يا مزيت نسبي ايران در حوزه زنان براي پيشبرد اقتصاد ، پيشرفت اقتصادي

پردازيم. در بخش سوم وضعيت كنوني زنان در امر پيشرفت ايران مورد بحث قرار  مقاومتي مي
بندي   ت و جمعيابي براي مشاركت زنان در امر پيشرف ظرفيت، به ارائه راهكار، گرفته و در پايان

 پردازيم. مي
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، فرهنگي، مقاالت زيادي پيرامون آثار سرمايه اجتماعي، با توجه به اهميت موضوع زنان
آموزش و ابعاد تربيتي آنان ، بخشي به زنان در ارتقاي پيشرفت و توسعه آموزش و آگاهي، اشتغال

 ت تأثير قرار دهد. تواند ميزان مشاركت زنان را تح در توسعه انجام شده است كه هر يك مي
با استفاده از روش ، در پژوهش خود پيرامون مشاركت زنان، )1386خواجه نوري و مقدس (

افزايش مشاركت زنان در اين ، شيراز و استهبان، زن در شهرهاي تهران 2260كمي و پيمايش روي 
ا استفاده از در پژوهشي ب، )1388رضوي الهاشم ( شهرها را متأثر از جهاني شدن ارزيابي كردند.

مجلس شوراي ، وزارت كشور، هاي اخذ شده از مركز آمار ايران كيفي روي داده-روش كمي
اجتماعي انقالب اسالمي ايران  -مشاركت زنان را مهمترين عامل براي توسعه سياسي، اسالمي

هاي  تحليلي با داده -در پژوهشي با استفاده از روش توصيفي، )1390نيا و مصفا ( داند. عباس مي
) در چهارچوب نظريه 1375-1386اخذ شده از مشاركت سياسي زنان در بازه زماني (

به بررسي مشاركت زنان در دوره اصالحات پرداخته و به اين نتيجه ، توانمندسازي سارا النگه
در دوره مذكور تنها در سطوح مياني و خرد ، رسند كه مشاركت زنان به علت عدم نهادينگي مي

شاهد تغيير كيفي در وضعيت مشاركت زنان در جامعه نيستيم. ، رخ داد. در نتيجهمديريت سياسي 
و  1385، 1375، هاي در پژوهشي به وضعيت اشتغال زنان در سال، )1394باز زاده (  حرفتي و خاك

وضعيت اشتغال زنان را در سه حوزه ، هاي مركز آمار ايران پرداختند و با استفاده از داده 1390
به بررسي نقش ، )1393عابدي اردكاني و قضوي ( رزي و خدمات بررسي كردند.كشاو، صنعت

) پرداختند و در اين زمينه 1368-1384سرمايه اجتماعي بر مشاركت سياسي زنان در بازه زماني (
فقدان دسترسي زنان به منابع سرمايه اجتماعي را عامل مشاركت سياسي پايين زنان اعالم كردند. 

در ، )1395اي به نقش زنان در اقتصاد ملي پرداخته است. بيدي و بيدي ( مقاله در، )1390سعادت (
نقش زن را در چهارچوب خانواده بررسي كرده و ، پژوهشي پيرامون نقش زنان در اقتصاد مقاومتي
حمايت از توليد داخلي و ، اصالح الگوي مصرف، موضوع زنان را در ترويج فرهنگ كار و توليد

مردمي كردن اقتصاد به بحث ، روح خودباوري و خودكفايي، ده حداكثري از منابعاستفا، كاالي ملي
 گذاردند. 
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هاي اندكي پيرامون موضوع مشاركت زنان با محوريت اقتصاد   پژوهش، با توجه به موارد مذكور
كننده زنان و اصالح الگوي   ها نيز بر نقش مصرف  مقاومتي انجام شده است. عمده اين پژوهش

تحقق اقتصاد مقاومتي تأكيد داشته و تحوالت اخير ناشي از جهاني شدن در عرصه  مصرف در
 گيرند. اجتماع ايراني را ناديده مي

آفريني و آگاهي از حقوقي كه به زنان  نقش، جهاني شدن با گسترش ارتباطات و اطالعات
). Shvedova, 2005ديگر نگاه سنتي به موضوع زنان پاسخگوي اين مطالبات نيست (، عرضه كرده

، نكته حايز اهميت براي انجام پژوهش اخير اين است كه با توجه به اهميت مردمي كردن اقتصاد
ي تحقق و پيشبرد پيشرفت در ايران محسوب  هاي اجتماع و پايه  زنان خود نيمي از سرمايه

ر قرار داده و اين نوشتار هم ابعاد مغفول از ظرفيت زنان براي پيشرفت را مدنظ، شوند. بنابراين مي
 پردازد.  هم به موانع موجود در نيل به اهداف الگوي پيشرفت در حوزه زنان مي

 چهارچوب نظري
نيل به عدالت اجتماعي و توانمندسازي ، تدابير و سند الگوي اسالمي پيشرفت، بر اساس افق

سيتي زنان توانمندسازي جن، همه آحاد مردم با هدف مردمي كردن اقتصاد ضروري است. اين گزاره
براي نيل به پيشرفت ، دهد. عالوه بر اينكه را به عنوان نيمي از جامعه ايران در اولويت قرار مي

انساني و فرهنگي كل اجتماع را لحاظ كرد. اين امر ، اجتماعي، سياسي، پايدار بايد توسعه اقتصادي
فت دارد. نيز تأكيد مضاعف بر شاخص برابري جنسيتي و توانمندسازي جنسيتي در پيشر

77Fتوانمندسازي جنسيتي

اجتماعي و ، هاي سياسي با تعاريف متفاوتي همراه بوده و در چارچوب 1
هاي جنسيتي در حاشيه گذاشتن زنان در  اقتصادي معاني متفاوتي دارد. به دليل نقش مهم نابرابري

امل بازدارنده ها به منزله عو همچنين نقش اين نابرابري، فرهنگي و سياسي، اقتصادي، امور اجتماعي
مفهوم توانمندسازي ، ي جوامع و نيز در تالش براي بهبود برابري و قدرت بخشيدن به زنان توسعه

                                                           
1. Gender Empowerment Measure. 
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، بسط يافته است. توانمندسازي زنان به اين معناست كه آنان از عزت نفس بااليي برخوردار شوند
درت رويارويي با همچنين ق، كردار و گفتارشان حاكي از اعتماد به نفس و اطمينان خاطر باشد

قادر به ارزيابي صحيح و شناخت دقيق شوند. ، ها را داشته باشند. عالوه بر اينكه  مشكالت و سختي
مند شوند و با افزايش توانايي  هاي خود به منظور نيل به اهداف خويش بهره ها و قابليت از توانايي

).  597ص: 1393، و وثوقيهاي مختلف به اهداف مورد نظر دست يابند (قاسمي  خويش در حوزه
در توانايي زنان براي اداره سرنوشت خود قرار دارد. اين مفهوم ، هسته و كانون بحث توانمندسازي
ها (مورد تأكيد  بهداشتي و دسترسي برابر به منابع و فرصت، نه تنها در امكانات برابر آموزشي

هايي براي دفاع  كه زنان بايد سازمان بلكه بر اين نكته نيز داللت دارد، الگوي پيشرفت) داللت دارد
هاي حساس و  هاي خود داشته باشند تا بتوانند به انتخاب منابع و فرصت، امكانات، از حقوق
هاي بزرگ اقدام كنند. از سويي توانمندسازي زنان به برابري جنسي  سازي  ساز و تصميم سرنوشت

ها و نيز به  ردان و زنان در تمام فعاليتبرابري جنسي به معناي برابري شمار م، شود هم مرتبط مي
با ، بنابراين، معناي رفتار و عملكرد يكسان آنها نيست (برابري جنسي لزوما به معناي تساوي نيست

ها و  عقيده اسالم در برابري زن و مرد همخواني دارد). برابري جنسي به معناي برابري فرصت
زندگي ، هاي برابر و بدون تبعيض د با فرصتاي است كه در آن زن و مرد بتوانن ايجاد جامعه

اي داشته باشند. برابري جنسي بر اين نكته داللت دارد كه نيازها و ترجيحات زنان با  مندانه  رضايت
 باشند  سياسي فعاليت داشته -مردان تفاوت دارد. پس ضروري است كه زنان در حوزه اجتماعي

78F(پيمايش جهاني زنان در توسعه

 ).34-33ص : 2014، 1
به ، ها  ها است. توانايي ها و دسترسي به فرصت  ابعاد برابري جنسيتي شامل عدم تبعيض در توانايي

اشاره دارد ، شود بهداشت و تغذيه سنجيده مي، هاي آموزش هاي بنيادي انسان كه با شاخصه توانايي
بر برابري براي  ها نيز شوند. دسترسي به منابع و فرصت كه اساس و مبناي رفاه فردي شناخته مي

ثروت ، هاي اقتصادي (مانند زمين ها در راستاي دستيابي به سرمايه اعمال توانايي، ها استفاده از فرصت

                                                           
1. World Survey on the Role of Women in Development. 
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هاي سياسي (حضور در پارلمان و ديگر ساختارهاي  منابع (درآمد و شغل) و همچنين فرصت، و...)
79Fسياسي) داللت دارد. به عقيده كوهان

رفع نابرابري جنسيتي استفاده  هر استراتژي كه از آن براي 1
اقتصادي  -در سيستم سياسي مشاركت زنان، بايد بر توانمندسازي زنان متمركز شود. بنابراين، شود مي

در رفع تبعيض سيستماتيك عليه زنان  به عنوان يكي از مهمترين منابع پيشرفت ضرورت دارد. كوهان
هاي آنها  اين نابرابري جنسيتي نفوذ كرد و محركبر اين باور است كه ابتدا بايد در ساختارهاي مولد 

اول. : گيري است  شاخص توانمندسازي جنسيتي در سه بعد قابل اندازه، را تغيير داد. از سوي ديگر
گيري و سوم. تسلط بر منابع   دوم. مشاركت اقتصادي و تصميم، گيري مشاركت سياسي و تصميم

  ).35-34ص  :2014، اقتصادي (پيمايش جهاني زنان در توسعه
با استعانت از نظريه توسعه به ، ايراني پيشرفت -تعهد به عدالت اجتماعي سند الگوي اسالمي

، گيرد. در رويكرد اقتصاد سياسي انتقادي مثابه آزادي آمارتيا سن مورد بحث نگارندگان قرار مي
گرايش سنّتي در گذاري كرده و معتقد است كه   رهيافت جديدي را در توسعه پايه» آمارتيا سن«

در كشورهاي در حال توسعه موفّق بوده است. با اين » رشد«اقتصاد توسعه در شناسايي عوامل 
رشد اقتصادي را (كه فقط ، گرايش سنّتي در اقتصاد توسعه به اشتباه، »سن«از نظر ، وجود
. است نستهدا يكي اقتصادي توسعه غايت با) است -كارآمد خيلي وسيله يك نه غالباً و –اي وسيله

 از خارج خود كه غاياتي از تصور داشتن بدون. دارد »نسبي ارزش« توسعه مفهوم، او اعتقاد به
محسوب شوند. بدين ترتيب ديدگاه » توسعه« بايد تغييراتي چه كه گفت توان نمي، اند توسعه فرايند

الزاماً بر ، ده توسعهخود اي، شود. در واقع ها در ارتقاي توسعه با چالش مواجه مي ابزاري به ارزش
ها مبتني است كه پيشرفت و توسعه برحسب آنها ارزيابي و سنجيده  گروه خاصي از ارزش

سياسي  -كنيم. غفلت از شرايط و بستر اجتماعي شوند و اين واقعيت كه ما در خالء تحقيق نمي مي
ات زندگي بشر حقيقت اخالقي جزء ذ، معنايي تحقيق نخواهد داشت. بنابراين توسعه اثري جز بي

هسته مركزي مفهوم ، ورشدن در آن قابل بررسي است. توانايي فردي بوده و فقط از منظر غوطه

                                                           
1. Kuhan. 
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توسعه را ، با محور قرار دادن انسان، عدالت نزد سن است. سن در كاربست مدل اخالقي توسعه
اجتماعي در سياسي و ، در كليه سطوح اقتصادي» ها قابليت«يا » هاي مردم فرايند گسترش توانايي«

، در نظريه عدالت و همبستگي در اقتصاد آزاد سن معتقد است، ). همچنينSen, 1984گيرد ( نظر مي
تواند پيش شرط الزم براي  سياسي و اجتماعي مي، فرد پس از چيرگي و حذف موانع اقتصادي

به هاي فردي هستند كه   امكان، ها شكوفايي زندگي خود را محقق كند. كارآمدي و توانايي
، بخشند. از نظر سن آزادي تنها سر رشته تكامل نيست وجوديت وي را واقعيت مييا م 80F1 باشندگي

، هاي گوناگون سياسي در تالش است كه آزادي» سن«بلكه پيش شرط پيدايش آن نيز هست. 
و » آزادي مثبت«با تأكيد بر، اجتماعي و اقتصادي را به يكديگر پيوند زند. اين نگرش اخالقي

تحت عنوان توسعه به مثابه آزادي معرفي شده است. در رهيافت » هدف مربوط به حقوق «
برد. با  اما از عناصر سياسي نيز بهره مي، دهد اگرچه فرد را در مركز اين رويكرد قرار مي» قابليت«

ابزاري توانمند است كه ، توان ادعا كرد كه اين رهيافت توجه به كاربردي بودن رهيافت قابليت مي
كند. سن  اقتصادي و اجتماعي بررسي مي، تر سياسي هاي وسيع طريق آن شرايط افراد را در بافتاز 

گيرد و ديگر مفاهيم مهم  اين دو مفهوم را به عنوان مفاهيم كليدي رهيافت خود در نظر مي
، عامليت، رفاه، كند. مفاهيمي مانند آزادي بندي مي  ها مفصل اخالقي و سياسي را حول آن، اقتصادي

دموكراسي و استحقاق از جمله مفاهيمي ، مشاركت، فقر و محروميت، عدالت، برابري و نابرابري
اند و در دستگاه نظري  هستند كه مبتني بر دو مفهوم كاركرد و توانمندي تا حدودي بازتعريف شده

ت واقعي«او رويكرد ، ). در همين راستا190ص: 1396، اند (منوچهري و نريمان سن به كار رفته
بر نقش نهادها تأكيد دارد ، كه براي نيل به عدالت، كند عدالت اجتماعي را جايگزين مي» محور

هاي توانمندسازي   ). محققان اين پژوهش با توجه به اين شاخص58ص: 1394، (ميرويسي نيك
سياسي و ، ضعف مشاركت اقتصادي زنان در حوزه اقتصاد مردمي را در ساختار اقتصادي، جنسيتي

حركت ، كنند كه معلول اقتصاد رانتير يا متكي به نفت است. به عبارت ديگر ي جستجو ميفرهنگ

                                                           
1. Existence. 
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بسياري از معضالت اجتماعي پيش ، در مسير توسعه و كاهش اتكاء به نفت در ساختار اقتصادي
پژوهش اخير با استفاده از روش ، دهد. در همين راستا روي زنان و نابرابري جنسيتي را كاهش مي

مجلس شوراي اسالمي ، وزارت كشور، هاي اتخاذ شده از مركز آمار ايران توصيفي و داده -تحليلي
ايراني پيشرفت و موانع منبعث از ساختار اقتصادي  -به تبيين ظرفيت زنان در تحقق الگوي اسالمي

 پردازد.  ساختار سياسي و فرهنگي مي، دولتي) -(رانتير

 بررسي وضعيت زنان در پيشرفت
انساني در ، فرهنگي، در اقتصاد مقاومتي به عنوان بخشي از سرمايه اجتماعيمشاركت زنان 

بخشي از نيروهاي كارآفرين را ، ها و منابع پيشرفت اهميت دارد. با توجه به وضعيت جهان ظرفيت
دهند. حضور زنان كارآفرين در اجتماع موجب تأمين امنيت اجتماعي زنان و  زنان تشكيل مي

شود. اما ايران در حوزه كسب منابع سرمايه و جذب  ر در اجتماع ميسالمت فضاي كسب و كا
% كارآفرينان كشور 2/6حدود ، منابع مادي كارآفريني زنان با ضعف جدي مواجه است. بنا به آمار

توان جستجو  دهند. اين ضعف و توانمندي اقتصادي را در چندين زمينه مي را زنان تشكيل مي
تار اقتصادي ايران كه قابليت و توان اقتصادي زنان را به تحليل و نمود. اول در ماهيت خود ساخ

ساختار سياسي كه همچنان به مردان توجه كرده و منابع رانتي و اقتصادي ، كشاند. سپس زوال مي
كننده   ساختار فرهنگي كه زنان را به عنوان مصرف، دهد. در نهايت را در اختيار مردان قرار مي

افزايي اين سه ساختار مذكور زنان در اجتماع  كند. در نتيجه هم پذير مي هاقتصادي تربيت و جامع
شوند.  پذيري اقتصادي وانگيزه كارآفريني تربيت مي فاقد سرمايه اجتماعي و اقتصادي براي ريسك

 شود. پيشرفت نيز براي مردمي كردن اقتصاد با چالش مواجه مي، به موجب همين امر

 ابليت زنان در پيشرفتساختار اقتصادي دولت و ق .1
در اقتصادهاي رانتير هيچ بازيگر جمعي درون جامعه نيست ، شناسي سياسي پيرو مباحث جامعه

بازيگري كه مجريه و حكومت را كنترل ، حفظ و نظارت كند. به سخن ديگر، كه قوانين را تصويب
عدم ، قانوني ند. بيك پدرساالرانه و چپاولگر رفتار مي، وجود ندارد. حكومت دلبخواهانه، نمايد
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). (Jonathan, 2010: p. 5عدم حق مالكيت و فساد رفتار در اين كشورها شايع است ، شفافيت
، ها بدون نياز به حمايت عمومي  ها باعث شده تا حكومت وجود منبع مالي مستقل براي دولت

بر  دولتجويي موجب جدايي دولت از مردم و سلطه نهاد  شهروندان خود را سركوب كند. رانت
حوزه  تر با دوانگاري مرد/ زن و  گردد. اين دوانگاري دولت/ ملت در سطح پايين جامعه مي

كند. در اين اقتصادها دولت نياز كمتري براي دريافت  عمومي/ حوزه خصوصي خود را نمايان مي
ي ا پس به شفافيت و پاسخگويي به مردم و ارائه حكومت دموكراتيك عالقه، ماليات احساس كرده

وابسته ، اين امر در بلند مدت موجب استقالل دولت از اقشار و طبقات اجتماعي دهد. نشان نمي
). 27ص :1391، شود (پيراحمدي شدن اقشار و طبقات اجتماعي به دولت و نهادهاي آن مي

در اين شرايط دولت رانتير براي بقا مجبور است تا با اعطاي رانت حمايت خريداري كند. ، بنابراين
ولي زنان كمتر قادرند تا خود را در اين ، گيرند اين شرايط طبقات وابسته به رانت شكل مي در

عالوه بر ، جويي جويان قرار داده و درون اين شبكه تعريف شوند. اين فساد و رانت شبكه رانت
ار در تضاد با توسعه قر، دهد اينكه مردان را از بعد مالي در جايگاه مسلط نسبت به زنان قرار مي

، در نتيجه نارضايتي، اين رانت به صورت متوازن توزيع نشده، دارد. چراكه ضمن ناكارآمدي دولت
شود تا دولت بخش قابل  ملت موجب مي -شود. شكاف دولت ها تشديد مي نابرابري و شكاف

دهد و ضرورت بيشتري براي ايجاد شبكه  اي از قدرت و سرمايه نمادين خود را از دست  مالحظه
حكومت و منابع معدني به صورت انحصاري در اختيار مردان ، پروري احساس كند. بنابراينحامي 

). به 32- 53ص: 1386، شود (ربيعي قرار گرفته و به صورت متوازن ميان زنان و مردان توزيع نمي
 كسب ميزاني از توسعه و كاهش وابستگي به منابع نفتي اهميت دارد.، دليل همين مسأله

غني و ، در ايران نيز به دليل وجود ذخاير عظيم، شناختي پيربورديو ي از نظريه جامعهجوي  با بهره
ها به سرمايه فرهنگي (دانشجويان) و اجتماعي  حكومت، سرشار نفت يا به عبارتي سرمايه فيزيكي

آمد تنها بر در، نمايد. بنابراين كمتر توجه مي، دهند كه زنان نيمي از آن را تشكيل مي، (جامعه مدني)
كنند. در اين  كنند و براساس آن استقالل مالي خود را بازتوليد مي حاصل از اقتصاد نفت تكيه مي

اما اين نهادها نوعا نمادين هستند. ، هاي مدرن غربي ايجاد شده نهادهايي به تقليد از دولت، شرايط
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اقتصاد و ، قياس دولترود. با همين  ايي هستند كه از آنها انتظار مي به همين خاطر فاقد كار ويژه
ملت را  -شكاف دولت، عدم توجه به سرمايه اجتماعي در ايران شود. فرهنگ در ايران مردساالر مي

به ارمغان آورده كه در بلند مدت مقبوليت دولت را زير سوال برده و از قدرت نمادين دولت براي 
، ها در ايران از يك سو دولت ،بدين ترتيب كاهد. بسيج ديگر اشكال سرمايه و منابع در پيشرفت مي

به دليل اينكه ، انساني و اجتماعي زنان و از سوي ديگر، به دليل عدم نياز به سرمايه فرهنگي
 نقش ثانويه براي زنان قائل است. ، ايدئولوژي حاكم مردمحور است

كسب روزي حالل بر هر مرد و زن واجب است. تأمين اين آزادي : فرمايد پيامبر اكرم(ص) مي
كرامت تا حدود زيادي به فرهنگ كار و توليد بستگي دارد. در واقع توسعه اقتصادي و كار  و

كار هم توسعه ، يعني هرچه توسعه اقتصادي در كشوري تحقق يابد، اي متقابل و عيني دارند رابطه
توسعه اقتصادي هم رشد بيشتري خواهد داشت. ، كند و هرچه كار و توليد افزايش يابد پيدا مي

هاي آماري مربوط به  رزه با فقر و فساد اجتماعي جز در گرو اشتغال زنان ميسر نيست. اما دادهمبا
هاي زنان   اشتغال و الگوي مشاركت زنان در فرايند اقتصادي و نوسانات توليد ناخالص ملي فعاليت

 % جمعيت فعال12زنان تنها حدود ، هاي آماري موجود  شود. براساس شاخص ناديده گرفته مي
، هاي دولتي دهند. اين در حالي است كه سهم زنان در استخدام در دستگاه اقتصادي را تشكيل مي

ناچيز و رو به كاهش است. اين تبعيض جنسيتي نه تنها بر ، كه به منابع رانتي دسترسي داشته باشند
 بلكه شايسته ساالري را نيز با چالش، خالف سند الگوي پيشرفت و برنامه ششم توسعه است

بيانگر سهم ناچيز مشاركت اقتصادي زنان در ايران در مقايسه با ديگر  2كند. نمودار  مواجه مي
فعال اقتصادي ، درصد از زنان 70كشورها است. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نزديك به 

ر هستند و در بازار كار مشاركت دارند. در حالي كه ميزان فعاليت اقتصادي زنان در كشورهاي د
هاي  ترين نرخ حال توسعه كمتر و زنان ايران در ميان كشورهاي اسالمي و غيراسالمي يكي از پائين

 نيز بيانگر وضعيت بازار كار زنان در ايران است.  2 مشاركت اقتصادي را دارند. جدول
كاهش سهم زنان در مشاغل دولتي همراه با افزايش سهم مشاركت زنان در ، 2بنا به جدول 

بيكاري و ، تبعيض درآمد، صي بوده است. عدم امنيت شغلي زنان در بخش خصوصيبخش خصو
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، كند. از ميان زنان استخدام شده در بخش دولتي هاي اجتماعي مي زنان را مستعد آسيب، فقر زنانه
غالبا در بخش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مشغول به كار هستند. در حالي كه بيشترين 

ها كه غالبا در اختيار مردان  وق و تسهيالت به مديران مشغول در وزارتخانهحق، منافع اقتصادي
گيرد. همچنين در  تعلق مي، در بخش موانع سياسي رجوع شود) 5است (براي مقايسه به جدول 

، در بخش خصوصي نيز نوعي تبعيض در پرداخت دستمزد در بخش صنعت، ساختار اقتصادي
دارد كه براي كار مشابه دستمزد كمتري از مردان به آنها كشاورزي و خدمات براي زنان وجود 

 ).376ص: 1382، راد (ناجي شود پرداخت مي
ها در مقايسه نرخ بيكاري ميان زنان و مردان هميشه  در تمام دوره 3با توجه به جدول شماره 

، كشور كل 1390نرخ بيكاري زنان بسيار باالتر از مردان بوده است. براساس نتايج سرشماري سال 
 9/20درصد) با نرخ بيكاري كل جمعيت زنان فعال ( 3/40مقايسه نرخ بيكاري زنان جوان فعال (

درصد) با نرخ بيكاري كل  1/20درصد) و همچنين مقايسه نرخ بيكاري مردان جوان فعال (
درصد) بيانگر اين مسئله است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان فعال  5/10جمعيت مردان فعال (

ه لحاظ اقتصادي تفاوت چشمگيري وجود دارد و بيكاري دختران جوان دو برابر پسران جوان ب
 توان از زنانه شدن معضل بيكاري در جامعه ايران سخن گفت.  اي كه مي به گونه، است

 اين است. نامتعادل ايران در نسبت به مردان زنان كار بازار كه گفت توان مي، كلي بندي  در جمع

رسد  نداشته و به نظر مي وجود ايران در زنان اشتغال براي حقوقي قانوني و موانع كه تاس حالي در
اين مسأله نشأت گرفته از بازار كار و وضعيت اقتصادي جمهوري اسالمي ايران است. مشاغل كم 

گذاري آنها براي مشاركت در   اندازي و سرمايه  پس، درآمد براي زنان در بلند مدت از توان رقابتي
و ، شوند كننده تعريف مي كاهد و زنان ناخودآگاه در اين سيستم مصرف ها و كارآفريني مي عاونيت

81Fنه كارآفرين. در هدف توسعه هزاره سوم

كند كه همه كشورها نياز به از بين  قاطعانه بيان مي 2015 1
بنا به بردن نابرابري جنسيتي در تمام سطوح آموزش و روابط كار دارند. اين در حالي است كه 

                                                           
1. MDG. 
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بخش كوچكي از اقتصاد به زنان تخصيص يافته و زنان به عنوان نيروهاي  4و  3جدول 
درصد درآمد  32شوند. درآمد زنان فعال ايراني تنها  گذاري شده در اين بخش محسوب مي حاشيه

هاي پررقابت   ها و قابليت  تواند به فقر مادي و ناتواني زنان در كسب ظرفيت  مردان است كه مي
شود و از قابليت  موجب تمركز منابع ثروت در ميان مردان مي، قتصادي منجر شود. موارد فوقا

 كاهد. زنان در مشاركت اقتصادي براي پيشرفت مي

 . نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ميان كشورهاي جهان2نمودار

 
 )1394، طلب و نخعي (مأخذ: شادي

 م)2012-1995دولتي (. سهم زنان در مشاغل دولتي و غير2جدول شماره 

2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2000 1999 1995  
2/27 6/23 7/23 25 22 22 8/30 71/27 23/27 55/39 Public 
8/72 4/76 3/76 5/75 8/74 6/87 8/18 62/14 21/16 6/14 Private 
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 1392تا  1375هاي  نرخ مشاركت و بيكاري زنان و مردان در سال .3جدول شماره 

 سال
82Fنرخ مشاركت

83Fنرخ بيكاري 1

2 
 زن مرد زن مرد

1385 9/63 4/16 8/10 3/23 
1390 7/59 3/11 1/13 2/24 
1392 63 4/12 6/8 8/19 
1393 9/62 2/12 9 4/19 
1394 2/62 8/13 9/8 9/19 

 )1394 (مأخذ: نتايج آمارگيري نيروي كار

 قابليت سياسي زنان براي مشاركت در پيشرفت .2
84Fندسازي سياسيتوانم

گيري سياسي توجه دارد و  به فاصله جنسيتي در باالترين سطوح تصميم 3
جايگاه پارلماني و ، وزارتي موقعيت هاي  هايي همچون نسبت زنان به مردان در مؤلفه به شاخص

ترين مقام داللت دارد. تغيير جايگاه و منزلت اجتماعي زنان جز با   سنوات در اختيار داشتن مهم
يابد. ضمن اين كه دموكراسي بر شنيدن تمام صداها داللت  ر مناصب كليدي تحقق نميحضور د

دهند. اما در فرايندهاي  اجتماعي و فرهنگي جهان را تشكيل مي، دارد. زنان نيمي از سرمايه انساني
اند. چرا كه هنوز فاقد  گيري در تمام سطوح حكمراني سراسر جهان كمتر ظاهر شده  تصميم

وجه ، هاي سياسي منابع و رهبري سياسي هستند. نرخ پايين مشاركت زنان در هيئتدسترسي به 
شمول به كسب جايگاه مناسب و شايسته براي   هاي جديد است. حق رأي جهان تشابه دموكراسي

حوزه ، زنان نيانجاميد. اين به ويژه در جوامع مردساالر شايع است كه به نگرش بومي جامعه
 ).(Delys, 2014: p. 5وابسته است ، كنند انه تلقي مياي مرد عمومي را حوزه

                                                           
 100كل جمعيت فعال (شاغل و بيكار) ضربدر  . نرخ اشتغال عبارت است از تعداد جمعيت شاغل به1

 100. نرخ بيكاري عبارت است از تعداد جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال (شاغل و بيكار) ضربدر 2
3. Political Empowerment. 
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داراي ساختار سياسي ، اند هايي كه در ايران حاكم بوده به لحاظ نظري اغلب حكومت
هاي توتاليتر مردساالر انحصار قدرت و مناصب سياسي  هاي حكومت مردساالرانه بودند. از ويژگي

پدرساالري شكلي از سازمان اجتماعي و «كند كه  حسين بشيريه بيان مي در دست مردان است.
زن نه حق دخالت در سياست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشاركت در  سياسي است كه در آن

خورد. با اين  اي برتري سياسي مردان به چشم مي حيات جمعي برخوردار است. در چنين جامعه
: 1388، (بشيريه» دساالرانه استاي مر توان گفت كه دولت و سياست در ايران پديده رويكرد مي

). مردان با تمركزگرايي و انحصار همه جانبه قدرت و مشاركت سياسي زنان (و به تبع آن 289ص
كنند.  در عرصه سياست) را محدود و در صورت توانايي نابود مي گيري سوژه مستقل زنانه  شكل

ت و دانش براي توليد و بازتوليد ساختار سياسي نظام پدر ساالرانه از منظر فوكويي از رابطه قدر
، كند. از منظر سيستمي ساختار سياسي نظام پدرساالري از كليه نهادهاي اجتماعي خود استفاده مي

: 1382، راد ناجي(كند  اقتصادي و سياسي براي بازتوليد مشروعيت خود استفاده مي، حقوقي
زنان اندكي قادر به ، 4ه به جدولپذيراي زنان نيست. با توج، ). ساختار نظام سياسي ايران281ص

توزيع مجدد منابع قدرت و ثروت ابتدا ميان ، كه هاي مجلس هستند. در حالي دستيابي به كرسي
هاي برابر كه  اي شفاف با فرصت به شيوه، سپس اين توزيع قدرت و ثروت ميان زنان، مردان و زنان

طبق قانون اساسي ايران از ، اشدبراي همه زنان امكان استفاده از آن موجود و تعريف شده ب
شود. شواهد كنوني بيانگر آن است كه هنوز منابع قدرت و ثروت در  وظايف دولت محسوب مي

دست مردان انباشته شده و تنها بخش معدودي از زنان به منابع قدرت و ثروت دسترسي دارند. به 
انقباضي در مقابل ورود ساير گفتمان مردساالر حاكم بر جامعه با توسل به كاركرد ، عبارت ديگر

زنان در ، كند. عالوه بر اين زنان به عرصه سياست (توانمندسازي سياسي زنان) مقاومت مي
اند. جدول  گيري سياسي و ساختارهاي حكمراني كشور غالبا به حاشيه رانده شده هاي تصميم ارگان

خود مؤيد سلطه بيانگر و معرف حضور حداقلي زنان در عرصه مقامات كشوري است كه  5
تجربه حضور زنان در فضاي ، بالمنازع گفتمان مردساالري بر عرصه ساختار سياسي است. بنابراين

گيرد. قانون اساسي به عنوان چارچوبي در  اي غيردوستانه و غالبا خصمانه به خود مي رقابتي چهره
 ي حقوق زن وگذاري تاريخي در اصل سوم و اصل بيستم بر تساوي و برابر خطاب اين حاشيه

، مرد در برابر قانون و برخورداري از حمايت قانون تأكيد كرده است. در اصل بيست و يكم



274  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

، حمايت از حقوق زن را در دامنه خانواده و بقاي آن محدود كرده و در اصل يكصد و پانزدهم
 كند. اين در حالي است كه صراحتا انتخاب رئيس جمهور را به رجال سياسي محدود مي

م) را پذيرفته بوده است. قانون اساسي از يك سو 1952كنوانسيون حقوق سياسي زنان ( ايران
كه ، نمايد و از سوي ديگر اصل يكصد و پانزده صراحتا از اصول برابري و رفع تبعيض حمايت مي

با ، اي درباره زنان است بازنمايي دوانگاري تقسيم حوزه عمومي و خصوصي و تفكر كليشه همان
 مانع از قانونگذاري و تغيير قواعد موجود، تعداد قليل زنان توانمند سياسي، نتتوجه به را

در جامعه براي فضاسازي و بسترسازي براي اشتغال و مشاركت فعال زنان در حوزه اجتماع 
 خواهد شد. 

 هاي مختلف . مقايسه مشاركت زنان در دوره4جدول شماره 

درصد 
نمايندگان 

 زن

درصد 
كانديداهاي زنان 

 كل داوطلبان به

تعداد 
داوطلبان 

 زن

تعداد كل 
 داوطلبان

تعداد 
 نمايندگان
 زن تهران

تعداد 
نمايندگان 

 زن

تعداد كل 
 نمايندگان

 دوره مجلس

 مجلس اول 327 4 4 2000 90 4,50% 1,22%
 مجلس دوم 274 4 4 1275 32 2,50% 1,45%
 مجلس سوم 278 4 4 1615 47 2,91% 1,43%
 مجلس چهارم 275 9 5 2310 86 3,72% 3,27%
 مجلس پنجم 277 14 7 3276 351 10,71% 5,05%
 مجلس ششم 297 13 6 5083 504 9,91% 4,37%
 مجلس هفتم 294 13 6 4559 827 18,1% 4,42%

 مجلس هشتم 288 8 5 4755 585 12,30% 2,77%
 مجلس نهم 288 9 4 3444 390 11,32% 3,12%
 مجلس دهم 288 17 8 6230 1329 21,33% 5,90%

 (مأخذ: ايسنا)
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 )1390-1375. تعداد كاركنان زن عالي رتبه (5جدول شماره 

، قانونگذاران
عالي و  مقامات

 مديران

 1390 1385 1375 جنسيت
 746 608 325 كل

 620 514 283 مرد
 126 94 41 زن

 %16 %15 %12 درصد سهم زنان از كل

 )1390، (ماخذ: مركز آمار ايران

 اجتماعي براي مشاركت زنان در پيشرفت -ت فرهنگيقابلي .3
هميشه ، ترين نقش را دارند در اين موضوع كه زنان در جامعه و همچنين زندگي اقتصادي مهم

عوامل ، اتفاق نظر وجود داشته است. اما در كميت و كيفيت نقش آنها عالوه بر نظام اقتصادي
اساساً هيچ ، ي حاكم بر جوامع در مورد زنانفرهنگي و اجتماعي نيز مؤثر بوده است. نگرش سنت

اي را براي تخصص و توانمندسازي زنان بوجود نياورده است. فرهنگ يك جامعه   زمينه
همچنين عامل ، سياسي و اقتصادي آن جامعه، اخالقي، هاي اعتقادي ترين عامل ايجاد ارزش اساسي

ي تعاملي وجود  رابطه، اد جامعهوحدت و انسجام نظام اجتماعي است. ميان فرهنگ و ديگر ابع
كند و آنچه كه در ساماندهي  ابعاد ديگر جامعه نيز پيشرفت مي، با بهبود فرهنگ، دارد. در واقع
دين است. اقتصاد مقاومتي كه برخاسته از اقتصاد اسالمي ، ي ايران نقش مؤثر دارد فرهنگ جامعه

ها به داليل  مل در كشور دارد. سالنياز به سازماندهي اجرايي شدن كا، هاي ديني است  ارزش
اي در فرهنگ ايران شكل گرفته بود كه  سياسي و مذهبي الگوهاي جنسي كليشه، مختلف اقتصادي

آور است. در حوزه  شدند و مرد نان كننده و عنصر اندروني تعريف مي زنان در آن همواره مصرف
به تضعيف وضعيت اقتصادي ، رداقتصاد اينكه مرد در اشتغال و كسب درآمد تقدم و اولويت دا

اين كليشه كه سياست بازي كثيفي است و زنان نبايد به آن آلوده ، انجاميد. در حوزه سياست زنان 
هاي جنسي از بعد روانشناختي  هم زنان را در حاشيه بازي سياسي تعريف كرد. اين كليشه، شوند

افتادگي  ها و نيز عقب رسانه هم مانع تمايل زنان به عرصه اقتصاد سياسي و پيشرفت گرديد.
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ي مصرف پيشتاز شده و با رواج برندگرايي و در مواردي  فرهنگي موجب شد تا زنان در عرصه
صرف واردات كاالهاي ، شد ساز پيشرفت مي منابع مالي و ارزي كالني كه بايد زمينه، گري اشرافي

ادي توانمندتر ساخت و مردان را در حوزه اقتص، هاي مردانه نقش، مصرفي شود. بدين ترتيب
 آموزش، هاي زنانه نيز زنان را به حاشيه راند. براي كاهش وابستگي و واردات كاال نقش

دهي به زنان در عرصه  هاي الزم به زنان در چارچوب برنامه توانمندسازي زنان و نقش مهارت
با توجه به  ).1389، دادهير و برزگر، رسد (موسوي خامنه اقتصاد و پيشرفت ضروري به نظر مي

هاي فرعي به زنان عقيده دارند و براي  مذهبي به اعطاي نقش -هاي فرهنگي اين موضوع كه ديدگاه
تداوم گفتمان مردساالري در جامعه ، كنند زنان جايگاه زناشويي و تربيت فرزند در خانه تعريف مي

، ي)چشم  فرهنگ حسادت و رقابت (چشم و هم، گرايي محصولي جز گسترش مصرف، زنان
آورد. مادامي كه معيار خوشبختي زن در جامعه ميزان طال  گري به ارمغان نمي  برندگرايي و اشرافي

تغيير فرهنگ بدون ، شود. بنابراين منابع و ذهنيت پيشرفت مهيا نمي، و وضع لباس تلقي شود
معظم  بنا به فرمايش مقام، پذير نيست. در اين زمينه مشاركت اقتصادي زنان در پيشرفت امكان

ايراني به شدت ملموس است. به  -رهبري نياز به تحول فرهنگي با تمركز بر ايجاد فرهنگ اسالمي
ضرورت تحول ، براي مسئله رفع ستم از زنان 1376عالوه مقام معظم رهبري در سخنراني سال

 ). مشاركت و حضور برابر زنان278ص: 1382، راد فرمايند (ناجي فرهنگي عظيم را خاطر نشان مي
كه اين بينش عامل ، شود اي در زنان مي موجب آگاهي اقتصاد سياسي و بينش توسعه، در اجتماع

تغيير الگوي مصرف در زنان خواهد بود. در امر فرهنگي الگوها بايد تبديل به هنجار شوند تا بتوان 
متداوم ريزي و سياستگذاري بلندمدت و  احتياج به يك برنامه، شاهد تحول فرهنگي بود. بنابراين
هاي جنسي به اين  تغيير كليشه، بر اين مهم فائق آييم. در پايان، اي در اين مسير داريم تا با طي دوره

اجتماعي و اقتصادي خود ، هاي جنسيتي از حقوق سياسي معنا است كه زنان نبايد به علت تبعيض
85Fساز و برگ ايدئولوژيك محروم شوند. اين ساختار فرهنگ

كند.  ا فراهم ميگفتمان مردساالري ر 1

                                                           
 ي ساختارگرايي لويي آلتوسر است. سازوبرگ ايدئولوژيك از اصطالحات تخصصي در نظريه. 1



 277 ها و موانع ظرفيت ايراني پيشرفت: -نقش زنان در تحقق الگوي اسالمي

هاي تابع/ پست در امور توسعه در  آثار رواني و به تبع تنزل منزلت زنان در ايفاي نقش، اين امر
فرهنگي و اقتصادي بعد ايدئولوژيك گفتمان مردساالري را ، جوامع را به دنبال دارد. نظام سياسي

موجب اتالف نيمي از ، دانكنند و با تمركز منابع قدرت و ثروت در اختيار مر همواره برجسته مي
 شود. ايراني مي -ظرفيت جامعه در پيشرفت الگوي اسالمي

 سازي زنان در الگوي پيشرفت پيشنهادات براي ظرفيت
) هستند كه 2% جمعيت زنان فعال اقتصادي (نمودار16تنها ، در مجموع براساس مباحث مذكور

، يت زنان در بخش خصوصيبرد. حضور و فعال بخش عمده آن هم در بخش خصوصي به سر مي
آنها را در حاشيه و فاقد توان توليدي و ، به دليل عدم دسترسي به منابع اقتصادي (درآمد پايين)

). با توجه به اين كه رابطه مستقيمي ميان 68ص: 1397، آورد (جنيدي و سنگي كارآفريني به بار مي
سرمايه اجتماعي اندكي را ، ن زناناشتغال پايي، اشتغال زنان و سرمايه اجتماعي زنان وجود دارد

پذيري كمي به زنان براي ايجاد  قدرت ريسك، كند. اتكاء به سرمايه اجتماعي اندك نصيب آنها مي
). ابعاد رواني و احساس عدم 124ص: 1396، كند (چگيني فعاليت اقتصادي توليدي اعطاء مي

تا زنان ترجيح دهند شود  امنيت اجتماعي موجود براي فعاليت در بخش خصوصي موجب مي
به علت تداوم گفتمان مردساالر و وجود ، كننده در حوزه اقتصاد باقي بمانند. بخش دولتي مصرف

مانع تغيير قوانين اشتغال و جذب زنان در مراكز ، اقليت زنان در مجلس و سطوح باالي حكومتي
ي نتايج مثبتي در اشتغال زنان در سطح مديريتي و سطح كارمند، شده است. در حالي كه دولتي

ها و واحدهاي توليدي در پيشرفت دارد و باعث ارتقاي سازماني  وري شركت كارآيي و بهره
توان به گزارش صندوق  شوند. در خصوص تأثير حضور مديران زن در كارآيي سازماني مي مي
ن در هايي كه دست كم سه ز دهد به طور تقريبي سازمان المللي پول اشاره كرد كه نشان مي بين
كنند. از  امتياز بااليي در كارآيي سازماني كسب مي، گيرند هاي باالي مديريتي به استخدام مي رده

نويدبخش اقتصادي سالم (در برابر اقتصاد ، حضور و مشاركت زنان در حوزه اقتصاد، سوي ديگر
واهد داد. سياست و فرهنگ را نيز تحت تأثير قرار خ، فاسد) براي جامعه خواهد بود كه در ادامه

اجتماعي و ، توسعه اقتصادي، وري موجب رشد اقتصادي افزايش بهره، ايجاد ثبات، كاهش فساد



278  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

بهترين حوزه براي جذب زنان در اقتصاد مقاومتي براي زنان ، شود. در شرايط حاضر سياسي مي
است تا  تدبير انديشي براي توليد و گسترش مشاغل خانگي (زود بازده)، دار و نسبتا كم سواد خانه

رفته بر  كنندگي زنان مورد تغيير و تحول قرار گيرد و رفته بدين وسيله فرهنگ موجود براي مصرف
درصد از زنان  61با توجه به اين كه ، كرده سهم زنان در اقتصاد افزوده شود. در مورد زنان تحصيل

مهاجرت آنان به  ناديده گرفتن اين سرمايه نه تنها موجب، جوياي كار تحصيالت دانشگاهي دارند
رغم بسط  علي، شود. به عبارتي هاي انساني كشور نيز مي بلكه موجب اتالف سرمايه، خارج شده

هاي اقتصادي و سياسي   هنوز آنان در تنگناي فرصت، هاي زنان ايراني در عرصه آموزش قابليت
براي جامعه  اند كه پيامد آن براي زنان سرخوردگي و جهت مشاركت در عرصه عمومي باقي مانده

در بلندمدت است. با توجه به اهميت دو حوزه ، گذاري آموزشي زنان عدم بازگشت بازده سرمايه
86Fپژوهش و توسعه

اين نرخ از نيروي متخصص و ، بنيان براي توسعه و پيشرفت و اقتصاد دانش 1
اين دو  شود كه با بسيج زنان در خود منبع و ظرفيتي نسبي براي پيشرفت محسوب مي، كارآمد زنان

 -توان از ظرفيت آنان براي پيشرفت الگوي ايراني مي، عالوه بر رفع معضالت اجتماعي آنها، حوزه
سهم ناچيز بودجه ، بر بودن تحقيقات هزينه، اسالمي بهره برد. اما تكيه بر اقتصاد تك محصولي

نساني كمبود نيروي ا، عدم جايگاه اجتماعي تحقيق و محقق، پژوهشي از درآمد ناخالص ملي
عدم ، مديريت ضعيف و كمبود آگاهي مديران از نقش و اهميت تحقيقات در توسعه كشور، كارآمد

، هاي غيرپژوهشي بكارگيري منابع مختص تحقيقاتي در فعاليت، آگاهي از نيازهاي واقعي جامعه
 هاي توجهي به نتايج پژوهش و عدم استفاده از آنها در بخش بي، نارسايي در منابع اطالعاتي

عدم ارتباط بين واحدهاي تحقيقاتي از جمله موانع ساماندهي و توسعه تحقيقات در ، ربط ذي
ضروري است تا با تدوين سياست ، كه الزم است براي پيشرفت برطرف شوند. لذا، كشور هستند

، بنيان در جامعه تقويت شده و در ادامه و استراتژي مشخصي ابتدا جايگاه پژوهش و اقتصاد دانش
 استفاده كرد.، وري ن نيروي متخصص در جهت نيل به پيشرفت و افزايش بهرهاز اي

                                                           
1. Research and Development(R $ D). 
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هاي كارآفريني و در نتيجه به  تر زنان در اقتصاد به تقويت فعاليت نقش پر رنگ، همچنين
هاي مهم اقتصاد مقاومتي است. نيروهاي  انجامد و اين خود از ستون هاي شغلي مي افزايش فرصت

اجتماعي براي فعاليت و اشتغال زنان  -جب گسترش فضاي امن روانيزن كارآفرين در جامعه مو
انداز در ميان  شود؛ اما از الزامات چنين تحولي وجود ميزاني سرمايه و پس در بخش خصوصي مي

سالم و رقابت اقتصادي است تا زنان ، جامعه زنان (طبق نظريه روستو در توسعه) و فضاي امن
براي تحقق اين مهم حداقل سه شرط الزم ، يني نمايند. بنابراينتوانمند مالي مبادرت به كارآفر

 : است
تدوين سند اشتغال پايدار زنان در الگوي پيشرفت تا سهم زناني كه (در نتيجه اشتغال) از  -1

 افزايش يابد. ، سرمايه و پس انداز كافي براي كارآفريني برخوردار هستند
 گريزي زنان فائق آيد. ريسكفضاي اقتصادي امن و سالم كه بر ترس و  -2
تسهيالتي براي حمايت از ورود زنان به حوزه  -هاي تشويقي نامه تغيير قواعد و ايجاد آيين -3

 اقتصاد و كارآفريني.

 گيري نتيجه
باشد. موضوع مشاركت اقتصادي زنان در پيشرفت  يافته مي  توسعه نيازمند انسان توسعه، درواقع

اي بين المللي نيز منعكس شده  هاي توسعه ملل و ديگر تشكلهاي سازمان  و توسعه در تالش
 : سياسي زنان با دو رويكرد قابل پيگيري است -افزايش مشاركت اقتصادي، است. در مجموع

، اول. رويكرد پايين به باال كه با افزايش تحصيالت و آموزش (توانمندسازي زنان در توسعه) 
 اند. در اجتماع را يافتهزنان توانايي و قابليت الزم براي حضور 

ها و احزاب با اعمال قواعد و تبعيض مثبت مشاركت زنان  دوم. رويكرد باال به پايين كه دولت 
 از توسعه فرايند و رهيافت در كنند. اقتصادي و اجتماعي حمايت مي، را در عرصه سياستگذاري

، توسعه كليدي در امر نصرع، توسعه حال در كشورهاي زنان در، جنسيت به حساس و باال به پايين
وري مطرح هستند.  كاهش فساد و افزايش بهره، هاي انتقادي به توسعه زمينه ديدگاه در ويژه به

كاهش فقر و ، عدالت اجتماعي، اشتغال زنان در كشورهاي مذكور موجب افزايش درآمد سرانه



280  98 تابستان ، 25شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

توانايي ، تحصيالترشد و توسعه شده است. در رويكرد پايين به باال زنان با افزايش ميزان 
افزايي اين فرايند با  اما به علت عدم هم، مشاركت و رقابت در عرصه اجتماع را كسب كردند

زنان توان و بنيه اقتصادي كمتري براي حضور و ، سياسي حاكم بر اجتماع -ساختارهاي اقتصادي 
ايي و گر موجب مصرف، مشاركت در پيشرفت را دارند. ضمن اينكه فرهنگ مسلط مردساالري

شود. آگاهي انتقادي و سواد سياسي زنان جز با مشاركت اقتصادي و تالش  اتالف ارز كشور مي
افزايش مشاركت زنان نويدبخش كاهش ، شود. ضمن اينكه براي درآمدزايي در زنان ميسر نمي

گذاري  فساد مالي و اداري در كشور است. با توجه به اين كه فساد اقتصادي موجب كاهش سرمايه
شود.  در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي، كندي رشد اقتصاديو 

 تدبيرانديشي براي افزايش مشاركت زنان در اقتصاد ضرورت دارد. ، بنابراين
هر كشور مبتني بر ، شمولي دارد  هاي جهان  ريشه، اگرچه مسائل زنان و نابرابري جنسيتي

هاي ساختاري و درجات متفاوتي از  فرصت، اقتصادي خود تاريخ و ساختار سياسي و، فرهنگ
زنان در  كند. تقسيم كار جنسيتي سخت و غيرمنعطف نه تنها نقش  نابرابري جنسيتي را بازتوليد مي

بلكه كار زن در خانه و فضاي ، كند  قلمرو عمومي را كمرنگ و ظرفيت اجتماعي زنان را محدود مي
آيد.   شود و كار حقيقي به حساب نمي ته و رايگان تلقي ميقدر ناشناخ، اجر  خصوصي كاري كم

هاي اقتصادي مانند   آنان را ناتوان از بسياري از فعاليت، هاي زنان دهي به فعاليت  ناكامي در ارزش
نمايد. با توجه به تحوالت كنوني و   هاي بانكي مي  و ارائه وثيقه براي وام، مالكيت زمين و دارايي

فرهنگي پاسخگوي آنها ، سياسي، كه ديگر كالبد ساختار اقتصادي، ان مجردافزايش جمعيت زن
ايراني  -اقتصادي در حوزه زنان در الگوي اسالمي، لزوم تجديدنظر براي تحول فرهنگي، نيست

هاي مالي و اقتصادي را   دستيابي زنان به ظرفيت، طلبد. ساختارهاي مذكور فعلي پيشرفت را مي
زند. فقر زنان با ساختارِ فرصت نابرابر آنان در بازار   اقتصادي زنان دامن مي كند و به فقر محدود مي

و محدوديت ، شان در خانواده  جايگاه و قدرت نازل، آنان از سيستم رفاه اجتماعي محروميت، كار
و در ، در فضاي اجتماعي، قدرتي زنان در چارچوب نهاد خانواده  يابد. بي  آزادي عمل آنان پيوند مي

هاي   شود و زنان را مستعد خشونت و آسيب  وانين به فروكاستن ارزش انساني آنان منجر ميق
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 شود. كه در فرايند پيشرفت خود به چالشي مهم بدل مي، كند  اجتماعي مي
زمان در اجتماع و  تبعيض مثبت براي مشاركت زنان هم، المللي حل رايج در عرصه بين راه

حداقل درصدي براي حضور زنان در مراكز خصوصي و ، نونخانواده است. براساس تصويب قا
شود. بنا بر الگوي اسالمي كه با هرگونه تبعيض از جمله تبعيض جنسيتي مخالف  دولتي لحاظ مي

رود شرايط براي فعاليت و مشاركت خالي از هرگونه تبعيضات جنسيتي در قواعد  انتظار مي، است
راهم شود. دولت در رأس امور بايد از موفقيت زنان سياسي و فرهنگي ف، و ساختارهاي اقتصادي

كرده در كشور و نقش آنان در پيشبرد توسعه حمايت كند. همچنين با   شايسته و تحصيل، توانمند
شرايط را براي تغيير ساختار اقتصادي فراهم كند. در سطح جامعه ، هدف پيشبرد توسعه اقتصادي

صنفي و ، وجود نهادهاي مدني، سياسي -قتصاديمدني نيز براي تشويق زنان براي مشاركت ا
 حزبي اهميت دارد كه مدافع حقوق زنان و مشاركت آنان در حوزه پيشرفت باشد.
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