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Abstract  
The purpose of the present research is to study the correlation between female political identity and political 

participation in Iran. The research method is descriptive-analytic and the theoretical approach of Turner, 

Marshall, and Adams in relation to the subject of identity has been used. Also, the theory of Bart & Smith 

was used to explain identity frameworks and women’s activities based on gender and gender identity. The 

main research question explores: what is the effect of background variables such as age, education, 

occupation, marital state, and personal identity on women’s political participation in Iranian society? The 

research relies on the hypothesis that background variables are the main causes for the formation of identity 

and have the sufficient potential to be effective on the process of participation in election and political 

activity. In general, the results indicate that gender and identity gender have a positive impact on political 

participation in Iran.  
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 چکیده

تحلیلی  -پژوهش توصیفی هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان هویت سیاسی زنانه و مشارکت سیاسی در ایران است. روش
ه بارت و یت استفاده شده است. همچنین از نظریدر ارتباط با موضوع هو« آدامز»و « مارشال»، «ترنر» یافت نظریبوده و از ره

بهره گرفته شده است. سوال اصلی  یتیت جنسیت و هویکنش زنان براساس جنس یو چگونگ یتیهو یها ن قالبییتب یت برایاسم
بر مشارکت  یری، چه تاثیفرد یها تیت تأهل و هویالت، شغل، وضعیمانند سن، تحص یا نهیزم یرهایکه متغپژوهش این است 

 یریگ شکل یعامل اصل یا نهیزم یرهایجا گذاشته است؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغ به یرانیزنان جامعه ا یاسیس
برخوردار بوده است. در مجموع  یاسیو کُنش س یمشارکت انتخابات یندهایدر فرآ یاثربخش یت الزم برایبوده و از قابل یتیهو

 ران دارد.یدر ا یاسیت زنانه تاثیر مثبتی بر مشارکت سیت و هویجنس نتایج حاکی از آن است که

 

 ، انتخابات. یاسیت زنانه، مشارکت سیت، هویجنس های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

ن یشوند. رابطه ب ید میبازتول یا ك و جامعه شبکهیتکنولوژ یرهار ابزایتاث تحت  03ها در قرن  تیهو
ت زنانه یشود. هو ید میتول یدیجد یو اجتماع یاسیجه رفتار سیفرد، جامعه و ساختار دگرگون شده و در نت

 یت الزم برایرا به وجود آورده که از قابل ییروهاینه ظهور نید شده و زمیبازتول یمشهود  به گونه 03در قرن 
ت است که ین واقعیانگر ایموجود ب یها یبرخوردارند. بررس یو ساختار یاجتماع یبر فضا یاثرگذار
ژه یو به یاسیس یها تیدر عرصۀ فعالآنان فعال و سازنده  یابی نقشمشارکت سیاسی زنان به معنی هرگونه 

 خواهد بود.  یو انتخابات یاسیمشارکت س
ك یرا به وجود آورد. هر  یرات اجتماعییتغ یریگ نه شکلیزم تواند یممفاهیمی است که در زمره هویت 

را مورد توجه قرار داده و براساس آن تالش دارند تا رابطه  یتیهو یها از قالب یپردازان شکل خاص هیاز نظر
ها  تیدهد که چگونه هو ینشان م یتوسعه در هر کشور ین کنند. روندهاییرا تب یاسیت و کنش سین هویب

از  یتوجه رگذار بوده است. بخش قابلیتاث یرفتارها و توسعه اجتماع ی، نهادمندیاسیبر مشارکت س
 ت زنانه قرار دارد. یر موضوع هویتاث  ران تحتیدر ا یاسیمشارکت س یچگونگ
ف مشخص و یت تعرین موضوع اشاره دارند که درباره هویبه ا 1پردازان همانند الولر هیاز نظر یبرخ

کنش  یت و چگونگیت، جنسین هویشود تا رابطه ب ین پژوهش تالش میوجود ندارد. در ا یمشترک
 یابی ارتباط یدر فضا یاز کنش اجتماع یدگیت زنانه رابطه درهم تنیف شود. هویگر تعریکدیگران با یباز

ت ی. هوسازد یر میناپذ همانند انتخابات را اجتناب یاسیو مشارکت س یت، خانواده، ساختار اجتماعیجنس
برخوردارند  یو هنجار ییای، جغرافیداشته و زنان از تحرك شغل یت مشارکتیران امروز ماهیزنانه در ا

 (. 11: ص3100)الولر، 

از رفتار  یا شده ت زنانه شکل فراموشین موضوع اشاره دارند که هویپردازان به ا هیگر از نظرید یبرخ
رگذار یتاث یط اجتماعیآنان بر مح یکنشگر یها شانهها و ن بوده که براساس شاخص یو اجتماع یانسان

 03قرن  یها داشته باشد. در سال یو نهاد ی، سازمانی، جمعیت فردیتواند ماه یت زنانه میباشد. هو
آنان را به  یرفتار جمع یر در الگویینه تغیافته و زمیکاهش  یرانیزنان ا یت در کنش اجتماعیفرد یها نشانه

قرن  یاسیس یها همانند انتخابات و اعتراض یاسیمشارکت س یاز روندها یاریوجود آورده است. در بس
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ت ی، ماهیاجتماع یها دهد که سازه ینشان م یندین فرآیاند. چن فا نمودهیا ینقش موثر یرانی، زنان ا03
 .شود ید میر و بازتولییتغ یجیای تدر داشته و به گونه یتیهو

 جنسیت و مشارکت سیاسی در ایران  .2

ر یتوانند تاث یتر م بوده و کم یت اجتماعیاقل یاز فضا ین موضوع مطرح بوده که زنان بخشیتاکنون ا
به وجود آمده و  یت فرهنگیاز نسب ییها  نشانه 03برجای گذارند. در قرن  یاسیکنش س یخود را بر روندها

 یتوان در کشورها یزنانه را م یها تیاند. هو قرار گرفته دیش و بازتولیزا یزنانه در فضا یها تیهو
افته ی توسعه یگر از کشورهاید یاریکا و بسیزنانه را در آمر یها تیهو 1ز مشاهده نمود. کاستلزیافته نی توسعه
اثرگذار  یها تیبه هو یجیای تدر ت خارج شده و به گونهیاقل یت از فضایکرده است. جنس یبررس یصنعت

همانند حقوق بشر، حقوق زنان و مطالعات زنان در جامعه  یمیشود. مفاه یل میتبد یاجتماعط یدر مح
و امر زنانه را به وجود آورده  یتیجنس یدر فضا یاسیت و مشارکت سیاز موضوع هو یدی، شکل جدیرانیا

و  یاسیارکت سمی با خانواده، مشیقرار دارد که رابطه مستق 03ران قرن ین جهت در ایت زنانه از ایاست. هو
 یاز هنجارها یدیتوانند شکل جد ین نهادها میك از ایکند. هر  یدا میده پیتن درهم  یاجتماع ینهادها

 را فراهم آورند.  یتیجنس یها در حوزه نقش و کارکرد گروه یاجتماع
 یدگیتن درهم یشود که چگونگ یحاصل م یطیدر شرا یاسیت و مشارکت سیاز رابطه جنس یقیدرك دق

ازات خاصی را یو امت یتوان حقوق اجتماع ین موضوع اشاره دارد که چگونه میت به این گردد. جنسییآنان تب
 یها ن باشند. عبور از ساختیآفر نقش یفرهنگ یدر فضاهای انسانی قائل شد که بتوانند  برای فرهنگ

توان در زمره  یرا م یدگط خانوایو مح ینده اجتماعیآ  ،یدر حوزه فرد یریپذ تیپدرساالرانه و مسئول
 .دانست یتیکنش جنس یها شاخص

به سطوح مختلفی مانند هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت ت یو جنسهویت وند یپ یچگونگ
که در دسته هویت بوده  ها شود. هویت جنسی یکی از این هویت می نقشی، هویت گروهی تقسیم

ت ین جهت اهمیاز ا 03قرن  یرانیااجتماعی زنان  گیرد. توجه به هویت فردی و هویت می اجتماعی قرار
ن یسازد. در ا یر میپذ ران را امکانیا یاجتماع یفضادر و مشارکت های رسیدن به توسعه  شرط پیشدارد که 

ند یدر فرآ یرگذاریدا نموده و منجر به تاثیپزنان در جامعه و خانواده نقش موثری ت و یارتباط موضوع جنس
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 شده است.  یو انتخابات یمشارکت اجتماع
خشونت را در سه عامل  یها شهیتوان ر یم یکل یبند میك تقسیمعتقد است که در  1ام کاوانافیلیو

 ی(. کاواناف مرزبندCavanaugh, 2009: p.17ت خالصه کرد )یو عدم عقالن ینگر ، مطلقیمرزبند
 یبیبه رق یگریل دیهمواره مستعد تبدکند که   یم میدر ذهن انسان ترس یگریمتشکل از خود و د یریتصو

گران در نظر یشود د یباعث م ییو انحصارگرا ینگر  جه دشمن است. مطلقیمنافع و مصالح و در نت یبرا
 (.11: ص3188، یو قاسم یلی، وکینیرمحمدحسیه جلوه کنند )میفرد، پست و فروما

ر در ییند مهاجرت، تغهمان یتوان تحوالت اجتماع یرا م یتیعامل جنس یابی نقش یعلت اصل
پایگاه زنان در جامعه ایران در چند دهه زنان دانست.  یآموزش و پرورش و حقوق اجتماع یها یبند شکل

که غالبا  در جامعه ایرانی در حاشیه مناسبات اجتماعی و  یاخیر تحوالتی را تجربه کرده است. انبوه زنان
های خود  به ارتقای توانمندی ،و گسترس آموزش عالیبا افزایش سطح سواد  ،ه داشته شده بودنداسیاسی نگ

 اکنون طالب سهم بیشتری از مدیریت سیاسی جامعه هستند. دست یافتند و هم

 هویت زنانه و مشارکت سیاسی در ایران  .7

یتران، موضوع یدر ایکی از عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی  . هویت پیش از تحوالت است هو
عوامل انتسابی؛ ها و  نشانه منفعالنه و مبتنی بر عمدتا   ،تیای سنّ   فرهنگی و در جامعهحاصل از جهانی شدن 

 یهای معنای ت و نهادهای اجتماعی، دینی و سیاسی که نظامبه ویژه جنسیت بود و با معیارهای سنّ 
آفرین،  اما با عرضه انبوه منابع اجتماعی و فرهنگی هویت .گرفت می شکل ،کردند می مشخصی را تولید

گاهانه و ت ملی أوسعت یافتن روابط اجتماعی و تعلقات گروهی و آزادی، صورتی فعال و غالبا  آ
 (. 13: ص3101)بازاندیشانه( به خود گرفته است )دان، 

های ساختاری و گسترش نوگرایی در  های فرهنگی و چه در عرصه های اخیر، چه در زمینه تحوالت دهه
ساز و بحران هویت در میان بسیاری از اقشار، از  و گاه تعارض منابع هویت عرصه جهانی، به تعدد و تنوع

له زنان أمس ،تیتی به غیر سنّ جمله زنان دامن زده است. به طور کلی، در جامعه در حال گذار از وضعیت سنّ 
جاه،  تت و مدرنیته بدل شده است )ساروخانی و رفعهای بین سنّ  ترین درگیری   و دختران به یکی از بنیادی

 .(13: ص3101
                                                           

1. William Cavanaugh 
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خود را در قبال  ،احساس مسئولیت شهروندی نموده ،فردی که هویت اجتماعی او تثبیت شده است
در بهبود  ،داند و با پرهیز از رفتارهای نابهنجار و رعایت حدود و مقررات جامعه می مسائل اجتماعی مسئول

شرط الزم زندگی اجتماعی و از نیازهای  ،هویت .نماید می روابط اجتماعی خود با اعضای جامعه تالش
دار و مستمر  نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. بنابراین، ارتباط معنی روانی و اجتماعی کنشگران و پیش

بدون آن ممکن نیست. به عبارتی دیگر، زندگی اجتماعی انسان بدون وجود  ،زنان با یکدیگر و با جامعه
عی که به وسیله آن بدانیم که دیگران کیستند و خودمان کیستیم، چارچوبی مشخص از هویت فردی و اجتما

 (.11: ص3111غیرقابل تصور است )گیدنز، 
ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال گذار تحت تاثیر جهانی شدن فرهنگی، تغییراتی یافته 

به ساختار پیچیده و ترکیبی با  این تغییرات هویت ایرانیان را از ساختار ساده با محوریت ایرانی بودن، .است
در عین  ؛ایرانیان هم مسلمان هستند و هم جهانی ،ایرانی و مدرن تغییر داده است. بنابراین -عناصر اسالمی

های فرهنگی مختلف و متشکل از  اند و هم مدرن. از طرف دیگر، کشور ایران دارای الیه حال که هم دینی
 .های قومی، مذهبی و دینی گوناگون است خرده فرهنگ

 ای مشاهده  تفاوت در نرخ و الگوی مشارکت سیاسی در بین زنان و مردان در تمامی جوامع به گونه
ساالر  زنگ خطری برای برقراری یک جامعۀ مردم ،ارکت سیاسی زنان نسبت به مردانین مشیشود. نرخ پا می

شود که زنان هم  می مشارکت سیاسی متعادل بین زنان و مردان در جامعه باعث ،ای دیگر  است. از جنبه
 ت دارد کهین جهت اهمیانتخابات از ابتوانند صدای خود و ترجیحات سیاسی خود را بیان کنند. موضوع 

 سازد.  یران را منعکس میزنان در ا یاسیت و مشارکت سین هویرابطه ب
های مختلط یا  زنان اعم از اینکه در دانشگاهت است که ین واقعیانگر ایانجام شده ب یها یبررس

تر از    تری در مقایسه با مردان دارند و فعالیت سیاسی آنان، کم مندی سیاسی کم عالقه ،غیرمختلط باشند
گیرد. زنان دیرتر از  می نبه فعاالنه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکلمردان، ج

ت و مشارکت ین جنسیگر از عوامل موثر بر رابطه بید یکیکنند.  می مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز
 03ران قرن یدانست که در ا یاعاجتم یعموم یو فضا یادراک یها توان در ارتباط با قالب یزنان را م یاسیس

 (.11: ص3103 )چابکی،دا کرده است یپ یشتریت بیت اهمیجنس

در تحقیقی به بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان  (،3103) زاده و باور لهسائی
های  اجتماعی دانشجویان و همچنین تفاوت -پرداختند. بررسی تاثیر عوامل مربوط به وضعیت اقتصادی
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نتایج این پژوهش هدف این تحقیق بود.  ،ها نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جامعه فردی بر نگرش آن
تری نسبت به فعالیت زنان در امر سیاست دارند.  نگرش مثبت ،تر   دانشجویان جوان هحاکی از آن است ک

رابطه معناداری وجود داشته، دانشجویان متأهل در  ،بین جنس و نگرش نسبت به مشارکت سیاسی زنان
 تری با مشارکت سیاسی زنان دارند.  مقایسه با دانشجویان مجرد )چه زن و چه مرد( موافقت کم

شود.  ین مییتب یوند عوامل خرد و کالن در کنش انسانیت براساس پیت و هویوستار جنسیپ یونگدرك چگ
توان به  یها م ن شاخصیاشاره کرد. از جمله ا عوامل سطح خرد ذهنی و نمادینتوان به  یمدر سطح خرد 

برای عمل و ها، هویت جمعی قالب، خروجی نظام شخصیتی، آمادگی  ها و نگرش ارزشهمانند:  ییها نشانه
 همانند: ییها توان نشانه یم در سطح خرد و عوامل خرد احساسیاشاره داشت.  تمایل به مشارکت مدنی

 را مورد توجه قرار داد. احساس از محیط و ها، پایگاه اجتماعی، موقعیت و نقش زنان در جامعه پنداشت
سطح میانه د که مربوط به وجود دار یتیم هویبراساس مفاه یکنش ارتباط یها از قالب یگریشکل د

محیط قومی، محیط خانوادگی، محیط زندگی و توان:  یها م ن نشانهیاست. از جمله ا یل رفتاریتحل
م و ی، مفاهدر سطح کالنکه  یا گونه ن نمود. به همانییرا تب وضعیت اجتماعی شدن زنان در ایران

استان و سطح توسعه اقتصادی، سیاسی، وضعیت جمعیتی استان، موقعیت جغرافیائی سیاسی از  ییها نشانه
زنان ت یت و جنسی، هوهای مختلف بر مشارکت مدنی همگی با میزانوجود دارد که اجتماعی و فرهنگی 

 (. 03: ص3101)عبداللهی،  هستندتاثیرگذار 
گذارد. هرگونه  یبرجای مزنان ت یت و جنسیهو یها ر خود را بر قالبیتاث یا هر جامعهفرهنگ سیاسی 

م یرسد که مفاه یبه نظر م یعین، طبیآنان خواهد بود. بنابرا یتیهو یها از قالب یها تابع انسان یکنشگر
کنش  یتواند نقش خود را در فضا یو م تاثیرگذار بودهشهروندان بر روی مشارکت سیاسی  یتیو جنس یتیهو

نظام سیاسی، نخبگان  سیاسی، شامل نگرش نسبت به -های فرهنگی همۀ مؤلفهبرجای گذارد.  یارتباط
سیاسی حاکم، دانش سیاسی، نگرش زنان نسبت به توانمندی سیاسی خود و هنجارمند دانستن مشارکت 

)پناهی و دهد  یمنشان  یدار و مثبت معنی یو همبستگبا مشارکت سیاسی آنان رابطه  ،سیاسی زنان
  (. 381: ص3101فاطمه، بنی

افراد دارد. زنان عموما   یاستقالل عمل و کنشگر یچگونگمی با یت ارتباط مستقیت و جنسیموضوع هو
 ،الگوی تجربیات مشترکخود را تجربه نموده و براساس های حمایتی در زندگی عمومی و خصوصی  نقش

با  یبه همکار یتر ل کمیاز زنان تما یا کنند. هرچند عده یمبادرت م یتیو جنس یتیهو ینیآفر به نقش
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ط کار از جمله حوزه ادارات و یدهند. آنان با جنس مخالف در مح یخود نشان م یتیجنس هم یها گروه
تجربیات منحصر به فرد زنان برخوردارند.  یشتریاق کنش مشترك بین اشتیعمل و همچن یمزرعه از آزاد

نشان  ین روندیسازد. چن یرا برجسته مای و هویت جنسیتی   ساز میان هویت حرفه تنش روانشناختی مسئله
 .باشند یکرد فردگرا میرو یاز زنان، دارا یتوجه دهد که بخش قابل یم

میزان مشارکت زنان در عرصۀ کار افزایش د، یك جدیرات تکنولوژییبعد از جنگ سرد و تغ یها در سال
آنان انجام  یگاه فردیو جا یرفتار یها است. مشارکت زنان عموما  براساس قالبچشمگیری داشته 

از رفتار زنان را  یتوجه د که بخش قابلیرس یبند ن جمعیتوان به ا یها م از پژوهش یاریرد. در بسیگ یم
کنش مشارکت زنان  یت اصلیدارشناسانه واقعیپد یها دهد. قالب یل نمیتشک یتیو جنس یتیموضوعات هو

 (. Sterley, 2014: p.25) سازد یرا منعکس م یانتخابات و مشارکت جمع یدر فضا
گاهی فمینیستی و هویت زنان فعال در  (،3000) 1همکارانکول و  در تحقیقی به بررسی رابطه بین آ

ها دو نمونه را از  ها پرداختند. آن در دانشگاه میشیگان با مشارکت سیاسی آن 3018ی سال یجنبش دانشجو
ی. با یمیالدی انتخاب کردند، گروهی فعال و گروهی غیرفعال در جنبش دانشجو 18میان دانشجویان دهۀ 

ی از یگروه اول سطح باال نتایج حاکی از آن بود که ،های این دو گروه ررسی جزء به جزء و مقایسه تفاوتب
گاهی فمینیستی و هویت رندمشارکت در جنبش را داشته و تمایل بیشتری برای مشارکت سیاسی دا . از نظر آ

تر از گروه دوم    ان بااهمیتش هم نمرات باالتری کسب کردند. همچنین گروه اول تاثیر جنبش را بر زندگی
 (. Cole & et al., 1998: p.63ارزیابی نمودند )

شه حقوق بشردوستانه در یدانست. اند یتوان خلقت خداوند یرا م یابی تیهو یل اصلیاز دال یکی
شگاه یها در پ همه انسان ید دارد. برابریتاک یتیت جنسیهو یها بر ضرورت توجه به قالب یحوزه اجتماع

قرار گرفته است. براساس اصل عدم  یحقوق یها رش همه نظامید و پذیاست که مورد تاک یقانون، موضوع
د یت، نژاد، مذهب و عقایبدون در نظر گرفتن جنس، مل یض در حقوق بشردوستانه، همه افراد انسانیتبع
 یا الله خامنه تیآ اناتیب یباشند. با بررس یم یمند شدن از رفتار انسان خودشان، سزاوار بهره یاسیس
اصول حقوق بشردوستانه در برخورد  یاز مبان یکیض و یرا در مورد اصل عدم تبع یاریتوان مباحث بس یم

 ها را دریافت. با انسان
                                                           

1. Cole & et al. 
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تنها پس از آنکه جامعه در مقیاس وسیع سر برآورد و زندگی گروهی  ،خوانیم می آنچه ما امروز هویت
تی، عمدتا  هویت از پیش افول نهاد، به مسأله بدل شد. در جامعۀ سنّ تی مغرب زمین رو به در جوامع سنّ 

شود، و بدین ترتیب از بیرون و به  می محرز است و از طریق عضویت در گروه و اجتماعات به افراد داده
تی، هویت کم و بیش از همان بدو های سنّ  گردد. در فرهنگ می های خویشاوندی و دینی تعیین دست نظام

 آید میاز ساختارهای کلی و بالنسبه ثابت عرف، عقیده و آئین در بخشیرسد و به صورت  می ثبوت تولد به
 (.330: ص3101)دان، 

 یگریاشاره داشت. هر باز یاجتماع یها کنش گروه یشناخت روان یها توان به قالب یت مین هوییدر تب
 ید کند. به طور کلیبازتول یاالذهان نیو ارتباط ب یکنش اجتماع یت خود را براساس چگونگیتواند هو یم
گاهی، نیازهای هیجانی و تمایالتی است که بر ، یتین موضوع اشاره کرد که هرگونه هوید به ایبا مرکز آ

ط و مقتضیات اجتماعی خود پاسخ مناسب بدهد. سه جنبۀ از خود شامل: یتواند به شرا می اساس آن فرد
 یها رساختیبوده که ز های خود ییزهای خود، عملکرد و توانااسنادهای کلی خود، سازمان درونی و نیا

 (.00: ص3100، 1)الیدر سازد یمنعکس م یشناخت روان یها را براساس قالب یتیکنش هو
رگذار بوده که یتاث یرانیزنان ا یاسیند مشارکت سیل در فرآین دلیبه ا یتیت جنسیت آن است که هویواقع
، الهامیفرد است. ثان یزشیبر کنش انگ یداشته و مبتن یشناخت ت روانیاوال  ماه  یگرفته از جهان اجتماع ا 

، با انگ ید میبازتول یاجتماع یها رقابت یبوده و در فضا ده شده و یتن درهم  یجانیزش و کنش هیشود. ثالثا 
تواند مرکز  یت میآورد. نکته چهارم آن است که هو یبه وجود م یتیهو یها یهمبستگ ینه الزم برایزم

گاه  باشد.  یاسیند مشارکت سیزنان در فرآ یت کنش رفتاریریو مد یآ
 الیدر بیاند کند. ید و بازتولیتول یرانیزنان ا یرا برا یدیتواند جهان جد یت میت آن است که هویواقع

 باشد. جامعه همه را تحت تاثیر قرار« خود»تواند مجزا از جهان اجتماعی  نمی کند که هیچ کس می
ت، محل کار، مدرسه، دهد. همه ما به نحوی تحت تاثیر خانواده، دوستان، آموزش و پرورش، قومیّ  می

 گیریم. به طور کلی ما با تکیه بر محیط اجتماعی خویش زندگی می جنسیت، مسائل سیاسی و تاریخی قرار
 (.01ص: 3100کنیم و در ساختن آن نیز سهیم هستیم )الیدر،  می

و  یطی، محین شناخت فردیتواند رابطه ب یت دارد که مین جهت اهمیاز ا یرانیزنان ا یتینقش هو

                                                           
1. Layder 
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 یها ت مردانه از قالبیسه با هویزنان در مقا« یت نقشیهو»طرح مطالبات را فراهم آورد.  یچگونگ
از معادله  یتر قیدرك دق یالزم برا یتواند فضا یم یگروه یها تیبرخوردار است. هو یشتریب یعاطف

بعد از انقالب  یها در سال یآموزش یها زان مشارکت زنان در حوزهیقدرت را به وجود آورد. ماست و یس
 یفایا یبرا یتیاز کنش هو ییها بر نشانه ی، مبتن03افته و در آغاز قرن یش یافزا یجیبه صورت تدر یاسالم

 بوده است.  یو ساختار یاسینقش س
ات یال و عرفیطلبان ام عدالت یو اخالق ینظر یءهاتوان در خال یرا م یخواه علت وقوع بحران عدالت

افت. فساد یجوامع  یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیاختالل در دستگاه س یها و به طور کل ن ملتیفسادآفر
، آشوب و یأس و سرخوردگیها، منجر به  ع امکانات و فرصتیض در نظام توزیمصلحان و احساس تبع

و تبعات  ی، مراجع قانونیگردد. عدم توجه به مصالح عموم یزه ارتکاب جرم میو انگ یزیست قانون
 (. 311: ص3188خا، یو ک یلیوع آن است )جلیگر علل شیز از دین یسونگر كی

ت، تعلق مذهبی و جنسیت، سن، طبقه، قومیّ همانند  یانگر آن است که موضوعاتیب یتیهو یها قالب
کنند. هویت اجتماعی حول  می ها را تعیین خورد با آنو طرز بر کرده افراد را از هم متمایز ،ها سایر دسته

گذار خواهد و بر شیوۀ رفتار و طرز نگاه و ارزیابی ما از خویش تاثیرگرفته  شکلافته ی سازمان یها یهمبستگ
 یط اجتماعیرا در مح یدیجد یها ف و نقشیخود وظا یتیت جنسیند، زنان براساس هوین فرآیبود. در ا

داشته  یت شناختیش از آنکه ماهیب یند مشارکت انتخاباتیزنان در فرآ یشوند. نقش اجتماع یدار م عهده
 ابد. ی یمعنا م یدرون یها یو همبستگ یتی، هویزشیانگ یها باشد، براساس قالب

ب هرگونه احساسات و عواطف ین ترتیرا به وجود آورده و به ا یاجتماع ینه همبستگیتواند زم یت میهو
، زنان از یانقالب اسالم یروزیران بعد از پید. در ایل نمایتبد یو مشارکت انتخابات یاسیکنش س زنانه را به

ت را براساس معادله کنش یاند تا هو برخوردار بوده و همواره تالش داشته یتیکنش هو یبرا یشتریزه بیانگ
به  یا ت هستهیل هویتبد یاز چگونگ یرا ناش یندین فرآیوند دهند. ترنر چنیپ یو مشارکت انتخابات یاسیس

 یتیل شد، عوامل هویتبد یاسیت سیبه هو یت فردیکه هو یداند. زمان یم یاسیت سیو هو یت اجتماعیهو
  (.10ص: 3100)ترنر،  دا خواهند کردیپ یو مشارکت انتخابات ینیآفر نقش یبرا یشتریزه بیانگ یتیو جنس

ت و یعنوان نماد هو از آن به 1دنزیزنان وجود دارد که گ یو انتخابات یدر کنش اجتماع یگریانگاره د

                                                           
1. Giddens 
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عنوان  را به «مفهوم بازتابندگی»گیدنز کند.   یاد می یبا حوزه اجتماع یدگیتن درهم یدر فضا یتشخص فرد
و شناخت  یاجتماع یها یدهد چگونه آزاد یجامعه مدرن دانسته که نشان م یاصل یها یژگیاز و یکی

ت از یشکل دهد. هو یکنش مشارکت یرا در فضا یدیتواند نظم جد یم یارتباط یبه همراه ابزارها یفرد
 برخوردار است.  یریرپذیو تاث یرگذاریتاث یت الزم برایقابل

ت و یت، جنسیذهن یبازتابندگ یست براساس چگونگیبا یم ی، هرگونه کنش اجتماعیتیهو یدر فضا
را به  یاز کنش ارتباط یدیتواند شکل جد  یم یت شخصیرد. هویکل گش یافته اجتماعیزیتما یها انگاره

هویت شخصی نوعی خصیصۀ متمایز نیست که در اختیار ن موضوع اشاره دارد که یدنز به ایوجود آورد. گ
بلکه تداوم فرد در زمان و مکان است و به صورت بازتاب تفسیری که شخص از آن به  ،فرد قرار گرفته باشد

 (.03ص: 3110)گیدنز،  شود نمایان می ،آورد  عمل می

 بخش  مثابه کنش رهایی مشارکت زنان ایرانی به .0

ن نهضت زنانه، یتواند رابطه ب یت دارد که مین جهت اهمیاز ا یرانیدر کنش زنان ا یبخش ییانگاره رها
به گونه  یرانیجامعه ا ی، زنان سّنتیطین شرایرا به وجود آورد. در چن یاسیو مشارکت س یبخش ییرها
 ییها لمیدهند. اکران ف یواکنش نشان م یاجتماع یزندگ یها افته و نسبت به سّنتیخود را باز یجیتدر

 یاجتماع یها و انگاره یتیهو یها ل قالبیبه دل یرانیت است که زنان این واقعیانگر ایب« پدرساالر»همانند 
عموما  با  یاسالم یدر مجلس شورا یرانیزنان اات یشوند. ادب یدا میاست روی آورده و کاندیخود به س

 سه با مردان دارد. یدر مقا یشتریب ی، هماهنگیاجتماع یبخش ییاز رها ییها نشانه
ن یك از آنان به ایاند. هر  ن نمودهییدر کنش زنانه را تب یبخش ییمفهوم رها 1نکلتریهابرماس و آندره ل

شده محسوب  یعقالن یزنان در فضا یز رفتار اجتماعا یبخش نماد ییموضوع اشاره دارند که کنش رها
خود را  یو جمع ین منافع فردیتأم یزنان حق دفاع از خود و تالش برا ین نگرشیشود. براساس چن یم

شود. هرگونه کنش  یحاصل م یق کنش ارتباطیاز طر ین اهدافیل است که تحقق چنین دلیدارند. به هم
 آورد.  یرا به وجود م یبخش یینه رهایرامون، زمیط پیدر مح یاثربخش یسازنده برا یارتباط

 یکنش عقالن یها با قالب یم آرمانیوند مفاهیدارد. پ یت آرمانیعموما  ماه یرانیزنان ا یکنش گفتار
که معطوف به هدف  یرا فراهم آورد. هرگونه کنش ارتباط یبخش تیهو یاز رفتار برا یدیتواند شکل جد یم

                                                           
1. Haber mas & Andrew Linklater  
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ت یدا کند، از قابلیرا پ یاالذهان نیب یاثربخش یت الزم برایگر قابلید یو از سوباشد  یو اجتماع یاسیس
 یدیل به شکل جدین ینه الزم برایبرخوردار بوده و قادر خواهد بود تا زم یطیمح یها درك مولفه یالزم برا

 از معادله قدرت را فراهم سازد. 
شود که قادر خواهد بود تا  یمحسوب م یکنش ارتباط یاز تالش زنانه در فضا یدانش به منزله بخش

 یدر فضا یو اخالق یهنجار یها را به وجود آورد. قالب یط اجتماعیدر مح یاثربخش ینه الزم برایزم
ها را فراهم  عبور از سّنت ینه الزم برایتواند زم یاست که م یاز اهداف یمعطوف به تحقق بخش یبخش ییرها

ت یو عقالن یت رفتاریق عقالنید از طریجد یهنجار یها لبو خلق قا یسازد. عبور از جامعه سّنت
شود که  یزنان محسوب م یاسیاز کنش س یشکل یبه معنا یت ارتباطی، حاصل خواهد شد. عقالنیارتباط

 سازد.  یر میناپذ را اجتناب یاسیو س یاجتماع یابی نه نقشیزم
است. در نگرش  یاز جامعه سّنت یاز عبور هنجار ییها بر نشانه یدنز مبتنیانگاره هابرماس و گ

مد  یعنوان ابزارها وجود داشته که زمان را به یدار هیرمشهود در نظام سرمایاز کنترل غ ییها هابرماس، نشانه
سودمحور  یازهایشود که خود را با ن یم یتلق یا عنوان سوژه کند. زن به  یل میتبد یدار هیو ثروت نظام سرما

از نظام  یدیبه عرصه جد یجامعه سّنت یب زنان از فضاین ترتیدهد و به ا یوند میپ یدار هیاقتصاد سرما
 رد. یگ یده میت آنان را نادیشوند که هو یجا م انه جابهیسودجو یاجتماع

را به وجود آورد.  یدیجد یادراک یتواند فضا یم یدار هیت برساخته شده توسط نظام سرمایعبور از هو
 یرا برا یهنجار یاز کنشگر یدیو دفاع مقدس، شکل جد یدر روند انقالب اسالم یرانیزنان ا یابی نقش

سلطه  یها یبند شکل»عبور از  یبرا یرانیزنان ا یو ارتباط یت در کنش اجتماعیآنان به وجود آورد. عقالن
 ییکنش عقال یبر مبنا یت ارتباطیشود. عقالن یر محسوب میناپذ اجتناب یعنوان ضرورت  به« یساختار

توانند  یق کنش نهادمند میزنان را فراهم آورد که از طر یو ارتباط یاز کنش اجتماع یدیتواند شکل جد یم
 فا کنند. یرا ا یدیجد یو اقتصاد یاسیس یها نقش

استعمار » یبند ها و شکل است که آنان بتوانند از نشانه یطیدر کنش زنانه مربوط به شرا یبخش ییرها
عمدتا  با  یغاتیتبل یقالب یها شهیبر اند یدار هیفرهنگ سرما یطین شرایدر چنعبور کنند. « ست جهانیز

که  یحال شود. در  یم یدار هیمنجر به فربه شدن نقش کاذب زنان در نظام سرما یغاتیتبل یو ژانرها  شهیکل
ز عبور ا ینه الزم برایتواند زم یم یت و کنش ارتباطیاست که عقالن یطیمربوط به شرا یبخش ییرها

مکتب  یربنایعنوان ز  توان به یزنان را م یبخش ییعصر مدرن را فراهم سازد. رها یاجتماع یها چالش
 همانند هابرماس قرار داشته است.  یپردازان هیدانست که مورد توجه نظر یانتقاد
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نه در نه براساس قدرت و ثروت که ریشه در عقالنیت ابزاری دارد و  یرانی، زنان ایبخش ییند رهایدر فرآ
توانند با ارتباط سالم، موضوع شناسایی از خود را بدون  بلکه می ،روابط مخدوش و همراه با سرکوب

گیرند و افراد مجال دارند تا به  پی ،های کاذب تحمیلی از طریق سیستم و ساختارها ظاهرسازی و تعریف
های واقعی و  ویتدست بیابند و ه ،نقد فرهنگ مسلطی که نظام اجتماعی خواهان تحمیل آن است

ازمند یعموما  ن یکردین روی. چنغیرکاذب مجال بیشتری برای ساخت و پرداخت و عرضۀ خود پیدا کنند
 خواهد بود. یو ساختار یط اجتماعیزنان در مح یاسیو تحرك س ینقش مشارکت

ت مشارک که توان گفت میباشد.  یو مشارکت نهادمند م یازمند کنش ارتباطین یبخش ییهرگونه رها
گاهانه ،تعهدی فعاالنه النه در جهت معنی دادن به علل و حرکت اجتماعی است که با وآزادانه و مسئ ،آ

 یها مشارکت در دوران یبند ؛ اگرچه شکلیابد تحقق می ،های گروهی شرکت دادن اشخاص در فعالیت
جاد یزنان ا یبخش ییرها یرا برا ین سودمندیشتریخته بیمختلف، متفاوت خواهد بود. مشارکت خودانگ

توان  یکه م اند شده یدیوارد مدار جد یمشارکت اجتماع یاز فضا یجیبه گونه تدر یرانیخواهد کرد. زنان ا
 نام برد.  یاسیعنوان مشارکت س  از آن به

به  یبخش ییند رهایدر فرآ یرانیزنان ا یاسیو س یمشارکت اجتماع یاز الگو یقیم درك دقیاگر خواسته باش
 یها همۀ انواع و طیف یدهد که به نظر و راش مدلی ارائه میبهره گرفت.  1ه راشیتوان از نظر یم، میدست آور

ترتیب شامل داشتن   از باال به پایین به یبند گیرد. این رتبه مشارکت سیاسی در هر نوع نظام سیاسی را دربرمی
مقام سیاسی یا اجرایی، عضویت فعال در یک سازمان سیاسی،  یوجو مقام سیاسی یا اجرایی، جست

سیاسی، مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره، عضویت  عضویت فعال در یک سازمان شبه
سیاسی  یها سیاسی، مشارکت در بحث انفعالی در یک سازمان سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان شبه

 (. 301ص :3111نشدن در سیاست است )راش،  درگیر و دادن ی، رأغیررسمی، اندکی عالقه به سیاست
جمعیتی )مانند سن، وضعیت تأهل و جنسیت( و سطوح  -بر اساس ارتباط بین متغیرهای اجتماعی

ها  گروه ها مطرح گردید. تاکید این نظریه بر اهمیت محرومیت هم گروه نظریۀ ترکیبی هم ،مشارکت سیاسی
ین مشارکت مشاهده شده، در گروه سالخوردگان در مقایسه با یاست که سطوح پاباشد. ایدۀ اصلی این  می

گروه جوانان )مثال  مشارکت سیاسی آنالین یا روی خط( ممکن است نتیجۀ این واقعیت باشد که 

                                                           
1. Rush 
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 ،ط نیستند و برای مشارکتتری داشته، به تکنولوژی روز مسلّ  طور کلی تحصیالت کمه سالخوردگان ب
که چرا یک گروه در  دتواند توضیح ده می پذیری بیشتری داشته و ارند. این نظریه انعطافتری د آمادگی کم

در تعامالت سیاسی  ،مثال  مردان در مقابل زنان یا جوانان در مقابل سالخوردگان ،مقایسه با گروهی دیگر
 .متفاوت های های مشارکتی خاص و همچنین داشتن نگرش متنوع بیشتر وارد شده، خصوصا  در فعالیت

د یجد یگفتمان یها د قالبیو تول ی، مربوط به کنش انتخاباتیبخش ییرها یاز سازوکارها یکی
ند. یاستفاده نما« یانتخابات یریگ کناره»مربوط به  یتوانند از سازوکارها یمواقع زنان م یباشد. برخ یم

ت است که ین واقعیا انگریب 3188و  3100 یها انتخابات سال یران در فضایا یاسیکاهش مشارکت س
ز از مرکز بهره یگر یات و سازوکارهایاز ادب یانتخابات یدا نموده و نسبت به فضایپ یزنان نقش انتقاد

ر فاصله گرفته و تالش دارند تا اهداف خود را از یپذ انعطاف ی، زنان از الگویطین شرایرند. در چنیگ یم
 ند. ینما یریگیپ یکنش انفعال یها ق نشانهیطر

نسبت به  ی، وفاداریغرب یزنان در کشورها یحزب یها شیدرباره گرا یاریبس یها براساس پژوهش
 یوه رأیجه، ثبات و تداوم در شیا راست( و در نتیاند )خواه چپ  در قدرت بوده یتکه به طور سنّ  یاحزاب
ندتر یدر مجموع ناخوشا یاسید سیزنان، نوسان در عقا یتر بوده است. برا جیرا یارین زنان بسیدر ب ،دادن

سخن  یحزب یها شیزنان در گرا یثبات یبودن و ب یها از سرسر از پژوهش یبرخ .مردان یاست تا برا
گر از ید یکنند. برخ یتر از مردها حزب خود را عوض م ن اساس زنان زودتر و راحتیاند. بر ا گفته

 .اند افتهین یش حزبیر گراییت و تغیان جنسیم یدار یگونه رابطه معن چیها ه پژوهش
 یساز و تصمیم یگیر قدرت واقعی زنان، مشارکت در تصمیمرد که یگ یشکل م یزمان یبخش ییرها
 یت چندانی، مطلوبیو اقتصاد یاسیس یدر نهادها یابی بدون نقش یت اجتماعیباشد. هرگونه فعالسیاسی 

ها را  قدرت، تحقق حقوق انسانی آنمشارکت زنان در حاکمیت و کند.  یجاد نمیزنان ا یبخش ییرها یبرا
سیاسی است.  یگیر شود که شامل تصمیم کند. مشارکت سیاسی از حقوقی منتج می واسطه تضمین می بی
 ،های سیاسی مشارکت زنان در همۀ فعالیت یابی ، هرگونه نقشیبخش ییرها یها براساس انگارهکه  حالی در

شمار آیند، دموکراسی  نان در حوزه سیاسی، اقلیتی بهاگر ز ،توان گفت که می ینحو یک ضرورت است، به
 . ناتمام است

 گیری نتیجه. 5

ران انعکاس یا یبعد از انقالب اسالم یها بوده و در سال یاجتماع یران موضوعیت زنانه در ایهو
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بوده و  یط اجتماعیزنان در مح یو جمع یکنش فرد یها یژگیبر و یت زنانه مبتنیداشته است. هو یشتریب
توان  یت زنانه میات هویادبدر مروری بر  مشاهده کرد. یانتخابات یها رقابت یتوان در فضا یر آن را میتاث

، نژادی و قومیتی یتهویت جنسیبرقرار نمود.  یاسیت و مشارکت سیت، جنسین هویب یا دهیتن رابطه درهم
مورد توجه قرار گرفته است. این متغیرها  ،چه مدنی و چه سیاسی ،ها و تاثیر آن بر مشارکت در این پژوهش

با رنگ پوست سیاه یا  یزنان مانند ای که در مورد برخی  به گونه اند، بر مشارکت تاثیرات متفاوتی داشته
نتایج با توجه به  مجموعو برای برخی تاثیر مثبت داشته است. در  ،ت متفاوت این تاثیر منفی بودهقومیّ 

چون بررسی هویت در ابعاد فردی و  ،کننده باشد تواند تکمیل می تحقیق فعلی های پیشین، پژوهش
  .اجتماعی زنان و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی آنها را مد نظر قرار داده است

ن یب یا دهیتن توان رابطه درهم ید، میآ یران به عمل میا یاجتماع یت در فضایهرگاه صحبت از جنس
داشته  یو ساختار یاسی، سیت فرهنگیتواند ماه یها م تیالحظه نمود. هورا م یت و رفتار اجتماعیهو

رابطه  یشود. چگونگ یف میتعر ییگرا و عام ییگرا از خاص ییها در قالب نشانه یفرهنگ یها تیباشد. هو
 ییگرا شهروندان مالحظه نمود. خاص یکنش اجتماع  دهیتن درهم یتوان در الگوها یت را میت و هویجنس

 یندهایرا در فرآ« یتیت جنسیهو»و « یت فرهنگینسب»ن یت دارد که رابطه بین جهت اهمیاز ا یفرهنگ
 سازد. یمنعکس م یرانیزنان جامعه ا یاسیمربوط به کنش س

ط تاریخی یشرااند.  حضور داشتهران یاو سیاسی  یاجتماعهای مختلف زندگی  زنان از دیرباز در عرصه
اند. بر اساس قانون  را گاها  تشویق و گاها  از آن جلوگیری کرده ایران طی صد ساله گذشته این حضور

به طور مساوی حق شرکت در انتخابات را  ،اساسی جمهوری اسالمی ایران همه مردم، اعم از زن و مرد
ی دادن، نامزد و انتخاب شدن بین زن و مرد وجود ندارد. با این وجود مشارکت أدارند و هیچ تفاوتی برای ر

 ،ترین اشکال مشارکت است   ی که از کم هزینهأهای ر ایران به طور عمده به حضور در پای صندوقزنان در 
اند. دفاع مقدس توانست  برخوردار بوده یاسیس یابی نقش یاز اراده الزم برا یرانیزنان ا محدود مانده است.

و  یدر انقالب اسالم یرانینان اد. مشارکت زیفا نمایا یرا ارتقاء داده و آنان نقش اجتماع یرانیاراده زن ا
انگاره »عنوان  توان از آن به یرا به وجود آورد که م یدیت جدیظهور هو یها رساختی، زیلیجنگ تحم

عنوان  زنان به یاسیزنان نام برد. هرگونه مشارکت س یو اجتماع یاسیدر روند مشارکت س« بخش ییرها
مجلس  یدایعنوان کاند به یرانیزان مشارکت زنان ایم شود. یمقابله با سلطه مردانه محسوب م یبرا یتالش
و  یزان اقبال اجتماعیش از میشهر، ب یشوراها یو حت یجمهور استیر یدای، کاندیاسالم یشورا

  قرار داشته است. یاسیت در روند مشارکت سیو موفق یکنشگر یآنان در فضا یساختار
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