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اگر شکافِ جنسیتی یکی از اقسامِ شکاف اجتماعی باشد، در 

بایست روشن نمود که از شکاف اجتماعی چه چیز را گام اول می

که کنیم. شکاف اجتماعی امری ثابت نیست و بنابر مطالعاتی مراد می

شدن ی این مفهوم صورت گرفته است، برای اینکه تقسیمدرباره

جمعیتی بتواند به شکاف مبدل شود، باید حداقل سه عنصر را پوشش 

کننده درخصوص هویت ای تعیین( این تقسیم باید به مؤلفه۱دهد: 

( دو ۲ طور مثال به دین، شغل یا قومیت،هاجتماعی ربط داشته باشد، ب

واسطۀ این شکاف گروه مخالف پیش از آنکه دست به عمل بزنند، به

تعبیر دیگر، بتوان ردِ باشند. به از موقعیت خود و دیگری آگاه شده

هایِ مختلف در سطح جامعه ورزیپایِ این تقسیم را در کنش

ها و شدگیِ جمعیت به خلق سازمان( این تقسیم۳شناسایی کرد و 

منجر شود که بازنمایانگرِ هویت جمعی باشند و  نهادهای رسمی

های هایی قرار بگیرند که آنان نیز، هویتها یا ارگاندربرابر سازمان

 .۱کنندمتعارض را از خاللِ شکاف مفروض بازنمایی می

در سال -که خواهیم دیدچنان -که  استمفهومی  ۲شکاف جنسیتی

بندی شد. آنچه از م. از سوی مجمع جهانی اقتصاد شاخص ۲۰۰۶

شکاف جنسیتی مراد گردید، دسترسی برابر یا نابرابر به امکانات 

                                                           
 بنگرید به: ۱

Stefano Bartolini (2000), The Political Mobilization of the European Left, 1860-
۱98۰: The Class Cleavage, Cambridge University press 

۲Gender Gap  
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ها آموزشی، بهداشتی، سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین، این شاخص

ر توانستند در هر کشوری، بنابدهند که میبه اوضاعی عینی ارجاع می

شدۀ عینی مورد ارزیابی قرار گیرند. از این حیث، های تولیدداده

، با شکاف جنسیتی مبتنی بر «gap»ی بر فهمِ مبتنشکاف جنسیتی 

متفاوت است. در اولی، متغیر جنسیت، متغیری « cleavage»فهم 

تابع است و تحلیل پیرامونِ تبعیض و دسترسی نابرابر به امکانات 

-دومی، متغیر جنسیت متغیری مستقل و تقسیمپذیرد و در می صورت

کننده است که افراد جامعه را دو گروه با دو اوضاع زیستی و اجتماعی 

شدگی تنها زمانی به شکاف فعال گیرد. در این حالت، تقسیمدرنظر می

ای را پدید های تضادآمیز یا درخور مالحظهشود که تفاوتبدل می

 کند.ر متمایز میآورد که تولید مناقشه/نهاد/گفتا

زمان باید به دو دسته کنیم، همزمانی که از شکافِ جنسیتی صحبت می

عوامل توجه نماییم: عوامل ذهنی و عوامل عینی. عوامل ذهنی، آن 

های گذاریتبعیض»ها را توان آندسته از عواملی هستند که می

ز را ا پذیرمشاهده که عوامل عینی  واقعیتدانست، درحالی« نگرشی

توان مرز دهند. اما آیا میازتاب میها و قوانین بگذاریخالل سیاست

قاطعی بین این دو دسته قائل شد؟ زمانی که از شکلی فرهنگِ 

کنیم که شکافِ جنسیتی را تولید و تشدید مردساالرانه صحبت می

ایم یا بخشد، در حیطۀ عوامل عینی قرار گرفتهکند و تداوم میمی

نظر توانیم بگوییم؟ بههنگ مردساالرانه چه میذهنی؟ دربارۀ فر
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اگر این فرهنگ نامی عام  -های فرهنگ مردساالرانهرسد مؤلفهمی

 -واسطه با آن درگیرندیا بی هایی که زنان باواسطهباشد برای تبعیض

گذارند، به بر قوانین و اوضاع عینی زیستیِ زنان اثر می کهیی آنجاتا 

ها را به ما آیند و زمانی که نگرشیهای عینی درمهیئت داده

 اند. نمایانند، گویای عوامل نگرشی و ذهنیمی

 ازمنظر همتبعیض و  منظر ازاگر بخواهیم شکاف جنسیتی را هم 

پیش گرفت؟ توان درنگرشی و ایستاری بررسی کنیم، چه مسیری می

ن اند، به ایهایی که در ارتباط با شکاف جنسیتی تولید شدهاکثر داده

اند. متن حاضر مختصراً آنان را از نظر تبعیض پرداخته ازمنظر ماجرا

گیریِ امکان شکل طِیشراخواهد گذراند، اما تالش خواهد کرد که 

را به  امکان طیشراشکاف جنسیتی را ازمنظر تبعیض بررسد و این 

مثابه زن به»هایِ حولِ محور استعارۀ گذاریبررسی قوانین و سیاست

کند. « محدود»هایِ نگرشی، از سوی دیگر سو و تبعیضاز یک« مادر

 روروبهمنظر نگرشی، با دو حالت  در بررسی شکاف جنسیتی از

دربارۀ مقولۀ  -فارغ از جنسیت -هاها و نگرش( دیدگاه۱هستیم: 

اندازی کلی از تواند خود، چشمهایِ جنسیتی که میشجنسیت و نگر

ها با ها و نگرش( دیدگاه۲ دست دهد،هایِ نگرشی بهمیزانِ تبعیض

هایِ نگرشیِ گوناگون که درنظرگیریِ عاملِ جنسیت در ظهور تفاوت

ورزی در سطح های کنشبه تفاوت -که مالحظه شدچنان –تواند می

شکافی فعال عمل کند. در پرداختن به مثابه جامعه منجر شود و به



 

Problematicaa.com 
 

 

5 

هایِ سنجش ارزش و نگرش موارد اول و دوم، به سراغ پیمایش

 و هاارزشهای ها، سه موج پیمایشخواهیم رفت و در رأس آن
را از نظر  ۱۳9۴و  ۱۳8۲، ۱۳۷9های در سال انیرانیا یهانگرش

 . ۱خواهیم گذراند

                                                           

 حال در جهان در هاخانواده» عنوان با که ،زنان ۀدربار ملل سازمان دیگزارش جد براساس  ۱

 شتریدر ب و گذاردیم اثر زنان حقوق بر هاخانواده داخل در راتییتغ است، شده منتشر «تحول

دادن انیپا بر گزارش، نیکار بست. ارا به یشتریدوستدار خانواده ب یهااستیس توانیکشورها م

خانواده »براساس گزارش سازمان ملل با عنوان . کندیم دیکأدر داخل ساختار خانواده ت ینابرابر

 استداشته  یریگچشم شرفتیگذشته حقوق زنان پ یهادر دهه گرچه، «در جهان در حال تحول

نقض  یبرا یخانواده محل ؛اندبوده یشق و همبستگع یبرا یمکان ،انها در سراسر جهو خانواده

 سراسر در هاخانواده تنوع ملل سازمان قاتیتحق. است هم بوده یتیو شکاف جنس یحقوق انسان

 یازهاین با خانواده از تیحما یهااستیس و نیقوان نکهیا نیتضم یبرا و دهدیم نشان را جهان

 بنگرید به:) کندیم ارائه را ییهاهیتوص باشند، سازگار دختران و زنان ژهیوبه خانواده یاعضا

 یهانگرش از یاریبس که است نیا دارد، تیاهم ما یبرا آنچه(. ملل سازمان دیجد گزارش

 ۀدربار اگر یحت و اندخانواده در زن گاهیجا ۀدربار اساساً ای و انددآمدهیپد خانواده در یتیجنس

 گزارش نیبنابرا .ردیپذیم اثر خانواده در یو به نگاهِ از شود،یم یپرسش جامعه با زن نسبت

 که است درست. است مذکور تیروا دو کنشبرهم گرو در جهان، در یتیجنس شکاف دِیتشد

 آمدندیپد در توانینم اما کند،یم دایپ را خود خاصِ  شکل یخیتار هرمورد در کنشبرهم نیا

 میباش داشته درنظر آنکه خصوصبه. گرفت دهیناد را هاکنشبرهم دست نیا یتیجنس شکاف

https://www.radiozamaneh.com/452411
https://www.radiozamaneh.com/452411
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درخصوص   ۲۰۱۶در گزارشی که مجمعِ جهانی داووس در سال  

تبعیض ارائه کرد، ایران  ثیحسنجش وضعیت شکاف جنسیتی از 

 ۱۳9های شکاف جنسیتی رتبۀ کلی کشور، در شاخص ۱۴۴درمجموعِ 

شاخص کلی  ازنظررا به خود اختصاص داد. بنابر این گزارش، ایران 

ر مشارکت سیاسی شکافِ و ازنظ ۳/۰مشارکت اقتصادی زنان شکاف 

است. از سویی دیگر،  تقریباً مطلق )نزدیک به صفر( را تجربه کرده 

، با تکیه ۱۳9۵جمهوری در سال معاونت امور زنان و خانواده ریاست

                                                           

 ابداً ای و شوندینم سنجش اصالً گاه خانواده سطح در ینیع و ینگرش یهاینابرابر از یاریبس

 از بُن خاموش است.  ایو  گرددیم یتلق یعیو طب شودینم یانگارجرم حقوق و هایبرابر نقضِ

 است، یانکارنشدن یتیاهم واجد زین ما ازنظر و است شده لحاظ گزارش نیا در که یگرید ۀنکت

 رندیگیکل مکه در خانواده ش ستا ییهاینابرابر دیتشد ای رفع بر یرونیب یِهایگذارقانون ریتأث

 نیقوان رییتغ. شودیکنشِ مرادِ متن روشن ماز ابعاد برهم گرید یکی رو،نی. ازهمابندییو تداوم م

 ؛انوادهها به منابع خآن یدسترس و طالق و ازدواج در زنان انتخاب حق نیتضم یبرا خانواده

 یستیزمختلف ازجمله هم یهاحقوق زنان در شکل نیتضم یها براتنوع شکل خانواده رشیپذ

 و بهداشت شامل آموزش،  یخدمات عموم ۀنیزم در یگذارهیسرما ؛جنسگراهم یهاخانواده و

قوق و با ح مانیزا یمرخص ،یو فرزندآور یجنس امور ۀنیدر زم یعات کافاطال به زنان یدسترس

 قیزنان از طر یکیزیف تیامن نیتضم ؛از کودکان و سالمندان ینگهدار یبرا یدولت تیحما

ه بها آن یزنان و دختران و دسترس هیدر مبارزه با خشونت عل یگذاراستیو س یگذارفانون

 .است شده مطرح گزارش نیا در که است یشنهاداتیاز پ یعدالت و خدمات اجتماع
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دهد بر گزارشِ مجمع جهانی داووس تحلیلی منتشر کرد که نشان می

شده، اما ایران در حوزۀ آموزش و سالمت به برابری جنسیتی نزدیک 

 عدمدر دو شاخصِ اقتصاد و سیاست به نابرابری کامل نزدیک است. 

توازن جایگاه در بینِ این چهار شاخص، به کاهش شاخص کلی و 

کشور با بیشترین میزان شکاف  ۵ماندن در بین مجموع درنتیجه باقی

است )معاونت جنسیتی در فهرستِ کل کشورهای جهان منجر شده 

 (.۷: ۱۳9۵ده، امور زنان و خانوا

 
ه این عدد بها باتوجه به دوری و نزدیکی است و درصد نشانگرِ برابریِ جنسیتی ۱نکته: عدد 

 است(.شوند )این نمودار از گزارش فوق برگرفته شدهتعبیر می

وبیش مناسب آموزشی و بهداشتی دربرابر وضعیتِ وضعیتِ کم

باشد که با وضعیتی تواند گویای آن نامناسب سیاسی و اقتصادی می

رسد پرسش اصلی اینجاست که چرا نظر میو هستیم. بهروبهدوگانه ر
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های یابی به فرصتباوجودِ بهبود اوضاعِ تحصیلی زنان، آنان از دست

 ؟۱اندبرابر در میدانِ سیاست و اقتصاد باز مانده

 

هایِ عالی در توافق نسبی بر سر دسترسی نداشتن زنان به فرصت

 جامعهسطحِ 

آید که امید به زندگی زنان ایرانی در ها و تحقیقات برمیاز گزارش

تر بود؛ کشور پایین ۱۰9، یعنی از ۱۱۰در رتبۀ  ۲۰۱۵-۲۰۱۰های سال

و بهتر از وضع زنان  8۷ها که  رتبۀ مردان ایرانی در همین سالدرحالی

 ۱۳9۰-۱۳8۰های (. در تمام سال۳۱-۳۰: ۱۳9۴پور، است )کاظمی

ضرر عدالتی جنسیتی بههای ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان بیدورهدر 

ها است. به این معنی که پسران در تمامی سال دختران وجود داشته

اند و در آموزش عالی ایران نیز، اگرچه نام شدهبیش از دختران ثبت

وضعیت ورود دختران به دانشگاه تقریباً برابر پسران است، اما در 

جویان مرد بیشتر است و این تکمیلی همچنان درصد دانش تحصیالت

حال، سهم شود. درعینشکاف در مقطع دکتری تخصصی بیشتر هم می

درصد  ۲۳زنان عضو هیئت علمی از کل اعضایِ هیئت علمی کشور، 

(. وضعیت زنان ایرانی در دهۀ ۱۰۴-۱۰۲: ۱۳9۵است)فراستخواه، 

                                                           
ها و ایستارهایِ مسئلۀ بهداشت از اهمیت کمتری برخوردار است، زیرا کمتر با نگرش ۱

 آمیز درهم آمیخته است.تضادآلود و تبعیض
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ته است و در مقایسه با های سالمت بهبود یافگذشته ازنظر شاخص

وضعیت زنان دیگر کشورهای منطقه، وضعیت بهتری دارد. الگوی 

های مزمن سوی بیماریهای عفونی و حاد بهبیماری زنان، از بیماری

های است، اما میزان ابتالی زنان به بیماریو روانی سوق پیدا کرده 

 (.۱۳۰: ۱۳9۴ویژه ایدز، بیشتر از مردان است )احمدنیا، مقاربتی، به

بررسی »عنوانِ  باای راد مقالهیفرد و اسد، پیشگاهی۱۳8۲در سال 

های میانِ آموزش عالی زنان در ایران و حضورِ آنان در عرصه ۀرابط

بنابر آمار آموزش عالی اند. در متن ایشان کردهمنتشر « گذاریقانون

-۷8تعداد زنان در سال تحصیلی است که آمده (۱۳۷9-۱۳۷8ایران )

( رسیده، ولی ۴9-۱۳۴8برابر نسبت به سالِ مبنا ) ۱۷به بیش از  ۷9

بنابر تحلیل  برابر شده است. ۷تعداد مردان نسبت به سال مبنا، تنها 

جویان دختر و زنان آموختگان زن، دانشهرچند آمار دانش ایشان،

تدریج سهم بیشتری ها در رقابت با مردان بهت علمی دانشگاهئعضو هی

با رشد سریع  بسیاری ۀفاصل؛ دهدد اختصاص میرا به خو

ها طی چهار سال داشته است. آهنگ ان زن در دانشگاهگشدپذیرفته

های دولتی که در سال شدگان زن در دانشگاهافزایش پذیرفته به رو

، سهم ۱۳۷۷، از سال ندبود شدهتقریباً برابر با مردان پذیرفته ۱۳۷۶

که در سال ییتاجادهد میتدریج افزایش خود را نسبت به مردان به

شود میشده بیشتر درصد نسبت به مردان پذیرفته نزدیک به ده ۷9

؛ اشاره به آمار سازمان سنجش ۱۶8: ۱۳8۱، رادفرد و اسدی)پیشگاهی
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همچنین زنان شاغل در بخش هیئت . (۱۳8۰در سال  و آموزش کشور

برابر در  ۱۱خود را به شوند تعداد های دولتی موفق میعلمی دانشگاه

برسانند. این درحالی  ۱۳۷۶نسبت به سال مبدأ، یعنی سال  ۱۳۷9سال 

برابر شده  ۷است که تعداد مردان عضو هیئت علمی طی همین مدت 

رسد با جهشِ ارتقای جایگاهِ نظر میاست. بنابراین از دید ایشان به

رو طور شغلی( زنان در دورۀ اصالحات روبهآموزشی )و همین

. با ۱استهای دیگر به این پررنگی نبودههستیم؛ جهشی که در دوره

میزان مشارکت سیاسی زنان  تحلیل ۀایشان در اداماین وجود،  

رسد رشد زنان در آموزش عالی بر نظر میدر نگاه اول به»نویسند: می

جایی جنسیتی قدرت تأثیرگذار بوده و سهم متناسبی از جابه روی

است.  زنان شده  حضورِ آنان در آموزش عالی، از آنِپایِقدرت، پابه

گیری و های تصمیملیکن آمار و ارقام موجود از زنان در بخش

سازی یعنی نمایندگی در مجلس شورایِ اسالمی و عضویت تصمیم

اسالمی شهر و روستا عکسِ این فرضیه را به اثبات  در شوراهای

 (. ۱۷۰)همان، « رساندمی

                                                           
دو دهه  یهازنان در دولت یاجتماع تیوضع یقیتطب یبررس»با نامِ  یادر مقاله ینیام دهیسع  ۱

هشتاد  ۀهفتاد نسبتاً بهتر از ده ۀزنان در ده تیاز نظر اشتغال وضع»: سدینوی( م۱۳9۵) «ریاخ

و اشتغال در  التیداشته است. تحص یصعود ریس 8۰ ۀزنان از ده یبرا یکاریبوده و روند ب

قبل  یهابه نسبت دوره یبهتر تیاز وضع نژادیاحمد یاول آقا ۀو دور یخاتم یدومِ آقا ۀدور

 (. ۱۱9)ص « و  بعد برخوردار بوده است
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از  جوییت بعد از انقالب، سهم زنان در جمعیت دانشدنبال تحوالبه

 ۱۳۶8باز هم تنزل یافت و در سال  ۱۳۵۷درصد در سال  ۳۲حد پایین 

مهندسی -جو در گروه فنیدرصد رسید. سهم زنان دانش ۶/۲8به 

به  ۱۳۵۷درصد در سال  ۲/9ها و مؤسسات آموزش عالی از دانشگاه

جو در گروه م زنان دانشکاهش یافت. سه ۱۳۶8درصد در سال  ۶/۴

درصد  ۱/۴به  ۱۳۵۷درصد در سال  ۴/۱8پزشکی از کشاورزی و دام

د درص 8/۵۳جو در گروه پزشکی از و سهم زنان دانش ۱۳۶8در سال  

تنزل پیدا کرد. سهم  ۱۳۶8درصد در سال  ۵/۴۲به  ۱۳۵۷در سال  

 درصد ۲/۲۰فقط  ۱۳۶8های کاردانی در سال جو در دورهزنان دانش

ال های کارشناسی ارشد و دکتری در  سجو در دورهسهم زنان دانش و

 (. ۱۳۷9)فراستخواه،  بود درصد ۴/۲۵و  8/۲8ترتیب به ۱۳۶8

واسطۀ انقالب وبیش محسوس در دهۀ شصت و بهبعد از اُفتی کم

های های تحصیلی برای زنان، در سالهای رشتهفرهنگی و محدودیت

درصد  ۱/۶9زنان در آموزش متوسطه از  نام ناخالصنرخ ثبت  ۷۰دهۀ 

 ۱یابدافزایش می ۱۳۷۶درصد در سال  9/9۰به  ۱۳۶۷در سال  

                                                           
 ۶۰ از شیب ران،یا یاسالم یجمهور از دهه سه از شیب گذشتِ از پس نکهیا تاشیبهرام ازنظر ۱

 که است یبیعج یهایگذاراستیس تِیموقع نشانگر دهند،یم لیتشک زنان را انیجودانش درصد

 گذارندیم باز گرید سمت از و بندندیم را درها یسمت از هاآن اند،کرده فایا زنان درقبال

 نهضتِ  یاندازراه همچون انقالب، از پس یهابرنامه از یبرخ(. ۱۳۴: ۱۳9۷ تاش،ی)بهرام

 از پس یهابرنامه که تفاوت نیا با است، انقالب از شیپ یهابرنامه مشابه درست ،یسوادآموز

 داشته( کم)دست کوچک یشهرها و روستاها یتیجنس یِهنجارها با یشتریب مطابقتِ انقالب



 

Problematicaa.com 
 

 

12 

 ۱۳۷۷(. درنتیجه، در سال ۱۳۷8ریزی، )سازمان مدیریت و برنامه

درصد و نسبت  ۶/۵۷التحصیل دورۀ متوسطه به نسبت زنان فارغ

مردان رسد و از درصد می 8/۵9دانشگاهی به التحصیالنِ پیشفارغ

(. درنتیجه، تقاضای اجتماعی ۱۳8۱گیرد )مرکز آمار ایران، پیشی می

ها و مؤسسات آموزش عالی، با زنان برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه

گذاری انسانی و توسعۀ دانش و مهارت و توانایی و هدف سرمایه

که طورییابد؛ بهآوردن فرصت ورود به بازار کار افزایش میدستبه

، فراوانی زنان نسبت به مردان در داوطلبان ورود به ۱۳۷۶در سال 

رسد و سپس از درصد می ۳۶/۴9، یعنی ۵۰به  ۵۰ها به مرز دانشگاه

، 9/۵۳به  ۱۳۷8، در ۴/۵۱به  ۱۳۷۷گیرد و در سال مردان فزونی می

                                                           
. است داشته یشتریب کاهش مردان یسوادیب  نرخ از زنان یسوادیب نرخ، ۱۳8۵ سال در. است

 در دختران نامثبت. است دهیرس 8۵ سال در درصد ۲۰ از کمتر به ۵۵ سال در درصد ۷۰ از

 زانیم به و افتهی شیافزا یداریمعن طوربه پنجاه ۀده در درصد ۱8 از متوسطه آموزش مؤسسات

 (.۱۳۵)همان،  است دهیرس ۱۳8۴ سال در درصد ۷8

 هاشتهر از یبرخ در هادانشگاه ییبازگشا و یفرهنگ انقالب از بعد  تاش،یبهرام لیتحل بنابر

 خصصت گرفتن به را زنان گر،ید یسو از اما ک،یمکان و یکشاورز یمهندس: بود ناممکن لیتحص

 در نکهیا از بعد، ۱۳8۶ سال در. کردندیم قیتشو اطفال و زنان تخصص ۀحوز در مثالً

 یحطر دولت بود، پسر انیجودانش از شیب یبس دختر انیجودانش تعداد یپزشک یهادانشکده

 سمجل به مردان نفعبه یپزشک جملهمن هارشته یبرخ در معکوس یتیجنس کیتفک بر یمبن را

 .برد
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درصد  ۷/۵9به  ۱۳8۱و در  ۶/۵۷به  ۱۳8۰، در ۳/۵۶به  ۱۳۷9در 

؛ به نقل از مرکز آمار ایران، ۱۵۱: ۱۳8۳یابد)فراستخواه، میدست

دارد که روند افزایش تقاضای زنان ایرانی (. فراستخواه بیان می۱۳8۱

حدی است که امکان دارد دولت برای برای ورود به آموزش عالی به

کند که بینی میپیش ۱۳8۳توقف این روند به میان بیاید. او در سال 

کل پذیرش در حال افزایش فراوانی پذیرش دانشگاهی زنان نسبت به 

های آینده، به هفتادوچند درصد )در مقایسه با خواهد بود و طی سال

(. این روندِ ۱۵۳وچند درصد برای مردان( خواهد رسید )همان، بیست

ها گزینیشدنِ بومیی فعالواسطهبه 9۰ی های دههرشد در سالروبه

دی دستکاری های آموزشی، تاحدوبندیِ جنسیتی برخی رشتهو سهم

 شد.

فراستخواه نیز به شکاف میان مشارکت زنان در آموزش عالی و 

که زنان طبق آخرین درحالی»کند: کار اشاره می شان در بازارمشارکت

اند، در درصد جمعیت را تشکیل داده ۲9/۴9، ۱۳۷۵سرشماری در 

درصد سهم دارند.  ۷/۱۲جمعیت فعال از نظر اقتصادی فقط به اندازۀ 

 ۱/۱۵فقط  ۱۳8۰نان از کل اشتغال نیروی انسانی کشور در سهم ز

درصد بوده و نکتۀ بسیار درخور توجه این است که وقتی نوبت به 

رسد، نرخ بیکاری زنان باالتر از مردان است. در سال نرخ بیکاری می

درصد  ۵/۱9درصد بوده،  ۱۳که نرخ بیکاری مردان ، درحالی۱۳8۰

(. در کنارِ تبعیض عمومی، که ۱۵8-۱۵۶، )همان« اندزنان بیکار بوده
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بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان است، به معنی پایین

گوید. تبعیض افقی به این فراستخواه از تبعیض افقی نیز سخن می

مراتب کمتر از های شغلی نیز بهزنان از تنوع فرصت»معناست که 

رقمیِ شاغالن زن نیز یکمردان برخوردارند، زیرا همان درصد ناچیز 

عمدتاً در چند گروه معدود فعالیت شغلی، یعنی کشاورزی و بافندگی 

در روستاها، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی در شهر اشتغال 

دارند. سه گروه عمدۀ کشاورزی، آموزش، بهداشت و مددکاری 

د دهن( از فعالیت شغلی زنان را تشکیل می۴/۴9اجتماعی حدود نیمی )

درستی به ( او به۱۳8۳به نقل از فراستخواه  ۱۳8۱)مرکز آمار ایران،

پردازد. اهمیتِ قانون در پدیدآمدن این شکل از تبعیض جنسیتی می

گیری الزم برای در نگاه او، برنامۀ سوم توسعه متضمن هدف و جهت

یک از مواد آن تأکید و رفع تبعیض جنسیتی نبوده است و در هیچ

ترین ماده مربوط به زنان در هدف وجود ندارد. مهم تصریحی بر این

جای توسعۀ نهادی و تحول ساختاری، ، به۱۵8برنامۀ سوم، یعنی مادۀ 

است )سازمان مدیریت و تأکید کرده  «تقویت خانواده»تنها بر 

 به نقل از همان(. ۱۳8۰ریزی، برنامه

مشارکت های ارتقا ( نیز سیاست۱۳9۷باور جواهری و فالحتی )به

ست. در این «جدایی»زنان در آموزش عالی، منطبق بر استراتژی 

عنوان گروه هدف جدا از کل جریان جامعه مورد استراتژی زنان به

توجه قرار گرفته و به نقش آنان در فرایند توسعه توجه نشده است. 
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افزایش آموزش و »های دهند که درمورد سیاستایشان ادامه می

تنها بر جداسازی زنان از مردان، بلکه نه« زنانهای تخصصی مهارت

است و های اختصاصی این دو گروه تأکید شده بر جداسازی مهارت

این وضع ممکن است به محدودیت تخصص و اشتغال زنان و 

( نیز ۱۳9۵موسوی ویایه ) جانبۀ برابری منتهی شود. نیافتن همهتحقق

تماعی و فرهنگی جمهوری گانۀ توسعۀ اقتصادی، اجهای پنجبرنامه

است. از نگاه او، اسالمی ایران را با تمرکز بر موضوع زن تحلیل کرده 

که بیشتر از نگاه دولت سازندگی -های اول و دوم در برنامه

کارکرد فرزندآوری زنان و تقدس نهاد خانواده حاکم  -تأثیرگرفته

به نقش  کهی سوم و چهارم توسعه، با وجود اینهااست و در برنامه

های دانستن تفاوت رنگاجتماعی زنان در روند توسعۀ کشور و کم

کنندگان برنامۀ چهارم توسعه در است، تدوینجنسیتی توجه شده 

اند. در برنامۀ نفع زنان را مدنظر قرار دادهموارد اندکی، تبعیض مثبت به

یک از است. هیچ گرایی جاریپنجم نیز بیشتر رویکرد خانواده

کنند و همه چیز را به های توسعه تصویری دقیق را ترسیم نمیمهبرنا

 ندرت تدوین بشوند.اند که بعداً بههای جامع موکول کردهطرح

م.، بررسی وضعیت  ۲۰۱۶طبقِ آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال 

دهد ویژه در منطقه نشان میای ایران با کشورهای مختلف بهمقایسه

نسبت به کشورهای همسایه، چون: آذربایجان، ازنظر رتبه کلی  ایران

است. تری قرار گرفته کویت، امارات، ترکیه و عمان در مقام پایین
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تر قرار طور کلی در رتبۀ پایینبررسی کشورهایی که از ایران به

دهدکه چاد ازنظر شاخص مشارکت سیاسی و اند، نشان میگرفته

عد مشارکت سیاسی، پاکستان اقتصادی در رتبۀ باالتر از ایران و در بُ

های فرعی نیز در رتبۀ باالتر از ایران قرار دارد. بررسی برخی شاخص

مؤید این است که وضعیت این کشورها در قیاس با ایران بهبود نسبی 

درصد و در  ۱8که در امارات سهم زنان در مجلس طوریدارد؛ به

صد برای در ۳درصد است و این مقدار در ایران  ۱۷منصب وزارت 

 گزارشدرصد در منصب وزارت است )بنگرید به:  ۱۰مجلس و 
 (. ۱۳9۵، یتیجنس شکاف شاخص لیتحل

بنابراین، با مرور متونی که بر شکاف جنسیتی از منظر تبعیض 

وبیش متفقی بر سر این گزاره شود که قولِ کماند، روشن میپرداخته

های گوناگون حوزههای مختلف در وجود دارد که زنان از تبعیض

ها امکانِ این تبعیض طِیشراتواند بیرون از دایرۀ برند و این نمیرنج می

ها درخصوص جایگاه زنان، بخشی گذاریفهم شود. قوانین و سیاست

 . ۱انددهی به تبعیضناشدنی و گریزناپذیر در بسترسازی و شدتحذف

                                                           
نابرابری »جواهری  و فالحتی در دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، در متنی با عنوان   ۱

به نابرابری  9۶تا  88های ی سالآثارِ مهمی را که در فاصله« جنسیتی و وضعیت زنان ایرانی

 یشناسجامعهاثر سعید مدنی قهفرخی در کتاب »کنند: اند، چنین فهرست میجنسیتی پرداخته

گری زنان عدالتی جنسیتی، فقر و نابرابری را بر شیوع روسپی( تأثیر بی۱۳9۱) یگریروسپ

 رانیا در یاجتماع یهابیآس یمل شیهما نیدوم مقاالت مجموعهاست. در کتاب توضیح داده 

است. مرکز ن اختصاص داده شده ای به طالق و خشونت علیه زنا(، مبحث ویژه۱۳9۱)
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 گذاریدر سیاست« مادر-زن»استعارۀ 

 از اند، بیشهایی که دربارۀ تعیین جایگاه زن در جامعهگذاریقانون

مشغولِ رعایت جایگاه آنکه به حقوق برابر با مردان بپردازند، دل

مادربودگی زن در خانواده و تصویرسازی فرهنگی و بازتولید آن در 

                                                           
منتشر کرده  یشهر یزندگ و زنانای با نام ( مجموعه۱۳9۴ریزی شهر تهران )مطالعات و برنامه

است. در کتاب پنجم این مجموعه، انواعی از مسائل زنان ساکن شهر تهران ازجمله مسئلۀ 

 طور مبسوط تحلیل شدههفروشی، اعتیاد و مشکالت خانوادگی بناامنی، رفتارهای مجرمانه، تن

 زنان تیوضع، اثری را با عنوان ۱۳9۵است. مؤسسه رشد، حمایت و اندیشه )رحمان( در سال 

طرزی جامع وضعیت زنان منتشر ساخت. در این کتاب به ۱۳9۰-۱۳8۰ یهاسال یط یرانیا

ایران براساس مقایسه با شرایط مردان و مقایسه با وضعیت زنان کشورهای دیگر مورد تحلیل 

 (.۱۵۴: ۱۳9۷)جواهری و فالحتی، « استقرار گرفته 

( ۱۳9۴ر )فرو هستیم. حسین راغدر سطح اقتصادی نیز، با تفاوت سطح فقر بین زنان و مردان روبه

نسبت به  ویژه زنان سرپرست خانوار، فقر زنان، به۱۳9۰کند که در سالبه این واقعیت اشاره می

یسۀ تفاوت ( نیز به مقا۱۳9۴نژاد )درصد بیشتر بوده است. بهرام ۲۵فقر مردان سرپرستِ خانوار 

هم سذشته زنان و مردان در مناصب مدیریتی پرداخته و نشان داده است که طی دهۀ گ جایگاه

سبت، ندرصد بوده است و این  ۶های اداری تنها حدود زنان از مدیریتِ رده باال در سازمان

صدیِ سال گذشته سهم مردان در ت ۱۵است.  در همگام با رشد تحصیالت زنان افزایش نیافته 

درصد بوده  ۴-۳درصد و سهم زنان  9۷-9۵کسوت نمایندگی مجلس به مناصب مدیریتی حدود 

ص داد را به خود اختصا ۱۳۶درصد نمایندۀ مجلس زن رتبۀ  ۱/۳، ایران با ۱۳9۱در سال  است.

ق، مالزی و تر از پاکستان، آذربایجان، کویت، ترکمنستان، ترکیه، بحرین، عراای پایینو در رده

 سوریه قرار گرفت.
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هایی گذاریاند. در این بخش، مروری انتقادی بر سیاستجامعه

اندرکار نهادسازی و پرورش رسد دستنظر میبه خواهیم داشت که

ای که باید اند. نکتهبوده« مادر-زن»راستای تقویت استعارۀ  گفتار در

تر به آن خواهیم پرداخت، از این قرار درنظر بگیریم و در ادامه مفصل

شوند ها بر محور فهمی از حجاب منعقد میگذاریاست: این سیاست

ماندن، حضورِ -خود-یست، بلکه بر نوعی درکه تنها ناظر بر پوشش ن

نداشتن و شاید در یک  سیاسی-پایِ مردان در زیستِ اجتماعیهم

کند. بنابراین زمانی که از ساالرانه داللت میکالم، بر فرهنگی مرد

گوییم، مراد انتخابِ نوعی پوشش که حجاب در ادامۀ متن سخن می

ست، نیست، بلکه مراد دینی ا-دار واجدِ معنایی فرهنگیبرای زنان دین

 سازیآپاراتوسی برای تکمیل پروژۀ دولت مثابهدرنظرگیریِ حجاب به

است که از زنان )نیمی از اعضای جامعه(، تصویری فروتر از مردان 

اش اجتماعی-بیش از زیست سیاسی« خانه»سازد که باید به امور می

ین آنکه برای زنان شأنی درع« مادر-زن»ترتیب، استعارۀ بپردازند. بدین

جایی حضور زنان را در زیستِ  شود، تای در خانه قائل میمتعال/واال

بودن آسیبی نزند. «مادر-زن»سیاسی پذیراست که به وظیفۀ -اجتماعی

قانونِ پوشش نیز از این استعاره  مثابهرسد حتی حجاب بهنظر میبه

رسمی و غیررسمی های خصوص زمانی که در تربیونکند. بهتغذیه می

شنویم که برای پاسداری از حریم های خُرد و کالن میگذاریو قانون

خانواده، زن موظف به رعایت پوشش کامل است. بنابراین استعارۀ 

تواند در سطح جایی می یابد: زن تاکارکردی دوگانه می« مادر-زن»
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ان اش و زمانی که باید به فرزندجامعه فعال باشد که به نقش مادری

رسد از پیِ این نقش، نظرمیاختصاص دهد، آسیبی وارد نشود و به

 نِ ه در منافات با زماگیرانهای مدیریتی و تصمیماتخاذ سِمت

توان توضیح گیرد. با اتکا بر همین موضوع میبودن قرار میدرخانه

  برابر به ِداد که چرا زنان باوجود تحصیل در مراتبِ عالی از دسترسی

مانند. در این جا،  به تر باز میگیریِ عالیمشاغلی در سطح تصمیم

از رهگذرِ « مادر-زن»پردازیم که هایی درقبال زنان میگذاریسیاست

پای حضور مردان در )هم« شهروند-زن»آن، اولویت بیشتری از 

 یابد. جامعه( می

منیره نوبخت از اعضای شورای اجتماعی فرهنگی زنان وابسته به 

است، تشکیل شده  ۱۳۶۶شورای عالی انقالب فرهنگی که در سال 

کند که جایگاه بیان می ۱۳8۳در سال  عهیش بانوانوگو با مجلۀ در گفت

های فرهنگی نظام جمهوری گذاریزن اهمیت زیادی در سیاست

هویت اصلی این نظام »گوید: اسالمی دارد و از قول رهبر انقالب می

هرمیزانی که این هویت تحقق پیدا کند، ما هویت فرهنگی است، به 

« استتوانیم ادعا کنیم که نظام جمهوری اسالمی محقق شده می

های تحصیلی زدن سیاست(. نوبخت دربارۀ گره۷: ۱۳8۳)نوبخت، 

گوید. از های شغلی زنان با شک و تردید سخن میزنان با سیاست

کرده نیاز دارد و نگاه او، درست است که بازار به نیروی کار تحصیل

کرده در اشتغال بهره برد، اما باید زنان تحصیل درواقع باید از ظرفیت
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علم یک »دقت کرد که بحثِ تحصیل نباید به شغل منحصر شود؛ زیرا 

انسان عالم هم در زندگی شخصی خودش و هم در زندگی خانوادگی 

راد خصوص تربیت فرزندان و تعامل با افو هم برای سایر زنان و به

خانواده و ادارۀ خانواده تأثیرگذار است. بنابراین ما سه موضوع را باید 

.تشکیل خانواده  و ۲آموزی و تحصیل؛ . آموزش و علم۱با هم ببینیم: 

کند که در مصوبۀ (. او ذکر می۱۵)همان، « . تحکیم و حفظ خانواده۳

، شورای اجتماعی فرهنگی زنان شورای عالی انقالب 8۰-۷9سال 

ها گی آمده است بعد از انقالب و همراه با رشد اعتماد خانوادهفرهن

ایم، رو بودهها با سیر صعودی حضور دختران روبهبه فضای دانشگاه

درصد، کشاورزی  ۶۱درصد، علوم پایه  ۵۳های علوم انسانی در رشته»

درصد  ۷۴درصد، پزشکی  ۱۳درصد، فنی و مهندسی  ۴۳پزشکی و دام

جویان رغم افزایش تعداد دانشدرصد. اما علی ۷۵ های هنرو در رشته

های دانشگاهی، تعداد زنان عضو هیئت علمی دختر در رشته

درصد هیئت  ۱۶ها افزایش چندانی نداشته و طبق آمار، تنها دانشگاه

دهند. در بحث های کشور را زنان تشکیل میعلمی کل دانشگاه

ها ستادی و دانشگاههای مدیر زن در حوزه ۱۷9مدیریت نیز، تنها 

خودیِ خود (. با این حال چنین قلتی به۱۷)همان، « حضور دارند

است و  زا نیست چرا که اصل حفظ و تحکیم بنیاد خانوادهمسئله

 نسبت میان آموزش و شغل را نباید بیش از اندازه پررنگ کرد.
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 ۲88های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی مصوب جلسۀ سیاست

ها است. این سیاست ۱۳۷۱نقالب فرهنگی در سال شورای عالی ا

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حق  ۲8و  ۲۱براساس اصول 

رعایت موازین اسالمی، منافات نداشتن با »شرط اشتغال زنان را به

های سازی با ویژگیمصالح عمومی و حقوق سایر افراد و متناسب

شناسد. رسمیت میهب« بودن، همسری و مادریزنان و موقعیت زن

توان به دو های جمهوری اسالمی در حوزۀ اشتغال زنان را میسیاست

ترویجی )توجه به -های تشویقی.سیاست۱بندی نمود: حوزه تقسیم

. ۲التحصیالن زن، ترغیب زنان به مشاغل اجرایی و...(  اشتغال فارغ

 وقتهای حمایتی )حمایت از زنان شاغل شامل اشتغال نیمهسیاست

وقت زنان، ...(. بانوان، ممنوعیت کار اجباری زنان، اشتغال نیمه

باید قوانینی در گذاران حوزۀ اشتغال زنان بر این باورند که سیاست

رفع نیازهای مشاغلی وضع شود که پرداختن  تاجهت اشتغال زنان 

های روحی و بدان از سوی زنان، مطلوب شارع است و با ویژگی

ها سازوکارهای ست. اما در متن این سیاستجسمی زنان متناسب ا

های برابر برای انتصاب زنان در مناصب سطوح عالی و فرصت

های حمایتی و اجرایی آن مشخص نشده و تسهیالت و مقررات شیوه

ویژه مادران شاغل الزم برای ایجاد تعادل کار و زندگی برای زنان به

در خانه برای  است. درعوض، بر فرصت اشتغالمورد توجه نبوده 

مادران، اعطای تسهیالت اشتغال به زنان سرپرست خانوار و گسترش 

های تواند زنان را از عرصهاست که می های زنان تأکید شدهتعاونی
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-۱۳۷۰های که در سال. درحالی۱اجتماعی اشتغال رسمی دور سازد

آموختگان زن افزایش پیدا کرده، اما نرخ اشتغال تعداد دانش ۱۳9۰

آموخته هم درصد بیشتر نشده و نرخ بیکاری زنان دانش 8/۱۲زنان از 

 (.۱۶۴: ۱۳9۷است )جواهری و فالحتی، درصد شده  ۳۴

تعیین  ۀعالی دربار شورای ۳9۵ۀ جلس ۀپیرو مصوب ۱۳۷۶در مهر 

ی برای بررسی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسالمی ایران به ئتهی

عالی با الحاق  زنان، شورای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه

. درعوض این جمهوری اسالمی ایران به آن کنوانسیون مخالفت کرد

گرفت. منشور  گراییِ حقوقی در قانون شکلپیوستن، نوعی بومی

های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران در سال حقوق و مسئولیت

 یاساس یمبنابه تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.  ۱۳8۳

استوار است که در اسالم، زن و مرد در  نیادیاعتقاد بن نیمنشور بر ا

از استعدادها و امکانات،  یفطرت و سرشت، هدف خلقت، برخوردار

عمال اَ یو پـاداش و جزا هادر ارزش یشتازیپ ،هاامکان کسب ارزش

رشد  ۀواسطفقط به و هستند کسانیدر برابر خداوند  ،تیفارغ از جنس

 یاجامعه جادیو ا یاله یدانش و علم، تقوا یۀدر سا یانسان ۀجانبهمه

. ازجمله حقوقی که برای زنان با ۲دارند تیّمز گریکدیبر  ستهیشا

                                                           
مجلس  یهامرکز پژوهشسایتِ :  نک ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۀمصوب ۀمشاهد یبرا ۱

 .یاسالم یشورا
 بنگرید به: ران،یا یاسالم یزنان در نظام جمهور یهاتیحقوق و مسئول ستیل ۀمشاهد یبرا  ۲

 .یانقالب فرهنگ یعال یشورا سایتِ

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171
https://sccr.ir/pro/1370/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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است، از این قرارند:  شده های اسالمی درنظر گرفتهتوجه به ارزش

جهت  یو اقتصاد یاجتماع ،یاز امکانات فرهنگ یمندحق بهره»

 ۀتا آستان یدارشتنیخو تیولئامر ازدواج در زمان مناسب و مس لیتسه

و  یهمسردار نییو آ نیزوج فیاز حقوق و تکال یحق آگاه، ازدواج

 یارهایبا مع ییحق آشنا، نهیزم نیاز امکانات الزم در ا یبرخوردار

 تیولئحق و مس، و شناخت و انتخاب همسر ینیزگرمناسب همس

 یکسانیدر ازدواج ازجمله  یو قانون ینیضوابط د تیو رعا یآگاه

 .«ینیو د یاعتقاد یدر باور به مبان نیزوج

، ۱۳8۴در مهر   ۵۷۰ ۀدر جلس چنینی همانقالب فرهنگ یعال یشورا

 .۱نمود بیرا تصو یمشارکت زنان در آموزش عال یارتقا یهااستیس

و رشد  یکمّ شیافزا رغمیعلگذاری، بیان شده در صورت سیاست

دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه،  انیجودانش یآمار

از  یریگزنان و بهره یآموزش عالۀ ندیدر چشم انداز آ یمشکالت

بر  یانقالب فرهنگ یعال یکه شورا شودیم دهیآنان د یهایتوانمند

را  یمشارکت زنان در آموزش عال یارتقا یهااستیس ،اساس نیهم

سطح  یاهداف: ارتقا ؛فصل اول»نموده است:  بیتصو لیبه شرح ذ

 یاخالق لیو رشد فرهنگ عفاف و فضا ینید یباورها قیتعم ی؛فرهنگ

ناروا در  ضاتیفرصت و امکانات عادالنه و رفع تبع جادیا ی؛او حرفه

                                                           
بخِش  بنگرید به: ،یمشارکت زنان در آموزش عال یارتقا یهااستیس ۀمصوب ۀمشاهد یبرا ۱

 .آموزش-یانقالب فرهنگ یعال یشورا

https://sccr.ir/pro/1636/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-
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از تخصص آنان در  یریگمنظور بهرهمتخصص زن به یروین تیترب

زنان در  یآموزش عال یفیو ک یکمّ سعهتو ؛کشور یتوسعه و تعال

مشارکت زنان متخصص در سطح مختلف  ۀتوسع ؛کسب مدارج باال

 یهاو کسب مهارت یتوانمند شیافزا ؛کشور یآموزش عال تیریمد

 یخانوادگ ،یفرهنگ یهاتیولئثرتر مسؤم یفایزنان جهت ا یالزم برا

توان دید که با نگاهی به این اهداف کلی می «.زنان یو اجتماع

کشور به چه « تعالی»گیری از تخصص زنان در روشن نیست بهره(۱

مدیریتی گویی محدود  مناصبتامکان حضور زنان در (۲معناست؟ 

است، چرا که مشابه این به سطوح مدیریتی آموزش عالی شده

مندیِ زنان در توان(۳های دیگر وجود ندارد و گذاری در میدانهدف

 .شوددگی فهم میهای خانواراستایِ ایفای مسئولیت

های گذاریهای سالمت زنان برخالف سیاستگذاریدر سیاست

راهبر آنان است، « مادر-زن»حوزۀ اشتغال و آموزش که استعارۀ 

چشم ین هدفی سیاسی بهتأم راستای بالغت زبانی کمتری در

ارتقای سالمت زنان در جمهوری »ها و راهبردهای خورد. سیاستمی

 شورای عالی انقالب فرهنگی در آبان ۶۱۳مصوب جلسۀ « اسالمی

های حمایتی )توجه سیاست»شود: ، به دو دسته تقسیم می۱۳8۶ماه 

های بهداشتی و درمانی زنان های متعدد زنان، انسجام مراقبتبه نقش

( هایهای زندگی، سیاستها در تمامی دورهگیری از بیماریو پیش

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  عدالت جنسیتی )توجه به تأثیر شرایط و
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حال آمارها حاکی از بااین«. محیطی زندگی بر سالمت زنان(و زیست

اند. برای مثال ها تاکنون چندان کارساز نبودهآن است که این سیاست

در حال حاضر باالترین درصد زنانی که در دوران بارداری هیچ 

تان و کمترین اند، مربوط به سیستان و بلوچسمراقبتی دریافت نکرده

اند، درصد زنانی که در دوران بارداری هیچ مراقبتی دریافت نکرده

 ۵۴-۱۵مربوط به همدان است. باالترین درصد آگاهی صحیح زنان 

ترین درصد آگاهی گیری از ایدز را استان یزد و کمسال دربارۀ پیش

گیری از ایدز را استان سیستان و بلوچستان صحیح زنان دربارۀ پیش

های ارتقای سالمت زنان با تمرکز بر ند. بنابراین، سیاستدار

گرفته و نتوانسته  دهیرا ناد محروم نقاط ،یشهر نقاطشهرها و کالن

. ریزی کنددر مناطق مختلف طرحای کارآمد گذاریسیاست است

 ییروستا تیجمع تراکم با ییهااستان در زنان سالمت به یتوجهیب

 سالمت حق که خود حقوق نیترییابتدا از زنان شده باعث محروم و

بهداشت و  تی: گزارش وضعبنگرید به) شوند داشته نگه دور است،

 (.۱۳9۶ ،یجمهور استیر ۀخانواددرمان معاونت زنان و 

به بعد در راستای  ۱۳۷۶هایی که از دوم خرداد برخی کوشش

زایی و آموزش زنان صورت پذیرفت، در دولت بعدی در اشتغال

(. جدا از ۱۳9۷تاش، و یا فراموشی قرار گرفت )بهرامیمعرض خطر 

ها حضور بندی جنیستی که در بسیاری از رشتههای سهمیهسیاست
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، تغییر نام مرکز زنان و ۱درصد محدود نمود ۴۰الی   ۳۰زنان را 

اش خانواده به مرکز مشارکت زنان در دورۀ اصالحات و تغییر دوباره

نژاد گویای میل به تقویت رۀ احمدیبه مرکز زنان و خانواده در دو

های دولتی بود. درواقع گذاریدر سیاست« مادر-زن»سازی از تصویر

بهتر است بگوییم که اگر در میانۀ دو دولت آقای خاتمی، شورای 

« مادر-نز»عالی انقالب فرهنگی وظیفۀ حراست و پاسداری از تصویر 

ای میان دولت ظههمسوییِ قابل مالح ۱۳8۴را برعهده داشت، پس از 

سازیِ راستای مستور نژاد و شورای عالی انقالب فرهنگی دراحمدی

ی قویت استعارهت های مهمِصورت پذیرفت. از نمونه زنانبیشترِ هرچه

واسطۀ آن، دسترسی به منابع و امکانات به و محدودیت« مادر-زن»

به مجلس بود. این  ۱۳8۶بردن الیحۀ حمایت از خانواده در سال 

آن  ۲۳ی هایی خصوصاً با مادهواسطۀ مخالفتالیحه در بدو خود به

صورت گرفت، شناخته شد: مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه 

و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها الزم است به دادگاه توانایی 

 .۲مالی خود را برای داشتن زن جدید اثبات کنند

                                                           
 یاخوان، فرهاد نصرت یبنگرید به: عل ۱۳8۶سال  یتیجنس یهایبندهیبا سهم شتریب ییآشنا یبرا ۱

 و مجلس. «یپزشک ۀبر رشت دیها با تأکدر دانشگاه یتیجنس یبندهیبر سهم یلیتحل(. »۱۳8۷نژاد )
 ۵9. شماره ،راهبرد

ی حمایت  از ای که به الیحهها و اعتراضات گستردهو بعد از مخالفت ۱۳8۷در شهریور   ۲

ی مصوب دولت صورت گرفت، این الیحه از دستور کار مجلس خارج شد. بنگرید به خانواده

.com/a/fhttps://www.radiofarda۶/Iran_Draft_Women_۴۶۳۰۴۶html. 
 

https://www.radiofarda.com/a/f6_Iran_Draft_Women/463046.html
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 سازیدولت در پروژۀ« مادر-زن»استعارۀ 

عا نمی بهدر این بخش اد جاب  که ح بهکنیم  ثا ناصـــر  م یکی از ع

ســازی تأثیری مســتقیم بر ایجاد شــکاف ی آپاراتوسِ دولتســازنده

سیتی ازمنظر شته جن ست؛ بلکه به تبعیض دا ستعارۀ ا -زن»زعم متن ا

ست« مادر سیا هایِ دولتی بعد از انقالب بوده، یکی گذاریکه محورِ 

ــخوره ــر  مثابهای خود را در بناکردن حجاب بهاز آبش یکی از عناص

ــازنده ــت. به این معنی در اینجای آپاراتوس یافتهس که در چنان -اس

ـــاً در کل متن ـــاس معنی انتخاب دینی  حجاب به -بخشِ قبل و اس

مدنظر نیســت که ابعادی فرهنگی و اجتماعی نیز به دنبال دارد، بلکه 

ســازی از حجاب اســت که به تصــویرهایی مراد ردگرفتنِ آن داللت

ست و به کمک نمود که خود، کانون بحث« مادر-زن» نظر، این متن ا

انگاری زنان سـنگِ چرخ آسـیابِ فرهنگ مردسـاالری در فرودسـت

دهد. این ها و هم در قوانین بروز میســت که خود را هم در نگرشا

یت بیشـــتری می مانی اهم لتموضـــوع ز به دال که  بد  هایِ یا

ستفر ستود ست انگاری توجه کنیم. منظور از فرود انگاری این نی

ستند به سببِ وجود قوانینی بر محور مذکور، به مدارج که زنان نتوان

ست  ست یابند، بلکه مراد این ا شغلی و امثالهم د صیلی یا  باالی تح

بسته با مرزهای تحدیدگر آپاراتوس مذکور بود، که هم« حدی»که از 

یابد: چه تبلور می« گیریتصـــمیم»ن حد در قدرت فراتر نرفتند و ای

گیری بر ســر شــکلِ حضــور در جامعه و چه قرارگرفتن در تصــمیم
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کننده خواهد گیری. از این منظر، روشنها و مناصبِ تصمیمموقعیت

های خُرد گذارینگاهی بیفکنیم نه به ســیاســتبود اگر این بار، نیم

 سازی از زن در چشم دولت.درقبال زنان، که به بستر کالن تصویر

 انقالب و ســکســوالیتهدر نگاه حمیده صــدقی در بررســی نســبت 

سلمان»عنوان بازنمایی زن به(، ۲۰۰۷) صلی مرکزی « م و محجبه به ا

برای پیروزی خوی انقالبی مبدل شد. از دید وی، در ایران اولین گام 

یت گرایش یب و تقو نه از مجرای کنشترغ ـــاالرا پدرس های های 

 اخالقی هایارزش شـــدنهماناین به تازه جانی  بی بخشـــیدنانقال

ــالت و خلوص حامالن مقام در دامنپاک زنان با جامعه  فرهنگی اص

جاحاضــر، میانجی یکی از نمادهای همهبه انقالب پیروزِ جریان. بود

ضدغربی«زن» ستی و  ضدامپریالی ضع  شتۀ ، مو اش را بیان کرد و گذ

ای اصــیل و ناب بایســت در دولت و جامعهیش را، که میگراشــیعه

سطۀ کنترل زنان جامعه به« سازیپاک»یافت، احیا نمود. تجلی می وا

ــور مقید زنان تأمین ــد تا حض ــاالرانه موجب ش گرِ منافع نظم پدرس

سازیِ حضور زنان تا جایی ادامه یافت که زنان محجبه اسالمی .شود

ـــالمی»ترین نمــاینــدۀ نوزاییِ بــه کــامــل و هرچیزِ مرتبط بـا « اس

ـــلطنت، غرب و آنتی ـــدند. « زدگیغرب»تزهایش یعنی س بدل ش

سازی و ایجاد بازسازی جنسیت توأم با تحکیم قدرت دولت، دولت

 .  ۱نهادهای جدید شد

                                                           
 ام. بهره برده ینیحس یمهد یآقا ۀمنتشرنشد ۀصدقی از ترجم بازگوییِ رویکرد در ۱



 

Problematicaa.com 
 

 

29 

در اوایل انقالب احکام و قوانین از راه رســیده به بازســازی یا ابقای 

نخســـت خود را در  نابرابری موجود یاری رســـاندند. این نابرابری،

.  قوانین به جدایی فضاهای ۱کیفیت حضور زنان در خانواده نشان داد

عمومی، نظیر استخرهای شنا، سواحل دریاها، اماکن ورزشی و دفاتر 

ــی و  ــیت رأی دادند. در اکثر نهادهای آموزش ــب جنس اداری برحس

های ســخنرانی تفکیک جنســیتی انجام شــد. زنان متأهل حق ســالن

شتند و تا مرزی را جز با اجازۀ مکتوب شوهرسفرهای برون شان ندا

همین اواخر، از ادامۀ تحصیل زنان مجرد در خارج از کشور ممانعت 

ــریعتمی ــرانجام، قوانین وراثتی ش ــد. و س قوّت خویش محور به ش

ــتر برای مردان، بر نابرابری  ــمین ثروت بیش ــمن تض باقی ماند تا ض

 و خواهران و برادران صحه گذارد. روابطِ ملکی میان مادران و پسران 

وجوی گزین رژیم پهلوی گردید، در جستای که جایدولت انقالبی

ای از روابط ریزی هویت شیعی/اسالمی به اَشکال تازهراهی برای پی

سیتی روی آورد. زنان، درعین  سیتی، آداب حجاب و تفکیک جن جن

مهم و حیاتی شان در این جنبش اجتماعی، به میدان مشارکت فعاالنه

مبارزه بر ســر قدرت ســیاســی تبدیل شــدند. آنها موجی ناگهانی از 

شان هنجارهایِ قانونی پدرساالرانه را در زندگی خصوصی و عمومی
                                                           

از خانواده بود که  تیلغو شد، قانون حما ۵۷۱۳که بعد از انقالب و در اسفند  یقانون نینخست   ۱

 یِ قانون برابر نیبود. از مفاد اواقع شده  یمورد بازنگر ۱۳۵۳و در سال  بیتصو ۱۳۴۶در سال 

 د،یجد قانون بنابر(. ۱۳8۴ ان،ی)ساناسار بود دادگاه اذن به دوم ازدواج یِشدگحق طالق و مشروط

 دادگاه ۀاجاز و افتی کاهش سال 9 به ۱8 از دختران ازدواج سن خانواده قانون لغو اعالم از بعد

 )همان(. شد اعالم ملغا دوم ازدواج ای و مرد دست به زن دادنطالق بر یمبن
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ـــد و  تجربه کردند. حجاب به جبری تازه در زندگی زنان تبدیل ش

. ۱های مختلفِ پساانقالبی نمایاند و پروراندمعانی متفاوتی را در دوره

ـــلمان جدید، تکالیف تازه بنابر ای نظر صـــدقی زن انقالبی، زن مس

ــتلزم  ــد؛ یعنی همۀ آنچه مس یافت: او حافظ دین، دولت و جامعه ش

ــیت زنان را  ــیس کمک کرد تا جنس حجاب بود. این امر به نظام تأس

 .۲منزلۀ شالودۀ دولت و مشروعیتش بازتعریف کندبه

                                                           
 یاسالم یکشورها در زنان مهار یبرا پوشش یهاداللت به ی در همین راستاسیمرن فاطمه ۱

 ران،یا تیوضع خاصِ درمورد متن یۀداع بنابر( ۱99۱ )بنگرید به: فاطمه مرنیسی، است پرداخته

 .کردیم تیرعا و دادیم شکل زمانهم را یاسالم دولت فرم ،یمهارشدگ نیا
 مدرسه در یسخنران در انقالب رهبر، ۱۳۵۷ اسفند ۱۳ در انقالب، یروزیپ از پس یزمان اندک ۲

 یاسالم یهاخانهوزارت در. بشود تیمعص دینبا یاسالم ۀخانوزارت در»: کرد اعالم تهران رفاه

 با کنیل  کارکنند، بروند ندارد یمانع. بروند حجاب با اما بروند، هازن. ندیایب لخت یهازن دینبا

 یانامهبخش و قانون چیه، ۱۳۵9 سال اواسط تا آن از پس نکهیا باوجود. «باشند یشرع حجاب

 از استفاده لزوم بر یرسم یهایگذاراستیس در رفتهرفته نداشت، وجود یرسم پوشش درمورد

 8 یسخنران یپ در نکهیا تا ،۲شدیم دیتأک یعموم یفضاها و ادارات در شلوار و مانتو و یروسر

 بود، کرده یناراحت ابراز شدتبه یدولت ادارات نشدنیاسالم از آن در که انقالب رهبر ۱۳۵9 ریت

 یالزام خود مراجعان و کارمندان یبرا را حجاب ییهانامهبخش صدور با یدولت ینهادها و ادارات

 که آنجا از»: است آمده ارتش، انقالب دادگاه وقت سیرئ ،یشهریر یِامضا به یانامه در. کردند

 یجمهور ارتش کارمند یهاخانم یاسالم پوشش به نسبت امر نیمسئول توسط بار نیچند تاکنون

 اعتنایب هانامهبخش مفاد به نسبت زن پرسنل از یبرخ متأسفانه یول شده، داده تذکر رانیا یاسالم

 گذارانیبن و انقالب رهبر یرهنمودها و اوامر به باتوجه لذا  اند؛دهیورز تعلل آن، یاجرا در و بوده

 و ینظام یهاسازمان یرؤسا و هاگانی فرماندهان عموم به لهیوسنیبد رانیا یاسالم یجمهور

 ینظام اماکن به ندارند یاسالم پوشش که زن پرسنل از دسته آن ورود از که شودیم ابالغ یانتظام

 ۀنحو درخصوص هانامهبخش نیترکامل از .«آورند عملبه یریجلوگ وآمدرفت یهاسیسرو و
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 وزارت و ییدارا و یاقتصاد امور یهاخانهوزارت یسو از هاخانهوزارت در پوشش تیرعا

 صدور با زین زمان آن در تهران، وقت شهردار ،یتوسل محمد(. ۲۰۰۶)کار،  شد صادر کشور

 صبح از یاسالم انقالب مصالح یاجرا در که خواست تهران یشهردار بانوان یۀکل از یاهیاطالع

-بخش یکل یژگی. وشوند حاضر خود کار محل در یاسالم پوشش با ۱۳۵9 ریت ۱۴ شنبه روز

 شد؛یم محسوب االتباعالزم یادار دستور عنوانبه اگرچه که بود نیا مختلف یهااداره یهانامه

 ضمانت یامصوبه با رماهیت ۱۶ در انقالب یشورا. بود نشده مشخص آن از تخلف یاجرا ضمانت

 و باشند نداشته را یدولت ادارات به ورود حق یاسالم پوشش بدون هاخانم»: کرد نییتع را اجرا

 دادستان ،یقدوس االسالمحجت فرمان، نیا دنبال به .«رندیبگ را شانیجلو دارند اجازه ادارات

 و مؤسسات و هاخانهوزارت تمام به لهیوس نیبد»: کرد صادر را ریز یۀاطالع انقالب، کل وقت

 رانیا ملت خواست و امام دیتأک مورد آنچه از یاثر چنانچه شودیم اخطار داًیشد تابعه ادارات

 بالدرنگ ابد،ی حضور کار محل در یاسالم پوشش بدون یکارمند یبانو ای شود دهید است

 .«شد خواهد قطع آن یایمزا و حقوق

 درمورد یحکومت مراجع از یبرخ یسو از ییهادستورالعمل و هانامهبخش زمان،هم گرید یسو از

 مثال، عنوانبه شد؛ صادر زین یادار یفضاها صرفاً نه و ،یعموم یفضاها در زنان پوشش

 تیرعا به را بانوان یاهیاطالع با الن،یگ استان وقت شرع حاکم ،یقربان نیالعابدنیز االسالمحجت

 به ۵9 سال همان در زین منکرات با مبارزه ۀریدا. کرد دعوت یاسالم نیمواز و یاخالق اصول

 خواهران از»: بود آمده آن از یبخش در که کرد صادر یاهیاخطار رمضان، ماه آغاز مناسبت

 از یدارشتنیخو زمان و خداست ماه با مصادف که گرما فصل نیا در که میخواهیم یراداریغ

 ضربه و یعموم عفت زدنبرهم خاطربه وگرنه کنند یخوددار جلف یهالباس دنیپوش از گناه،

 زین یخصوص بخش در یاسالم یهاتشکل .«گرفت خواهند قرار بیتعق تحت یاسالم اخالق به

 زیتبر مسلمان انیبازار مثال، عنوانبه. کردند نییتع را یحدود زنان پوشش یبرا یمقررات وضع با

 اعالم ممنوع ۱۴/۴/۱۳۵9 خیتار از بازار ۀمحوط به را حجابیب زنان ورود یاهیاطالع انتشار با

 لباس ای چادر با هاخانم ورود از که کرد اعالم تهران مسجدالجواد سرپرست ن،یهمچن. کردند

 یحجابیب با برخورد تیهدا و یدهفرمان .شد خواهد ممانعت مساجد میترح مجالس در یتور
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 دادستان وقت ندهینما  ،یسجاد یمحمدتق االسالمحجت. دبو منکرات با مبارزه دادگاه ۀبرعهد

 یزنان از دسته آنبه ...»: دیگویم نیچن ۶۰سال خرداد در منکرات با مبارزه دادگاه در انقالب، کل

 جنگ طیشرا نیا در و گذردیم ما یاسالم شکوهمند انقالب از که سال سه از بعد هنوز که

 هنوز ندارند، غیدر خود جان ثاریا از یحت بوم و مرز نیا جوانان نیترپاک از یتعداد که یلیتحم

 حجاب و پوشش تیرعا که شودیم اخطار باشند،یم یشاهنشاه منحط فرهنگ ریتأث تحت

 تا کنند یخوددار ظیغل و تند یهاشیآرا و جلف یهالباس دنیپوش از و ندیبنما را مناسب

 .«نکنند انتیخ معلول و دیشه هزاران خون به نیا از شیب و شود تیرعا جامعه و انقالب حرمت

 و یدولت یهاسازمان و ادارات در مسئوالن یۀکل به دایاک یاهیاطالع در زین تهران یعموم دادستان

 ها،مسافرخانه ها،هتل لیازقب یعموم اماکن ،یخصوص و یدولت ،یادار یواحدها ریسا و هاشرکت

 یعموم اماکن ریسا و هایغذاخور ،یعروس جشن مجالس ۀکنندبرگزار یهاباشگاه و تاالرها

 را یاسالم حیصح پوشش و حجاب تیرعا که یبانوان ورود از اندموظف که کرد اعالم و ابالغ

 هاشرکت و هاسازمان لیقب نیا مسئوالن صورت، نیا ریغ در. آورند عملبه یریجلوگ کنند،ینم

 با و هگرفت قرار بیتعق تحت خود باشند، تفاوتیب یشرع امر نیا یاجرا در که یعموم اماکن و

 ۀارائ تیمنوعم، با ابالغ ۱۳۶۲تا سال  بیترتنیابه. شد خواهد رفتار مقررات برابر زین نیمتخلف

دن ب یو ... پوشش سر و تمام یبه کسبه، رانندگان تاکس یخدمات به زنان بدون حجاب اسالم

 وشش،پ به مربوط هاالعملدستور نینخست که طورهمانشد.  یحضور زنان در جامعه الزام یبرا

 ندکارم زنان به زین حجاب به مربوط یهایگذارقانون نینخست شد، صادر کارمند زنان یبرا

 یانسان یروین یبازساز قانون،  ۱۳۶۰ سال مهرماه در یاسالم یشورا مجلس. بود مربوط

 یازسپاک ضوابط آن، در که کرد بیتصو را دولت به وابسته و یدولت مؤسسات و هاخانهوزارت

 یاسالم حجاب تیرعا عدم قانون، نیا ۱8 ۀماد براساس. بود شده مشخص آن یاجرا ۀنحو و

ن شناخته شد و مرتکب آن، مشمول قانو یاز موارد اَعمال خالف عفت عموم یکی عنوانبه

اخراج  د،یخربا درج در پرونده تا باز یکتب خیاز توب ییهاو مجازات شدیم یانسان یروین یبازساز

 و انفصال از خدمت در انتظار او بود. 
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 خلفاتت به یدگیرس یهائتیه قانون با بعدها. داشت اعتبار سال دو مدت یبرا تنها قانون نیا

 8 ماده ۱۳ بند براساس. شد نیگزیجا( یاسالم یشورا مجلس ۶۲ سال اسفند)مصوب  یادار

 هماد، ۱۳۶۲ سال مرداد ۱8 در. شودیم شناخته یادار یهامجازات مشمول تخلف قانون، نیا

 نیا دموا ریسا همراه به پوشش، درمورد یقانون ۀمصوب نینخست عنوانبه راتیتعز قانون ۱۰۵

 بدون که یزنان»: داشتیم مقرر ماده نیا. گذشت یاسالم یشورا مجلس بیتصو از قانون

 هندخوا محکوم شالق ضربه ۷۴ تا ریتعز به شوند ظاهر یعموم انظار و معابر در یشرع حجاب

ثاراهلل( و  یها)گشت یاسالم انقالب یهاتهیکم ۀعهدبه بیتصو زمان در ماده نیا یاجرا. «شد

 یانتظام یروین، ۱۳۷۱ سال در یانتظام یروین سیتأس و هاتهیانقالب بود. با انحالل کم یهادادگاه

 ماده از قانون شد.  نیا یمأمور اجرا ییضابط قضا عنوانبه

ائم به جر یدگیبه منکرات دادگاه انقالب، رس یدگیرسۀریاول پس از انقالب، دا یهاسال در

به جرائم  یعموم یهاداشت؛ اما از آن پس، دادسراها و دادگاه قانون را برعهده نیمربوط به ا

 یحرمت عموم خالف شرع و موجب فساد و هتک یهاشیآرا ایها لباس دنیمربوط به پوش

 را یانزن یاسالم انقالب یهاتهیکم رات،یتعز قانون ۱۰۲ ماده تبصره براساس. کنندیم یدگیرس

 قانون بیتصو با. کردندیم یمعرف دادسرا به و ریدستگ نبود، منطبق ماده نیا با هاآن پوشش که

 شد یملغ ۱۰۲ ماده، ۱۳۷۵  سال در یاسالم مجازات قانون پنجم بخش عنوانبه راتیتعز دیجد

 معابر رد یشرع حجاب بدون که یزنان»: داردیم مقرر که داد ۶۳8 ماده تبصره به را خود یجا و

 الیر هزار صدپان تا هزار پنجاه از ای و ماه دو تا روز ده از حبس به شوند، ظاهر یعموم انظار و

 یقدن یجزا ای حبس به را خود یجا شالق مجازات ب،یترتنیابه. «شوندیم محکوم ینقد یجزا

 مجازات و تتخلفا به یدگیرس ۀنحو قانون، ۱۳۶۵ سال در رات،یتعز قانون ۱۰۵ ماده کنارِ در .داد

 ای ودر مألعام خالف شرع است  هاآن از استفاده که دیرس بیتصو به ییهالباس فروشندگان

وضع  یمکه در انظار عمو یکسان»قانون،  نیا ۳. براساس ماده کندیم دارحهیرا جر یعفت عموم

شد با یهتک حرمت عموم ایفساد و  جیموجب ترو ایآنها خالف شرع و  شیلباس و آرا دنیپوش

مذکور در  یهااز مجازات یکیو خارج از نوبت دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به  فیتوق

 . «گردندیمحکوم م ۲ماده 
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 نیا ییاجرا ۀنامنییآ در. رفتیم شیپ ینقد ۀمیجر تا خیتوب و ارشاد و تذکر از هامجازات نیا

 زارتو ،ییقضا یعال یشورا ر،یوزنخست ندگانینما از مرکب - ۱۳۶8 سال در یونیسیکم قانون،

 یاجتماع یفرهنگ یشورا ،آموزش و پرورش و فرهنگ ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت کشور،

غ کند. ابال ییدهد و به مراجع قضا صیرا تشخ« مظاهر فساد»شد تا  لیتشک -مایزنان و صدا و س

 وریشهر ۲۵ ۀطور مثال، در مصوب. بهشدیمختلف افزوده م یهامظاهر در سال نیا قیبه مصاد

که نقش  ییهاو لباس رمتعارفیغ یهابند و انگشتراستفاده از کمربند، مچ ونیسیکم نی، ا۱۳۷۵

ماکن ا ۀادار ون،یسیکم نیکنار اشد. در  از مظاهر فساد برشمرده یبر آن است، جزئ واناتیح

 قیصادرا درخصوص م ییهاخود، مصوبه یبرا زیاستان تهران ن یاجتماع یو شورا یانتظام یروین

 . دادندیشکل م ییاجرا یهانامهنییو بنابر آن، آ کردندیم بیمظاهر فساد تصو

 نِ ییتع و فساد مظاهر با مبارزه مقامِ نیتریعال بعد، به ۷۰ ۀده در یفرهنگ انقالب یعال یشورا

 و بود عام یفرهنگ انقالب یشورا مصوبات. رفتیم شماربه آن با برخورد و پوشش ومرزحد

 و اصول» مصوبات، نیا مورد نیاول. گرفتیدربرم را «حجاب و عفاف» فرهنگ جیترو درواقع،

 آن، نیدوم و ۱۳۷۶ بهمن ۱۴ مصوب «عفاف فرهنگ گسترش ییاجرا یهاروش و یمبان

 نیاول نبودن ییاجرا به باتوجه. است ۱۳8۴ مرداد ۴ مصوب »عفاف فرهنگ گسترش یراهبردها»

 گسترش و جیترو ۀتیکم است شده موظف یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت دوم،ۀمصوب در مصوبه،

 کارها،راه» تا دهد لیتشک یحکومت نهاد و خانهوزارت سازمان، ۲۲ ندگانینما با را عفاف فرهنگ

 شورا اطالع به و هیته را ربطیذ یهادستگاه نقش و ییاجرا یهادستورالعمل و هانامهنییآ

 گسترش یکارهاراه» ۱۳8۴ سال ید ۱۳ خیتار در یعموم فرهنگ یشورا اساس، نیا بر. «برساند

 فیوظا انجام به یدولت و یکشور دستگاه ۲۷ آن، در که کرد بیتصو را «حجاب و عفاف فرهنگ

. شدند موظف عفاف و حجاب فرهنگ گسترش یبرا( تیمأمور ۲۲۰)درمجموع  چندگانه

 در زین و موظف یهادستگاه یتمام در ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا ۀمصوب براساس نیهمچن

 بر نظارت آن ۀفیوظ که شد لیتشک حجاب و عفاف یستادها ،یعموم یفرهنگ یشورا

 در که بود یانتظام یروین ادشده،ی یهادستگاه از یکی .است ادشدهی ۀمصوب شدنییاجرا

 مستقرکردن با ۱۳8۶ سال از را یاجتماع تیامن یارتقا طرح شده،نییتع فیوظا چارچوب
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سازنده صر  شحجاب یکی از عنا د،  با مجموعۀ ی آپاراتوس دولت 

ویژه در قوانین خاصِ خود در باب نوع رفتار زنان و تعامالتشـــان به

ست،  شش نی شکل پو ستقل از  مواجهه با مردان. این معنی حجاب م

ست. زن باتقوا، زنی ست.  بلکه مالزم آن ا شده ا شیده و مهار  درپو

 یهمسر خانه در، شنوستحرف و پارسا ،یعموم و یخصوص ۀحوز

مت ع،یمط تأمینکارخد ندهی  هایِ جنســـیکن  یمادر و ی مراد

 ر؛خطاکای اجتماع لحاظبه مجردبودن درصورت و است، پرورکودک

 بپوشــد، چه برود، راه چطور که هســت حواســش خانه رونیب در

ش، کند صحبت چگونه دهد  حرکت را بدنش چطورو  بخندد ،ندیبن

 (.۲۰۰۷)صدقی، 

ای که برای زنان بعد از انقالب کنندهتحدیدهای گذاریدر کنارِ قانون

های کم در سالتوان و نباید خواستِ عمومی را، دستوضع شد، نمی

اولیۀ انقالب، نادیده گرفت. درواقع، آنچه تاکنون گفته شد نباید به 

                                                           
 به مربوط بخش ۱ بند براساس. رساند اجرا به یعموم اماکن و هاابانیخ در ارشاد یهاگشت

 ضوابط و حدود اعالم» حجاب، و عفاف فرهنگ گسترش ،ییاجرا یکارراه در ،یانتظام یروین

 یروین ۀبرعهد «آن قیمصاد صیتشخ منظوربه جامعه در یبدحجاب یهامالک و عفاف یقانون

 لباس و مد یدهسامان قانون یاسالم یشورا مجلس، ۱۳8۵ سال در. است شده گذاشته یانتظام

 ونیسیکم رانیوز بیتصو به زین آن ییاجرا ۀنامنییآ، ۱۳8۷ سال خرداد در و کرد بیتصو را

 یشورا مجلس در «حجاب و عفاف میحر از انتیص» طرح، ۱۳9۳ سال در. دیرس دولت یفرهنگ

 مختلف یهاسازمان و مدارس تا دانشگاه از یترگسترده یدهسامان تا دیرس بیتصو به یاسالم

 (. ۱۳88صدر،  قل از)ن ردیگ صورت عفاف افتنیتجسم جهت
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گذاری بر قانون منهایِ مشروعیت در جامعه فهم شود. معنی صحه

ش از انقالب قانون خانواده و یا مضافاً باید نشان داد اگر پی بلکه

های وکالت و قضاوت ای که به تحصیل زنان در رشتهشرایطِ قانونی

بود، پیش و بر فرازِ جامعه حرکت )و مواردی از این دست( منجر شده 

گذاری و تقویت کرد؛ قوانین تحدیدکنندۀ بعد از انقالب صحهمی

-برد. بهپیش می بودگی زنان در جامعه راموجودِ مستور« خواستِ»

تعبیری بعد از انقالب قوانین تحدیدکنندۀ حضور در هیئت حجاب، 

که دیگر نباید آن را صرفا نوعی پوشش انگاشت، میل مستوربودن 

زنان در جامعه را مشروعیت قانونی بخشید؛ مشروعیتی که حتی اگر 

ها خواهیم که در تحلیل نگرشرفته از میزان آن کاسته شد )چنانرفته

د(، تبعات قانونی و رسمی مهمی در دسترسی زنان به مشاغل دی

 تر چه در حوزۀ سیاست و چه در حوزۀ اقتصاد به دنبال داشت. عالی

گیرد و از ای که بعد از انقالب صورت میتنها بررسیِ نگرشی      

شدن حجاب حکایت دارد، رضایت نسبی جامعه درقبال اجباری

های اجتماعی های فرهنگی و نگرشگرایش»ست که با عنوان تحقیقی

به دست مجید اسدی و همکارانش و به  ۱۳۵8در تابستان « در ایران

سفارش پژوهشکدۀ علوم ارتباطی و توسعۀ ایران و با جامعۀ آماری 

ساکنان تهران صورت گرفته است. در این تحقیق، این پرسش طرح 

در  .خیر نظر شما حجاب برای زن الزم است یاشده است که آیا به
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. ۱اند خیردرصد گفته ۲۴اند بلی و درصد گفته ۶۷، سؤال پاسخ به این

وگوهایی دربارۀ حجاب اجباری در جریان تنها گفت ۱۳۵8در تابستان 

دانیم زمانی که حجاب اجباری اعالم شد است. بنابراین درست نمی

و زمانی که این اعالم صورت شرعی و قانونی یافت، نظر عمومِ مردم 

سازیِ آن در همان ارۀ حجاب اجباری و در گامِ بعد، نحوۀ پیادهدرب

 است. ها چه بوده سال

 

 های نگرشیمثابۀ متغیرِ تابع و تبعیضجنسیت به

 ۱۳۷9در سال انیرانیا یهانگرش و هاارزش یمل شیمایپموج اول 

 گفتهطرح  ۀدر مقدمرسد. به انجام می عبدالعلی رضاییبه مدیریت 

 ۀسوم توسعۀقانون برنام ۱۶۰ ۀاین پیمایش بخشی از مادکه شود می

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مصوب مجلس پنجم در سال 

گیریِ تحوالت ها اندازههدف از اجرای این طرح» :است ۱۳۷8

منظم )دوساله( است  هایهای اجتماعی در فاصلهفرهنگی و نگرش

گذاری علمی ی و سیاستریزامکان برنامه ،های آنتا براساس یافته

 )مقدمه، ص(.« فراهم گردد

                                                           
و  یفرهنگ یهاشیگرا(، ۱۳۵9) یمنوچهر محسن ش،یبهک یمهد ،یاسد یعل بنگرید به: ۱

 لِ ی)فا ۱۳۵8در تهران در خردادماه  ینظرخواه کیاز  یگزارش ران،یدر ا یاجتماع یهانگرش

 (.شد افتیدر ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه از سوی آن افیدیپ
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احساس »عنوان  باای های جنسیتی، مقولهجای نگرشبه ،در موج اول

از این قرار است:  در این بخش، تنها گویه داریم.« عدالت جنسیتی

نظر شما در اوضاع فعلی جامعه، امکان پیشرفت بیشتر، برای مردها به»

رسد بیشتر نظر میپاسخ به این سؤال که بهدر «. بیشتر است یا زنان؟

درصد  ۴۰ناظر است، حدود  تحصیلی-بر احساس پیشرفتِ شغلی

درصد، امکان  9اند و حدود امکان پیشرفت برای مردان را بیشتر دیده

که گزینۀ هر دو را انتخاب پیشرفت برای زنان را. در این میان، آنان

ن گویه از آنجایی که کلی و رسند. ایدرصد می ۴۳اند نیز، به کرده

گوید، گذارانه به ما نمیهای تبعیضمبهم است، چیز زیادی از نگرش

کند که امکان پیشرفت، منحصربه مردان تلقی تنها تاحدودی روشن می

 شود. نمی

 
 هاها و نگرشجدول برگرفته از موج اول ارزش

ای وجود گویه« های اجتماعیپذیرش نابرابری»حال، در بخش بااین

تبعیض جدیِ ، «طور کلیبه»دارد که تاحدودی نشانگر این است که 

نگرشی درقبال کار زنان بیرون از خانه وجود ندارد، هرچند دربارۀ 
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کند که گوید و مشخص نمیکار چیزی به ما نمی« نوع»و « چیستی»

با کدام کار و تحت چه شرایطی مخالفت وجود ندارد. البته باید به 

ها معتقدند کار بیرون منزل، بعضی»هم دقت کرد:  صورت سؤال

است، شما با این نظر داری شان خانهها وظیفهوظیفۀ مردهاست و زن

تااندازۀ زیادی « وظیفه»و اسم « بیشتر»قید «. بیشتر موافقید یا مخالف؟

ترتیب که کسی این کند. به تر را پنهان میگذارانۀ مخفینگرشِ تبعیض

که به کار در نحویبه کارِ محدود و مقید زن، بهکه ممکن است 

اش لطمه نزد، قائل باشد؛ به این گزاره نظر مخالف بدهد و از خانه

دهد. آمیز را تخفیف میدرجۀ نگرش تبعیض «بیشتر»سوی دیگر، قید 

ها پاسخ به این گویه، با درنظرگیری این مالحظات، در اکثر استان

رسد با کارِ بیرون از نظر میبنابراین، به مخالف یا کامالً مخالف است.

 صورت عام مشکلی وجود ندارد. طور کلی و بهخانۀ زن به

در سال  انیرانیا یهانگرش و هاارزش یمل شیمایپدر موج دوم 

های مرتبط با های مختلفی وجود دارد که به گویه، بخش۱۳8۲

به خوریم، درعین آنکه بخش مجزایی های جنسیتی برمینگرش

رویم گام پیش میبهاست. گاماختصاص یافته « های جنسیتینگرش»

 کنیم. ها را تحلیل میو گویه

، دو نکته وجود دارد که حائز اهمیت «هنجارهای ازدواج»در بخش

بودن نگرش سنتی بر شکل روابط دختر و پسر پیش . حاکم۱است: 

رت و دوستی . رد عرفیِ تعدد زوجات. کسانی که با معاش۲از ازدواج، 
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درصد و مخالفان تعدد  ۴9اند، دختر و پسر قبل از ازدواج مخالف

خوانی نگرش عرفی با نگرش درصدند. ناهم 9۱زوجات، حدود 

حال، شأن مذهبی به تعدد زوجات بسیار درخور توجه است. بااین

شود. درواقع، گیری رعایت نمیهمسری چندان در حیطۀ تصمیمتک

گیری زوجین نیست. با توانِ برابرِ تصمیم همسری مترادفارزش تک

درصد، مرد را  ۲۵حدود « گیری در خانوادهنظام تصمیم»در بخش 

 9تنهایی اند، هرچند گزینۀ زن بهگیرندۀ نهایی معرفی کردهتصمیم

درصدِ همۀ اعضای  ۱8دهد؛ عدد درصد را به خود اختصاص می

گیری دموکراتیک یمکند: گویی میلی به تصمنظر میخانواده نیز جلب

گیرندگیِ زنِ خانواده در خانواده وجود دارد که البته از میل به تصمیم

گذارانه نیز  های برچسباحتماالً در این میان،  کلیشهتر است. پررنگ

 است. کنندگان مؤثر بوده در پاسخ شرکت

 گیرد؟ا چه کسی تصمیم نهایی را میشم یدرخانواده

 
های درخور تأملی هست. در ، گویه«جنسیتیهای نگرش»در بخش

تغییر  ۱۳۷9گویۀ امکان پیشرفت زنان، صورت سؤال به نسبتِ سال 
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است. بار آورده کرده و شاید همین علت ساده، نتیجۀ متفاوتی را به

کنید شود: فکر می، گویه با تأکیدگذاری بر زن آغاز می۱۳8۲در سال 

ان چقدر امکان پیشرفت دارند؟ در جامعۀ ما، زنان در مقایسه با مرد

های کم و متوسط را با هم درنظر گویه، اگر درصد در پاسخ به این

توان گفت حدود شود. بنابراین میدرصد می ۶۰بگیریم، چیزی حدود 

-بین نیستند. باایندرصد نسبت به پیشرفت زنان در جامعه خوش ۶۰

نگرشی  هایگذاریگویه از تبعیض این ۱۳۷9حال، همچون سال 

گوید؛ بلکه احساس کلی را نسبت به وضع تر چیزی به ما نمیپنهان

 دهد. موجود شرح می

وظیفۀ »نکتۀ جالب دیگر، آن است که در پاسخ به گویۀ مرتبط با 

افزایش یافته و  ۱۳۷9زنان، درصد مخالفان به قیاس سال « داریخانه

ما با قدرتِ است. بنابراین چونان گذشته ادرصد رسیده  ۷۲به حدود 

طور کلی، قاطبۀ مردم رویکردی بیشتری، در نگرشِ کارکردن زنان، به

که در گویۀ دیگری با مضمون مشارکت زنان برابرطلبانه دارند. چنان

اند. درصد موافق ۶۰های خانوار، حدود در تأمین مخارج هزینه

 کنند. های این دو گویه یکدیگر را تقویت میپاسخ

است و  اضافه شده ۱۳8۲ست که در سال دی احق طالق گویۀ جدی

بودن نگرش مردم نسبت نتیجۀ درخور توجهی دارد که حاکی از جلوتر

اند که درصورت درصد اعالم کرده ۶۱به قوانین موجود است. حدود 

 اند. موافق «حق طالق»زناشویی، با  نارضایتی زن از زندگی
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 طالق حق مردان مثل دیبا نباشند، یراض شانیخانوادگ یزندگ از زنان اگر معتقدند هایبعض

 مخالف؟ ای دیموافق نیا با شما. باشند داشته

 
های بخشِ ای که در گویهجویانهوبیش برابریکم باوجود نگرش

ای مرتبط با شود، گویههای جنسیتی در حوزۀ خانواده دیده مینگرش

 هایتر نگرشمخفیهای کار زنان وجود دارد که الیه« نوع»

گذارانه را که در نسبت با فعالیت بیرون از خانواده و قدرتِ تبعیض

با انجام کدام مشاغل توسط »کند. در گویۀ ست، بیان میگیریتصمیم

 . شغل۱، دو دسته شغل رأی بسیار کمی دارند: «زنان موافقید؟

 در تعارض است. «لطیف». شغلی که با کلیشۀ زن ۲گیرنده تصمیم

درصد  ۷۰جمهوریِ زن، حدود درصد با رئیس ۶۰ترتیب، حدود اینبه

درصد با تصدیِ  ۷۷شدنِ زن و حدود با رانندۀ تاکسی و اتوبوس

اند. درگویۀ دیگری که مشاغل فنی و مکانیکی از سوی زن مخالف

است،  دربارۀ انتخاب میان زن و مرد برای شغلی در وضعیت یکسان

دهند که درصد درخور ا به مردان میدرصد، اولویت ر ۴۵حدود 

 است.  توجهی
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 باشند، یمتقاض مشابه کامالً یهاییتوانا و طیشرا با مرد کی و زن کی خاص، شغل کی یبرا دیکن فرض

 کرد؟ انتخاب دیبا را آنها از کی کدام شما نظر به

 
های دینی بعد از ، حفظ ارزش«ایهترجیحات مسئل»در بخش بااینکه 

قانون باالترین درصد را از حیثِ اهمیت پرداختن به خود  حفظ نظم و

درصد، اما در بخش  ۲۲دهد، یعنی چیزی حدود اختصاص می

نکردن دربرابرِ رعایت برخورد با ناهمنواییِ اجتماعی، هنگام واکنش

در بحثِ ما رعایت پوشش اهمیتی جداگانه -مظاهر شرعی و دینی

باالترین درصد را به خود  «رممخالفم، اما کاری ندا»، پاسخِ -دارد

دهد. این داده بسیار حائز اهمیت است و حرف مهمی اختصاص می

دانند، اما های دینی را مهم میزند: بااینکه اکثر جامعه حفظ ارزشمی

کنند. جویانه نمیشرعی برخورد مداخله «مظاهر»نشدن دربرابرِ رعایت

جویانۀ پلیس و دولت خلهاما آیا این بدین معناست که با برخورد مدا

ای کنندهاند؟ این داده دربرابر این سؤال حرفِ تعییننیز مخالف

 زند.نمی
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البته باید دقت داشت گویۀ موردنظر، نه درمورد حجاب اجباری و نه 

است. بنابراین،  «بدحجابی»درموردِ آزادی پوشش است، بلکه دربارۀ 

اند اما کاری با آن لفاند با بدحجابی مخادرصدی که گفته ۶8حدود 

است(، روشن نیست که درقبال  ندارند )که درصد درخور توجهی

نیز مخالف باشند، اما نخواهند که « حجابیبی»آزادی پوشش و یا 

 مداخله کنند. 

. پسندندینم هم یبرخ و دانندیم اشکال بدون را آنها رواج یبعض که دارند وجود ییرفتارها جامعه در

 د؟یکنیم چه ریز یرفتارها با برخورد در شما

 
 ها ها و نگرشجداول برگرفته از موج دوم ارزش

به  ۱۳9۴موج سوم در سال  انیرانیا یهانگرش و هاارزشو اما  

های ملی وزارت مدیریت محمدرضا جوادی یگانه زیر نظر دفتر طرح

سال از گذشتِ موج دوم اجرا  ۱۲فرهنگ و ارشاد اسالمی، بعد از 

سال، تفاوت چندانی در  ۱۲باوجود گذشت  رسدنظر میشد. به

های پیشین پدید نیامده است و در بر همان ها دربارۀ گزارهنگرش

مثابۀ چرخد. همچنان  به زنان در خانواده و جامعه بهشنه میپا
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توانند کار کنند و محترم شمرده شوند، نگرند که میمی شهروندانی

همچنان مداخلۀ دولت در رعایت مظاهر شرعی مطلوب نیست، اما 

ها همچنان پوشش مهم است و همچنان نگرش مثبت دربارۀ در نگرش

ای که تفاوت رنگ است. تنها دادهمزنان ک «گیریِتصمیم»قدرت 

محسوسی در کمیّت یافته است، دادۀ مربوط به حق طالق است که 

درصد رسیده است.  ۳۰درصدِ موافقت با حق طالق زنان، به  ۶۰از 

توان پرسید که آیا این داده تعبیر خاصی دارد؟ ی سوال میمثابهتنها به

ۀ اعطای حق طالق به جویانموازات رشد طالق، نگرش برابریآیا به

 است؟ زنان کاهش یافته 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی، 

پیمایشی دربارۀ حجاب در بین مردم تهران انجام داد  ۱۳8۵در سال 

باز هم در تهران تکرار شد. این پیمایش به  ۱۳9۳که در اردیبهشتِ 

به چه نوع پوششی در حال حاضر  . مردم۱پردازد: سؤاالت زیر می

. مردم وضعیت فعلی حجاب در جامعه را چگونه ۲تمایل دارند؟ 

. مردم چه سیاستی را درقبالِ مسئلۀ حجاب ترجیح ۳ دانند؟می

های مختلف اجتماعی دربارۀ مسئلۀ . چه تفاوتی بین گروه۴دهند؟ می

رصد، د ۳۲گویان، یعنی چیزی حدود حجاب وجود دارد؟ بیشتر پاسخ

عنوان حجاب موردپسند خود معرفی کردند و در مانتو و شال را به

گویان، این بین، تفاوتی بین پاسخ مردان و زنان نبود. از میان پاسخ
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که مانتو و شال را انتخاب کردند یا چادر را برگزیدند، وضعیت کسانی

 دانستند. فعلی حجاب را مناسب جامعه می

عدم مداخلۀ دولت در امر حجاب است. در  میل به نکتۀ جالب در

درصد مردم شهر تهران معتقد بودند که نوع  ۳۴، حدود ۱۳8۵سال 

ای شخصی است و دولت نباید در آن مداخله پوشش و حجاب مسئله

اند. در ها بودهحجابدرصد قائل به برخورد دولت با بی ۵۵کند و 

 ای شخصیهاند که حجاب مسئلدرصد موافق ۵۰، حدود ۱۳9۳سال 

اندکه درصد موافق ۴۰است و دولت نباید در آن مداخله کند و حدود 

حجاب برخورد شود. بنابراین درست است که مرز باید با افراد بی

شود که نتوانیم تحلیل باعث می« بدحجاب»و « حجاببی»میان 

تر نیز امکانِ این مااینکه پیشک-دست دهیمها بهروشنی از این داده

توانیم بگوییم از میلِ حال میبااین -ها وجود داشتگویه خلط در

که شخصاً است، درحالی مداخلۀ دولت در امر حجاب کاسته شده

دانند روسری/شال می-ا پوشش مانتوهمچنان پوشش مطلوب ر

 )بنگرید به گزارش اولین نشست تخصصی حجاب(.

ضاع را او در موج سوم های مربوط به دین و جامعهنگاهی به گویه

رسد که فضایی قطبی میان نظر میسازد. بهتر میکمی روشن

درنظرگیری مسائل دینی در امور سیاسی، شغلی و اجتماعی وجود 

دارد. این نگرش قطبی، موافقان و مخالفان را بین طیفی از 

مخالفم/کامالً مخالفم تا موافقم/کامالً موافقم، که میانشان گزینۀ نه 
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 گرفتن تعدادیشیپکند. شود، پخش میده میمخالفم/نه موافقم دی

هایی که با حضورِ امر دینی بر مخالفان یا بالعکس، در گویه موافقان

بودگی جامعه در امر غیردینی مرتبط است، گویای نوعی درمیان

بودن است. باال های دینی یا غیردینیدهی به ارزشدرقبال اهمیت

های مرتبط با در میان گویه موافقم/نه مخالفمنسبی درصد گزینۀ نه

حال، آنچه کند. بااینبودگی را تقویت میحضور امر دینی، این درمیان

شود روشن است و از جدولِ برخورد با ناهمنوایی اجتماعی منتج می

کند، عدم تمایل به نیز آن را تأیید می ۱۳8۲و جدول پیشین سال 

است.  ومیمداخله هنگام زیرپاگذاشتن ارزش دینی در ظاهر عم

ها، تماشای موسیقی همراه های بدحجابی خانمکه درمورد گویهچنان

های مختلف و معاشرت غیرشرعی با رقص، برگزاری مهمانی و جشن

درصدهایی باالیِ « کنممخالفم، اما کاری نمی»دخترها و پسرها، گزینۀ 

دهد. آیا نوعی تفکیک امر درصد را به خود اختصاص می ۵۰

عمومی درقبالِ امر دینی درکار است؟ جامعۀ ما در خصوصی و امر 

کند، اما در امر عمومی، دار میل میباورمندِ دین ساحت خصوصی به

به مداخلۀ امر دینی قائل نیست؟ این را باید با احتیاط گفت، زیرا 

ی حضور امور همچنان دربارۀ اینکه با مداخلۀ پلیس/دولت درباره

است. اما نشده  مستقیماً سؤالی پرسیده دینی در جامعه موافقید یا نه،

توان گفت در ساحتِ نگرشی، نوعی میل به تفکیک کم میدست

 شود. خصوصی/عمومی دیده می
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 هاها و نگرشجداول برگرفته از سومین موج ارزش

 

 

 متغیر مستقل و شکافِ اجتماعی مثابهجنسیت به

ایِ بار برمبنایِ استقاللِ متغیر زمینهاگر شکاف اجتماعی را این 

های مختلف نگاه ترتیب که به حوزهاین جنسیت درنظر بگیریم، به 

ها، تضادها و بودن، چه تفاوتبودن یا مردکنیم تا ببینیم زن

آورد، غالباً به نبود تفاوتِ مهم های نگرشی را پدید میآراییصف
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مثابه متغیر بودن بهبودن یا مردوریم. درواقع، زنخنگرشی برمی

های مختلف های نگرشی کمی را در حوزهای مستقل، تفاوتزمینه

حیث  زا ازمتغیری شکاف مثابهآورد و بنابراین، کمتر بهپدید می

جنسیت  -که دیدیمچنان -است که کند. این درحالینگرشی عمل می

آمیزِ نگرشی و تحوالت تبعیض خوشمتغیری تابع دست مثابهبه

 است.  قانونی

معنی تبعیض هایی که در آن، شاخصِ شکاف جنسیتی بهحوزه

جنسیتی/نابرابری جنسیتی مدنظر تحلیل پژوهشگران بوده است، از 

این قرارند: آموزش، بهداشت، سیاست و اقتصاد. حال اگر بخواهیم 

مثابه  متغیری به شکاف ازمنظر جنسیت به ها باتوجهبه این حوزه

. اگر این مسئله ۱توانیم دو نکته را لحاظ کنیم: مستقل بپردازیم، می

که شکاف باید به مقولۀ هویت اجتماعی ارتباط پیدا کند، درنظر گرفته 

هایی چون: دین، فرهنگ و قومیت گاه مقوالت حوزهشود، آن

 توانند در نسبت با متغیر مستقلِ جنسیت خوانده شوند. در اینمی

حالت سؤال این است: آیا در مقوالت مرتبط با این سه حوزه، تفاوت 

ای بین نگرش زنان و مردان وجود دارد؟ اگر چنین درخور مالحظه

مثابه شکاف جنسیتی است، آیا در سطحی قرار دارد که بتوان از آن به

-هایی که در آن، جنسیت متغیری تابع به. در حوزه۲فعال نام بُرد؟ 

بردند، های قانونی و عینی رنج میو زنان از تبعیض آمدحساب می

تعبیری، جنسیت ازمنظر متغیری وضعیت نگرشی چگونه است؟ به
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، اقتصاد و سیاست ۱هایی چون: آموزشمستقل دربارۀ مقوالتِ حوزه

توان کند؟ آیا میچگونه تفاوتِ تضادآلود یا همان شکاف را تولید می

قتصادی و سیاسی در موقعیت های اگفت زنان اگر ازمنظر شاخص

برند، از حیث نگرشی برخالف این سر میفروتری نسبت به مردان به

اند؟ برای پرداختن به این دو سؤال، سو با آناند یا برعکس، همتبعیض

حیث هویت  اول شکاف نگرشی را ازکنیم. دستۀ دو دسته را لحاظ می

 یتی.حیث تبعیض جنس سنجد و دستۀ دوم ازاجتماعی می

، که نمایانگر احساس رضایت و «های بنیادینارزش»در بخش

است، تفاوتی در  داریِ زندگیبختی و تاحدودی میزان معنیخوش

درصد  ۳۵ترتیب، حدود شود. بدینهای زنان و مردان دیده نمیپاسخ

کنند. در بخش بختی میدرصد زنان احساس خوش ۳۶مردان و 

های مختلف، تفاوتی ، دربارۀ گویه«خانوادگیها و هنجارهای ارزش»

 کامل ؛ چه در مخالفت۲پذیر نیستهای زنان و مردان رؤیتدر پاسخ

چه در موافقت با اِعمال  درصد(؛ ۴8یه بدنی فرزندان )حدود با تنب

چه در  درصد(؛ ۵۲خاب دوست فرزندان )حدود نظر والدین در انت

درصد(. تنها  ۳۳از ازدواج )مخالفت با زندگی فرزندان با والدین بعد 

دربارۀ سن ازدواج دختر، مردان بیش از زنان موافق ازدواج زودتر 

                                                           
درقبالِ  یبر آموزش زنان و نظرسنج یمبن یاهیگو ،انیرانیا یهانگرش و هاارزش شیمایپ در ۱

 آن وجود ندارد. 
 درصد است، ۵پاسخ زنان و مردان کمتر از  انیتفاوت م زانیها، مکه در اکثر پاسخ ییاز آنجا ۲

 درصد محلِ اعتناست.  ۵از  شیمتن تفاوت ب نیا در
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 ۵۱درصد دربرابر  ۴۷اند )سال ۲۶تا  ۲۱دختران و در فاصلۀ زمانی 

تر از سطح اند با همسری پاییندرصد(. تنها مردان بیش از زنان مایل

درصد(، اما  ۲درصد دربرابر  ۷اقتصادی خود ازدواج کنند )حدود 

لحاظ سطح تحصیلی و قومی همگونی نظری دارند. دربارۀ اینکه از

گیرنده باشد، زنان و مردان تواند در امور خانواده تصمیمکسی میچه

 ۳۳اند )حدود پاسخی کمابیش یکسان به گزینۀ پدر/شوهر داده

بیش از گزینۀ زن/مادر « همۀ اعضا با هم»که گزینۀ درصد(، درحالی

« مادری»درصد(.  ۳درصد دربرابر حدود  ۲۰است )حدود داشته  اقبال

ترین توافق نگرشی است، از کم ی زنان در خانوادهزمان که کارویژههم

 بودن برخوردار است.گیرندهبر سر حقِ تصمیم

، دربارۀ گویۀ مخالفت با کار زن بیرون «های جنسیتینگرش»در بخش 

شود: حدود زنان با مردان دیده میاز خانه، تفاوت اندکی میان پاسخ 

که اند، درحالیدرصد زنان با کارنکردن در بیرون از خانه موافق ۱۵

درصد است. دربارۀ حق طالق نیز  ۲۲این عدد برای مردان حدود 

 ۳۲شود. به این ترتیب که حدود داری دیده میچنین تفاوت معنی

درصد زنان  ۱9که تنها اند، درحالیدرصد مردان، مخالف حق طالق

رسد زنان در نظر میاند. بنابراین بهمخالف حق طالق بوده

فرهنگ  حیث دربارۀ مسائلی که حساسیت بیشتری از -امورخانواده

اند. از این حیث بیشتر از مردان خواهان برابری -مردساالرانه دارند

ای که قاعدتاً باید گفته شد فرهنگ مردساالرانه، زیرا درقبالِ گویه
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ته با موافقت یا مخالفت با کارکردنِ زنان خارج از خانه تحلیل همبس

ناگهان پاسخ  -یعنی گویۀ دخالت زن در تأمین مخارج خانه -شود

 ۱۴درصد مردان دربرابر  ۲۱گیرد: حدود مردان از زنان پیشی می

شود پرسید چگونه اند. حال میدرصد زنان با این دخالت موافق

زن خارج از خانه مخالف بود، اما با دخالت  شود بیشتر با کارکردنِمی

او تأمین مخارج خانه موافقت به خرج داد؟ خوانش این ناهمخوانی 

شود که به گویۀ دیگری اش آشکارتر میساالرانهوقتی ابعاد مرد

درصد مردان  ۵۶بپردازیم: حدود « اولویت استخدام زنان»درخصوص 

درصد با این  ۴۲که زنان الیاند، درحبا اولویت استخدام مردان موافق

 امر موافق هستند.

گویه ناظر بر باورهای دینی  ۶، «ها و رفتارهای دینینگرش»در بخش 

تواند ها ازمنظر جنسیت میگویهوجود دارد. بررسی پاسخ به این

دهد که آیا باورهای دینی زنان و مردان با یکدیگر تفاوت نشان

در پاسخ به  .ی باشد، دارد یا نهای که مولّد شکافگونهمحسوسی، به

مرتبط  گویۀ اول که با سنجش میزان توکل به خداوند در امور روزمره

 درصد، ۳۳شود: هم زنان و هم مردان حدود است، تفاوتی دیده نمی

را انتخاب « خیلی زیاد»درصد، گزینۀ  ۵۵و حدود « زیاد»گزینۀ 

اس نزدیکی به اند. در پاسخ به گویۀ دوم، که بر سنجش احسکرده

ست، نیز چنین نسبتی با درنظرگیریِ درصدی نزدیک خداوند مبتنی

به درصد پاسخ به گویۀ قبلی برقرار است. در پاسخ به گویۀ سوم، 
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، نیز تفاوتی وجود ندارد. «ها در قیامتسنجش اَعمال انسان»بر  مبنی

وظیفۀ »برانگیزتر چهارم، که بر سنجش چالش حتی در پاسخ به گویۀ

ست، تفاوتی مبتنی ا« مگانی بر انجام امر به معروف و نهی از منکره

درصد زنان  ۴۵شود: حدود میان درصد پاسخ زنان و مردان دیده نمی

ودن به انجام امر به معروف بدرصد مردان با مکلف ۴۳و حدود 

بیت چنین در گویۀ پنجم، که دربارۀ میزان ارادت به اهلاند. همموافق

درصد(  ۳۵)حدود « زیاد»و هم مردان این ارادت را  است، هم زنان

کنند. دربارۀ گویۀ آخر، درصد( ارزیابی می ۵۰)حدود « خیلی زیاد»و 

نظر ، به«داری به قلب پاک است و نه به نمازخواندندین»بر اینکه  مبنی

 ۲8گیرترند. درواقع، ایشان با این گزاره رسد زنان کمی سختمی

حال و در یک ارزیابی کلی درصد. بااین ۳۱ان اند و مرددرصد موافق

های دینی شکاف جنسیتی توان گفت در حوزۀ سنجش نگرشنمی

کند و فعال است. اما آیا این ارزیابی درقبال اَعمال و رفتارهای می عمل

 کند؟دینی هم صدق می

در زیرشاخۀ اعمال و رفتارهای دینی، میزان پیروی از مرجع تقلید یا 

است. در پاسخ به این ی تشخیص خود سنجش شده عمل برمبنا

 ۶۶«: کننداز مرجع تقلید پیروی می»مسئله، زنان اندکی بیش از مردان 

تواند نشانگر درصد مردان. این داده می ۶۰درصد زنان دربرابر 

حال باید دقت داشته درعین. باشدکاری دینیِ کرداری زنان محافظه

ناچیز، در حدود یک درصد باشیم که دیگر گویه، اختالف درصدی 
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طور مثال در میزان شرکت در مجالس عزاداری، دهند: بهرا نشان می

کردن و میزان تالوت قرآن تفاوتی زیارت اماکن متبرکه، استخاره

دادن و نیست )اختالف زیر یک درصد(، اما در صدقه پررنگ

 ۲۵درصد زنان دربرابر  ۳۰شوند: تر ظاهر میگرفتن، زنان فعالروزه

درصد زنان  ۵۵دهند و صدقه می« همیشه»اند که درصد مردان گفته

نظر به گیرند.روزه می« همیشه»اند که درصد مردان گفته ۴۶دربرابر 

ث شکاف نگرشی در حوزۀ کردار دینی باید با احتیاط حی رسد ازمی

دهندۀ سخن گفت، در عین اینکه حتی اگر تفاوتی نمودار باشد، نشان

 شکاف فعالِ جنسیت در زمینۀ اَعمال دینی نیست. 

حیث شکاف  از هایی وجود دارند کهگویه« دین و جامعه»در بخش 

بازنمایانگر  هادارند. زیرا خودِ گویه اجتماعی اهمیت بیشتری

های مختلفی کشیاند که در سطح جامعه به صفهایی اجتماعیدغدغه

که از  -هااند. اما در بین گویهازجمله بین نیروهای سیاسی دامن زده

برای گزینش استخدامی افراد در »تا « آمد با نمازنخوانانوعدم رفت»

ها باید مهمۀ خان»و « ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنان داشت

-را دربرمی« حجاب داشته باشند، حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند

. هرچند میزان تفاوت ۱اندگیرتر از مردان نظر دادهزنان سخت -گیرد

های مرتبط با اَعمال دینی قرار بگیرد، اندک است، اما اگر در کنار داده

                                                           
، «به آن ندارند یاگر اعتقاد یباشند، حت حجاب داشته دیزنان با»که  هیگو نیفرض مثال، ا بر ۱

 درصد.  ۳9ست: روبرابر روبه یزنان و مردان با درصد انیدر م
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کاری ای محافظهاما محتاطانه، بر کننده،تواند دلیلی نسبتاً اقناعمی

کرداریِ دینی بیشترِ زنان نسبت به مردان باشد. اما در این زمینه، چرا 

دین »های مرتبط با کنیم؟ زیرا گویهاستفاده می« کرداری»باز از مفهوم 

داران داران یا غیردینبرابر دین ، بر انجام کنش یا واکنشی در«و جامعه

که در گزارش نگرش -نیزای دیگر گیری را دادهاند. این سختمتکی

: ۱کندمردم به حجاب )البته در سطح شهر تهران( وجود دارد، تأیید می

حجاب برخورد شود؛ اندکه باید با افراد بیدرصد زنان موافق ۳۳

توان گفت درصد مردان موافق این امر هستند. آیا می ۲۶که درحالی

ن بیشتر از برانگیزِ دینی با جامعه، زناکه در مواجهۀ مسائل چالش

نظر تر بهکاراند و بنابراین محافظهقائلهای دینی گیریسخت مردان به

گیری غلطی نیست اگر بگوییم  هنگام حضور در رسند و نتیجهمی

نظر چنین شود؟ بهبر جنسیت فعال می داریِ مبتنیجامعه، شکاف دین

ام تری برای اجرای احکاست. زنان نسبت به مردان، مطالبۀ پررنگ

« بُعد»در سطح جامعه دارند. بنابراین در این  -ازجمله حجاب -دینی

داری در سطح جامعه، زنان بیش از مردان خواهان اجرایِ اعمالِ دین

 اند.دینی

کردن اخبار سیاسی ای مبتنی بر دنبالدر بخش مرتبط با سیاست، گویه

ان وجود دارد که تمایز درخور توجهی را میان زنان و مردان نمای

درصد زنان همیشه اخبار سیاسی  ۱۶درصد مردان دربرابر  ۲۶کند: می

                                                           
 زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات صورت گرفت. ۹۸این نظرسنجی در خرداد  1
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رسد زنان کمتر از مردان در جریانِ نظرمیکنند. بنابراین بهرا دنبال می

. از سوی دیگر، در ارتباط با مناصب سیاسی و جایگاه ۱اندسیاست

 ۳۱جمهورشدن زنان گیری، با رئیسترِ تصمیمزنان در مشاغل عالی

اند. اما این عدد از درصد مخالف ۳۲مردان کامالً مخالف و  درصد

ی با پاسخ زنان ندارد، همدستیِ پنهان توجه آنجایی که تمایز درخور

درصد کامالً  ۲۴سازد: ساالرانه بیشتر نمایان میزنان را با فرهنگ مرد

شدنِ خودشان مخالف هستند. جمهوردرصد با رئیس ۳۰مخالف و 

الف و کامالً مخالف در زنان و مردان به عددِ های مخجمع پاسخ

های که گزینهرسد؛ درحالیدرصد می ۶۰تا  ۵۵توجهی در بازۀ  درخور

ها درصد است. درخصوص پاسخ ۲۵موافقم و کامالً موافقم کمتر از 

به گزینۀ وزارتِ زنان نیز، وضع چندان تفاوتی ندارد. فاصلۀ نگرشی 

مخالفتِ زنان و مردان نیست. تنها ای میان موافقت و درخور مالحظه

درصد است؛  ۱۷درصد و در زنان  ۲۴در مردان « کامالً مخالفم»گزینۀ 

شدن زنان درصد با وزیر ۲۴تمایزی نیست: زنان « مخالفم»حیث  اما از

شدن زنان نیز، وضع به درصد. دربارۀ استاندار ۲۷اند و مردان مخالف

ن زنان و مردان در گزینۀ کامالً بی« ناچیز»ای همین منوال است. فاصله

درصدی(؛ اما در گزینۀ مخالفم، همگونیِ  8مخالفم وجود دارد)تفاوت 
                                                           

 زین یاسیس متفاوت کنشِ ظهور به مفروض یِتیجنس شکاف که گفت توانینم نیا باوجود  ۱

از انتخابات  پُزیآ یسازفعال است. در مدل استیس ۀدر حوز یعبارتبه ای شودیم منجر

انتخابات،  نیشیپ ادوارمشارکت زنان و مردان در  یبراساس الگو 9۶سال  یجمهوراستیر

 یروحان ی، به آقا9۶هم مردان و هم زنان در سال  ،یفرض یاست که اوضاع نیچن ینیبشیپ

 .پُزیآ ینظرسنج یتارنما آدرس. بنگرید به: دهندیم یرأ شتریب

https://www.ipos.me/polls/2016/05/24/rahoni_vs_ahmadinejad/
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درصدی(. این نسبت در پاسخ به گویۀ  ۴نسبی حاصل است) تفاوت 

توان گفت که ترتیب میشدنِ زنان نیز برقرار است. بدینقاضی

خودشان  ناخودآگاهی در تبعیضِ نگرشیِ زنان نسبت به  ِهمدستی

توان گفت فعال است و بنابراین، شکافی فعال نیست؛ یعنی نمی

شکاف فعالِ نگرشی در حیطۀ سیاست وجود دارد؛ به این معنی که 

اند، یابی به مراتب باالی مقام سیاسیدست« خواهان»زنانی هستند که 

 اما زمینۀ عینی برایشان فراهم نیست.

، سنجش «رضایتمندی»بخش های مرتبط با حوزۀ اقتصاد، در در گویه

را میان زنان و مردان « یکسان»های میزان رضایت از وضع مالی، پاسخ

رسد زنان باتوجه به وضع مالی نظر میبه همراه دارد. در این حالت به

در « زیاد»اند، زیرا درصد رضایتِ شان به این گویه پاسخ دادههمسران

یکسانی در میزان  درصد، است. این ۳۱ها عیناً یکی، یعنی پاسخ

شود. این وضعیت با اختالف یک رضایت از مسکن نیز دیده می

درصد، در میزان رضایت از وضع اقتصادی نیز حاکم است: زنان 

« زیاد»درصد از وضع اقتصادی  ۵درصد و مردان حدود  ۶حدود 

هایی که با معیشت زنان رسد گویهنظر میترتیب، بهایناند. بهراضی

اغلب باتوجه به معیشت کل خانواده/ همسرانشان پاسخ مرتبط است، 

توان شکافِ نگرشی را درخصوص شود. از این حیث نمیداده می

اوضاع معیشتی مشاهده کرد. اما از سوی دیگر، در بخش پنداشت از 
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« طبقۀ پایین»جایگاه طبقاتی، مردان بیش از زنان خود را متعلق به 

 درصد.   ۳۳برابر درصد در ۴۰کنند: حدود ارزیابی می

ت را متغیر مستقل درنظر ای نگرشی که جنسیدر حوزۀ بهداشت، گویه

است. نکتۀ  «شدن زنانپزشک»بگیرد، مرتبط با سؤالی درخصوص 

درخور تأمل این است که مشابه وضعیتِ کمابیش مساعد زنان در 

اوضاع نگرشی نیز  -هادر قیاس با دیگر حوزه -حوزۀ بهداشت

و حاکی از شکاف نگرشی میان زنان و مردان هم در سامان است به

درصد  ۵۰های مردان نیست. حدود های زنان و هم در پاسخپاسخ

درصد کامالً  ۳۰اند و حدود موافق شدن زنانزنان و مردان با پزشک

 این امر موافق هستند.  با

 

 بندیپایان

پرداختیم و تبعیض  در بخش اول این متن، به شکاف جنسیتی ازمنظر

دیدیم که هم در شرایطِ عینی زیستی زنان و هم در بازنمایی زنان در 

های های موجود، آنها از دسترسی برابر به موقعیتگذاریسیاست

گیرانه در امور مختلف، باالخص در امور سیاسی و مدیریتی و تصمیم

توان با قطعیت گفت که اند. باوجوداین، نمیاقتصادی، باز مانده

شود و یافتن های نگرشی بازتولید مییض عینی لزوماً در دادهتبع

مند برای فهم این موضوع دشوار است. شاید بتوان از الگویی قاعده
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های نگرشی، شاهد کنشیِ آنها سخن گفت؛ در برخی گویهبرهم

ها هستیم: ها و آزادیسمت دسترسی برابرِ زنان به موقعیتپیشروی به

ق طالق یا امور مرتبط با عدم مداخلۀ دولت در طور مثال درقبال حبه

حجابی(، اما در برخی امر حجاب )با درنظرگیری عدم تصریحِ بی

های نگرشیِ مرتبط با اولویت استخدام زنان یا اتخاذ دیگر از گویه

های جمهوری، دادهمناصب مدیریتی، مانند منصب وزارت یا ریاست

نسبت به نگرش مردان به این تری نگرشی زنان رویکردِ برابرخواهانه

هایِ عینی را از سویِ گذاریها را از سویی و تبعیضدست پرسش

هایِ نگرشی با دهد. بنابراین در برخی مسائل، تبعیضدیگر نشان نمی

شوند و در برخی پوشان میها در قوانین و شرایط عینی همتبعیض

در برخی مسائل چنین نیست. اساساً شاید بتوان گفت این پیشرفت 

ها، دینامیکِ حضور زنان در سطح مسائل و انسداد در برخی حوزه

گیری در خانه، در عینِ است؛ میل به قدرتجامعۀ پساانقالبی بوده 

داشتن در مناصبِ اتخاذِ سکوت یا بعضاً عدم تمایل به قدرت

گیری تاش، ردتعبیرِ درست بهرامیبه گیری بیرون از خانه.تصمیم

یت حضور زنان در جامعۀ پس از انقالب همواره با این فعالیت و کیف

به گریبان است که چرا برخی درها باز شد و برخی  پرسش دست

 درها همیشه بسته ماند. 

توان گفت شکاف فعالی های نگرشی، میدر بخش دوم و از منظر داده

بین زنان و مردان در رویکردشان نسبت به مسائل مختلفی در 
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هایی حال، ازجمله معدود زمانوجود ندارد. بااینهای مختلف حوزه

کند، در مسائل منزلۀ متغیری مستقل عمل میکه شکاف جنسیتی به

ترند مرتبط با خانواده است. زنان نسبت به حقوق خود در خانواده آگاه

کنند. اما راه و تفاوت نسبتاً محسوسی با نگرش مردان برقرار می

نظر آیا به شود؟گونه هموار مییابی به برابری جنسیتی چدست

های جنسیتی نیاز داریم تا در کنارِ تغییر رسد در بسیاری از تبعیضنمی

از پایین در راستایِ دستیابی به توانِ « گیرترهمه»ای قوانین، با مطالبه

رو باشیم؟ به این اثرگذاریِ برابر در اموری غیر از امور خانه روبه

اقتصادی در وضعیتی  -سیاسیهای معنی که اگر در شاخص

در سطح نگرشی،  بایستمی کمبریم، دستسر میآمیز بهتبعیض

بین نگاه زنان و مردان دیده شود؛ چیزی که  تفاوتی درخور مالحظه

آید. با های نظرسنجی برنمیبا تسامح باید گفت از پیمایش

 ایهای نظرسنجی با تصور خطاهی ارزشی که دادهگرفتنِ اندازهدرنظر

 شان دارند.داده در حصولرخ

دهی به آنچه که گفته شد، به جریان افتادنِ قوانین در شکلچنان

شود، سهمی اثرگذار دارد و گذرد و ذهنیتی که در اذهان جاری میمی

خواهانه به تقویت رسد که تداومِ قوانینی غیربرابریبعید به نظر نمی

اشد.  با این وجود هرشکلی خواهانه انجامیده بهایِ غیربرابرینگرش

از رسیدن به برابری جنسیتی، از رهگذر دگرگونی در شرایطِ امکان 

تحقق برابری جنسیتی میسر است. بنابراین، شکاف جنسیتی ازمنظر 
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 -زن» مثابهبه تبعیض پُر نخواهد شد؛ مگرآنکه از زن، تصویری نه

« مادر-زن»ود. ساخته و بازتولید ش« شهروند -زن» مثابه، که به«مادر

کند و آن را در خانه فعال مشخص تعریف می حدوحدودیزن را در 

گیری هم از ترتیب دسترسی زن به مناصبِ تصمیمگرداند. بدینمی

شود. در ساختِ تصویرِ منظر قانونی و هم از منظرِ نگرشی محدود می

دیگری از زن و بازتولید آن، هم به دگرگونی در آپاراتوس دولت نیاز 

کم در تری که دستخواهانه برابری ِگیری آگاهیاست و هم به شکل

های مختلف ی نگرش بازتولیدِ قوانین مردساالرانه در حوزهزمینه

 سیاسی نباشد.-اجتماعی

 

 منابع: 

و مقررات پوشش در  نی(، مجموعه قوان۱۳88) یشادصدر، -

 یلیتهران: کتابِ ن ران،یا یاسالم یجمهور

(، ۱۳۵9) یو منوچهر محسن شیبهک یمهد و یعل ،یاسد-

 کیاز  یگزارش ران،یدر ا یاجتماع یهاو نگرش یفرهنگ یهاشیگرا
 ۱۳۵8در تهران در خردادماه  ینظرخواه

 بهداشت و یماریب ،یجسم سالمت»(، ۱۳9۴) نیریش ا،یاحمدن-

، ۱۳9۰-۱۳8۰ رانیا در زنان یاجتماع تیوضع در «زنان یِبارور

 ین نشر: تهران ،یجواهر فاطمه: راستاریو و گردآورنده
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 یبندهیبر سهم یلیتحل(. »۱۳8۷نژاد ) یفرهاد نصرت و یعلاخوان، -

، مجلس و راهبرد. «یپزشک ۀبر رشت دیها با تأکدر دانشگاه یتیجنس

 ۵9شماره .

 در «یتیریمد مناصب در زنان گاهیجا» ،(۱۳9۴) زهرانژاد، بهرام-

: راستاریو و گردآورنده، ۱۳9۰-۱۳8۰ رانیا در زنان یاجتماع تیوضع

 ین نشر: تهران ،یجواهر فاطمه

 انیم رابطه یبررس»(، ۱۳8۲) رادیاسد میمر و زهرا فرد، یشگاهیپ-

 یهاعرصه در آنان حضور و رانیا در زنان یعال آموزش

 ۲9 شماره ،یعال آموزش در یزیربرنامه و پژوهش ،«یگذارقانون

 گزارش(: اول)موج  انیرانیا یهاها و نگرشارزش یمل شیمایپ-

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یها(، تهران: دفتر طرح۱۳8۱) یکشور

 یاسالم

 گزارش(: دوم)موج  انیرانیا یهاها و نگرشارزش یمل شیمایپ-

وزارت فرهنگ و ارشاد  یمل یها(، تهران: دفتر طرح۱۳8۲) یکشور

 یاسالم

)موج سوم(: گزارش انیرانیا یهانگرشها و ارزش یمل شیمایپ -

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات دفتر ، تهران: (۱۳9۴) یکشور

 .یرصد اجتماع یمرکز مل یبا همکار یمل یهاطرح
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نابرابری جنسیتی و »(، ۱۳9۷جواهری، فاطمه و لیال فالحتی )-

های اجتماعی و نابرابری )دومین ، در آسیب«وضعیتِ زنان ایرانی

(، تهران: انشارات آگاه، ۱۳9۶-۱۳88وضعیت اجتماعی ایران؛ گزارش 

 جلد دوم

 زنان اشتغال و یشتیمع فقر»، (۱۳9۴) باباپور ترایم و نیحسراغفر، -

، ۱۳9۰-۱۳8۰ رانیا در زنان یاجتماع تیوضع در «رانیا در

 ین: تهران ،یجواهر فاطمه: راستاریو و گردآورنده

(، گزارش ملی توسعه ۱۳۷8) ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه-

 جمهوری اسالمی ایران

جنبش حقوق زنان در ایران )طغیان، افول (، ۱۳8۴ساناساریان، الیز )-
ی نوشین احمدی (، ترجمه۱۳۵۷تا انقالب  ۱۲8۰و سرکوب از 

 خراسانی، تهران: اختران

(، بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، ۱۳۷9فراستخواه، مقصود )-

 ریزی آموزش عالیو برنامه موسسه پژوهشتهران: 

 زن ،«کار بازار و یعال آموزش زنان،»، (۱۳8۳) مقصودفراستخواه، -

 8 شماره است،یس و توسعه در

در  «رانیدر ا یزنان و آموزش عال»، (۱۳9۴فراستخواه، مقصود )-

: راستاری، گردآورنده و و۱۳9۰-۱۳8۰ رانیزنان در ا یاجتماع تیوضع

 یتهران: ن ،یفاطمه جواهر
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: سوئد ،رانیا انقالب از زنانه یتیروا شورش،، (۲۰۰۶) زیکار، مهرانگ-

 باران نشر

 زنان یزندگ به دیام و ریوممرگ ،یبارور»، (۱۳9۴) شهال پور،یکاظم-

، ۱۳9۰-۱۳8۰ رانیا در زنان یاجتماع تِیوضع در ،«رانیا در

 ین: تهران ،یجواهر فاطمه: راستاریو و گردآورنده

(، ۱۳9۵هایِ جنسیتی در ایران )گزارش تحلیل وضعیت شاخص-

 جمهوریمعاونت امور زنان و خانواده ریاست

 حجاب و پوشش خصوص در مردم دگاهید ینظرسنجگزارش -

 یهادفتر طرح ی، گروه افکارسنج(۱۳98( )خرداد تهران شهر)مطالعه 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ،یمل

 و نستاگرامیا خصوص در مردم دگاهِید یبررس یجنظرسنگزارش -

و  ی، گروه افکارسنج(۱۳9۷)مطالعه کل کشور( )بهمن  آن نگیلتریف

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ،یمل یهادفتر طرح یمطالعات افکار عموم

 ارتباطات

 ی آماری کشور(، سالنامه۱۳8۱مرکز آمار ایران )-

 گزارش، (۱۳9۶) یجمهوراستیر یخانواده و زنانمعاونت -

 درمان و بهداشت تیوضع
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 انهیم در اعتدال و توسعه یهابرنامه»، (۱۳9۵) فاطمه ه،یایو یموسو-

اعتدال و توسعه،  زنان، مقاالت مجموعه کتاب در «جامعه و خانواده

تهران:  ،یموالورد دختنیراد و شه یقانع نیام دمحمدیس شیرایو

 دوم جلد ران،یا یخانه ملنشر سازمان اسناد و کتاب

 و گاهیجا زنان، یاجتماع یفرهنگ یشورا» ،(۱۳8۳) ژهیمننوبخت، -

 ،«دختران یعال آموزش در یعال آموزش در کالن یهایگذاراستیس

 ۲ شماره

-Mernissi, Fatima (1991), Veil and the Male Elite: A 
Feminist interpretation of Women’s Rights in Islam, 
Perseus Books Publishing 

-Sedghi Hamideh (2007),Women and Politics in Iran: 
Veiling, Unveiling, and Reveiling. Cambridge University 
Press 
-Stefano Bartolini (2000), The Political Mobilization of the 
European Left, 1860-1980: The Class Cleavage, 
Cambridge University press 

، ۱۱۰۳۵، ۱۱۰۳۴، ۱۱۰۳۲، ۱۰۶۵۵ یِهاشماره هان،یک: هاروزنامه

۱۱۰۳۷، ۱۱۰۳8 ،۱۱۰۴۱ ،۱۱۰۴۳ ،۱۱۰۵۳ ،۱۱۰8۶ ،۱۱۱۲۴ ،۱۱۲99 ،

۱۱۳۱8 
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 :هاتیسا

 /https://sccr.ir یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 /https://www.ipos.me پُزیآ

 /https://www.unwomen.org ملل سازمان

https://sccr.ir/
https://www.ipos.me/
https://www.unwomen.org/

