
  ٣١٤ـ٢٨٧: ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢١، دورة توسعه و سياستزن در 
DOI: 10.22059/JWDP.2022.335983.1008131 

  
  (مقالة پژوهشي) 
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  چكيده 
ايـن هـدف يرنـد كـه گپـيش ميهاي متنوعي دريا مواجهه با امر سياسي، استراتژيسياست    ةزنان ايراني جهت ورود به عرص

توان در مجموع از رفتارهاي فـرد در كالني است كه مي  دهايمنظور از استراتژي، راهبرفهم آنها از منظر زنان است.  ژوهش،  پ
 ةورود بـه عرصـجهـت سـازوكارهاي از چه حاضر بدين معناست كه زنان ايراني  نوشتاركشف كرد و در  گوناگونهاي  موقعيت
 و بـا اتكـاانتقادي  - با رويكردي تفسيري   چارچوب مفهومي  منظور؟ به اين  كننداستفاده ميسياسي    و مواجهه با امر  سياست

 منبعـث ازپيشـروي آرام  و زنانـه) ةزيسـت ة(تجربـ متفـاوت ةتجربـي، تجنسـينـابرابري درك از  مفاهيم حساسي همچون    به
هاي فـردي و رويكرد كيفي (مصـاحبه  باپژوهش  ين  اتدوين شد.  ،  آصف بيات  نظرية  و  راديكال  فمينسيم  هايي همچونديدگاه

ي تجنسـيمقاومـت گونـه اسـتراتژي  چهـاربراساس نتـايج ايـن پـژوهش انجام شده است.  با روش تحليل مضمون وگروهي)  
تـوان ميرو ازايـن انـد.دسـت آمدهبهگزيني مأيوسانه و عزلت  ،)(استراتژي نرم  ورزي زنانهسياست  عملي منتظرانه،بي  ،جسورانه

دنبـال نيز در بين زنان متفاوت است و بهراهبرد  ، گزينش استراتژي وآگاهي و منشأ آن در افراد  ةتفاوت شيوبا توجه به    گفت
مهـم  ةاين نتايج پژوهش حاكي از دو نكتـبردر ميدان سياست وجود دارد. عالوهزنان  سوژگيآن تكثري از الگوهاي عامليت و 

عنـوان تـوان بـهرا مي  تجنسي.  ٢ناپذيرند.  ي و كنشگري سياسي زنان پيونده خورده و جداييتسيجنهاي  . حساسيت١است:  
  خرد و كالن دانست.ة  كنشگري سياسي در عرص ةكننديكي از بردارهاي تعيين

 
  كليدواژگان 

گزيني عزلـت  )،(اسـتراتژي نـرم  زنانـه  ورزياسـتيسعملـي منتظرانـه،  ، بيي جسـورانهتجنسـيمقاومـت  امر سياسي،  زنان و  
  .مأيوسانه
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  مقدمه
ت؛ و مسـائل مربـوط بـه آن اسـ  امـر سياسـيجهاني حاكي از اهميـت    ةهاي اخير در حوزتحوالت دهه

در سـطح و   اًهسـتيم كـه نـه منحصـر  و امر سياسي  نحوي كه امروزه شاهد ظهور تعاريفي از سياستبه
ها و نهادهاي اجتماعي اسـت. روابط، جلوه  ةر هماي دمثابه پديدهاي به نام دولت، بلكه بهپديده  ةمحدود

در و همچنين نظر به اينكـه اد  به ساير ابع  سياست  ةجانبگسترش همهتوجه به    با  رسدنظر ميرو بهايناز
 يروهـايخـاص، بسـتر تعامـل ن يديـكأ از گذشـته و بـا ت شيب  يقدرت» با دقتسياست و  مدرن، «  ةدور

 در صدد شناخت طبيعتِ بشر .هستيمآن  ه است، ناگزير از شناختديگرد  ي در جهاناسيــ س  ياجتماع 
البته بايد به اين نكتـه د.  وسيله بتواند در اين عرصه كنش و عامليت داشته باشاست تا بدينامر سياسي  

اي اسـت شرايط اجتماعي و فرهنگي متأثر از توجهي قابلحدّتا  نيز توجه نمود كه شناخت ما از سياست
 خـاص ياجتمـاع  ناخواسـته از سـاير وجـوه حيـات دركنيم و اين شـناخت،  ن آن زيست ميكه در درو
  است.  تأثيرپذير

و امر سياسـي و ظهـور و بـروز آن در سـاير ابعـاد زنـدگي و   در كنار اهميت سياست  از طرف ديگر،
و عصر حاضر، يكي ديگر از مظاهر جهان كنوني، رشد آگـاهي زنـان    همچنين مهم بودن شناخت آن در

 ةدر وهلـ  اشـاره كـرد:عطف    ةدر اين زمينه بايد به دو نقط  هاي مختلف است.حضور فعال آنها در عرصه
وكـار كسـب  يتسـنّ  يهاوهيشـ  كه باعث شـد  وقوع انقالب صنعتي و رشد تغييرات در سطح جهاناول،  

زنـان كـه طـوريهب ؛)٨٨: ١٣٩٥و دفاع از حقوق زنان مرسوم گردد (پهلواني و گلستاني،   كندپيدا    رييتغ
كردنـد، بـا وقـوع انقـالب صـنعتي بـا و در خانه كـار مي  يدست  يهاوهياگر با ش  ياز انقالب صنعت  شيپ 

ها به ها و كارخانهحضور زنان در كارگاه  برايندند. عالوهرخانه به كار مشغول شهاي جديد و در كاماشين
 ةكـه نقطـ  يكسـان  ؛آن را تجربـه كننـد  ندتوانستينم  ترشيكه پ   ديبخش  يجمع  تياز هو  يآنها احساس

 كنند.  افتيبر آن را از جامعه در  يحقوق مبتن  خواستنديو م  دانستنديم  شيخو  تجنسياتصال خود را  
ي دست يابنـد و بـدين أزنان توانستند به حق ر  دوم، وقوع جنگ جهاني اول بود كه پس از آن  ةدر وهل

  .)١٥٢: ١٣٩٧(وحيدي راد،  وارتر شدعمومي هم ةترتيب مسير براي حضور آنها در حوز
 يكردهـايو رواج رو  يجهان  ةدر عرص  بيرق  يتجنسي  يهاو ظهور گفتمان  يگسترش ارتباطات جهان

و نقـش خـود   گـاهيجا  ،تيـموقع  ةزنان را دربـار  يشيبازاند  ةنيزم  ،متنوع  ديد  ةيمتعدد با زاو  يستينيفم
 يفكـر اتيحديـدتج ريدر مسـ و بهره نبـودهيب يشيدبازان نياز ا يرانيزنان ا ،عرصه  نيفراهم نمود. در ا

مثابـه عـامالن بـه  ،رخ داده اسـت  يسـاختار  شياند و هر زمـان كـه گشـابرداشته  يثرؤم  يهاخود گام
 يهاآن در دهـه  يصعود  ريو س  يآموزش عال  ةزنان در عرص  ةاند. حضور گستردبه عرصه آمده  ياجتماع 

هاي عمـومي و رغم حضـور زنـان ايرانـي در عرصـهاما علي؛  است  زنان  تيعامل  يبرا  يمصداق مهم  رياخ
، بهداشـتي و پزشـكي و همچنـين آموزشـي ي و كيفـي در نظـاملحـاظ كمّـؤثر بـهمـ  عـال ومشاركت ف

كـه   ييگـو  ؛فروغ اسـتكمرنگ و كم  استيس  ةآنان در عرص  يكنشگر  ،هاي اقتصادي و فرهنگيتفعالي
تي در فضايي نابرابر با مردان بـهلحاظ سياسي و مديريو به  ده استزنان رخ دا  ةدر حوز  ينامتوازن  ةتوسع



 ٢٨٩   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

  برند.سر مي
اي كه قابليت مطرح شدن دارد اين اسـت كـه چنانچـه زنـان بخواهنـد هماننـد سـاير لهمسئاكنون  

كـه بـدون شـناخت هايي را برگزينند؛ اما ازآنجاد، بايد استراتژيسياست نيز وارد شون  ةها، به عرصعرصه
ايد در ابتدا ب  ،رسدنظر مييي كه منجر به پيروزي شود، تقريباً غيرممكن بههااين ميدان، اتخاذ استراتژي

) ١٤٠٠(گان دپژوهشي توسط نگارندر له ئمس زنان از ميدان قدرت و سياست بود كه اين  تفسيردنبال  به
 سـوژگيچگـونگي برسـاخت دنبال فهم و درك زنان از امر سياسـي و شده است. پژوهش مذكور به  فهم

ي امـر سياسـي، تسيجنلكنت  زنان امر سياسي را با مفاهيم    ج نشان داديبود كه نتااز منظر آنها  سياسي  
تفسـير گريـزي ميـدان سياسـت  ي در امر سياسي و اخالق تجنسيمندي سپهر سياسي، اليناسيون  تنش

قدرت،  يبازشبمهيثابه عروسك خمزنان به  سياسي را با مفاهيمي همچون  سوژگيو همچنين    كنندمي
زنانه   ورزياستيو مختصات س  ،ياسيس  سوژگيدر    يقدرت، طرد زنانگ  دانيم  نينشمكتيمثابه نزنان به

  .نمايندميبرساخت 
اول راه  ةكـه در وهلـ ننـدكمردانه درك مي  يفضاي  توان گفت زنان فضاي سياست راي ميطور كلّبه

 صـوريحضوري  ،دوم، چنانچه به اين قلمرو راه يابند ةپيچيده است و در وهلورود به آن بسيار سخت و 
انجـام  ،كننـدچگونـه تفسـير مياكنون با علم به اين مطلب كه زنان فضاي سياست را دارند.    يو ويترين
چگونـه  و يـا اينكـه ،برنـدسياسي خود را پيش مي ةچگونه پروژ آنهاله كه  ئاين مسخصوص  ي درپژوهش

اي كه منجر بـه لهمسئبه بيان ديگر، رسد. نظر ميبه ضروري ،كنندهاي سياسي عمل ميراخوانبرابر فدر
و يـا  سياسـت ةبـراي ورود بـه عرصـي را ياهچه اسـتراتژيزنان آغاز اين پژوهش گرديده، اين است كه 

  كنند؟تفسير مي هاي خود را در اين زمينه چگونهو استراتژيگيرند؟  پيش ميدر  ه با امر سياسيمواجه
  

  پژوهش ةپيشينچارچوب نظري و 
گيـري گفتمـان انقـالب «بررسي سوژگي زنان در شكل  ) در پژوهشي با عنوان١٣٩٧كريمي و ديگران (

آفرين و اي نقشاسالمي» چنين بيان نمودند كه زنان در حدوث گفتمان انقالب اسالمي در جايگاه سوژه
گرفتنـد. بخشـي از سـوژه شـدن كار ميعدد و متنوعي را براي مبارزه بهتهاي مو شيوه  اق قرار گرفتهخلّ

هاي كنشگري زنان شود. از چشمگيرترين شيوهانقالبي جامعه مربوط مي  زنان در مبارزات انقالبي به جوّ
در برقراري گفتمان جديد، گسترش استفاده از حجاب در ميان زنـان بـوده اسـت. نيكخـواه قمصـري و 

انقالبي: بازنمـايي زن در گفتمـان  ةجنسي تا سوژ  ة) در پژوهشي با عنوان «از سوژ١٣٩٢(  هاللي ستوده
كه پژوهش حاضر با تمركز بر روابط قـدرت و مقاومـت منـدرج در   كنندانقالب اسالمي» چنين بيان مي

ز ا  ة پـيشسياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي دو دهـ  ةكه در متن منازع   ،هاي رقيبيكالمي گفتمان  ةسرماي
زن انقالبـي را   ةد، چگونگي برساخته شدن معنـايي و سـاختار اجتمـاعي سـوژانقالب اسالمي وجود دار

زنانـه در گفتـار محمدرضـا پهلـوي و  سوژگيمنظور، در اين پژوهش نگاهي گذرا به دهد. بديننشان مي
ي» را تجنسـييـا  جنسي صرفاً ةعنوان سوژزدايي از «زن بهساخت  كه  استدر پي آن    ،امام خميني (ره)
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دوسـت . بزرگدهـدپردازان شاخص انقالب اسالمي مورد بررسي قـرار  هاي زباني انديشهدر پرتو ظرفيت
» چنـين بيـان هاي زنان شـاغل در مواجهـه بـا رقابـت شـغلياستراتژي) در پژوهشي با عنوان «١٣٩٧(

و بـه اجـرا   شـده  نشيزنـان گـز  يسـواز  يمتنـوع   ي، راهكارهاشغلي  نابرابر رقابت  يدر فضا  دارد كهمي
ا هويدا سـاخت كـه اين موضوع ر ،طريق مصاحبهاز ي. فهم كنشگري زنان به كمك رويكرد كيفديآيمدر

 گرا اسـت.رويكـرد رفتـارگرا و رويكـرد تعامـل  در سه تم اصلي شامل رويكـرد عملگـرا،  هااين استراتژي
اي زنـان در مواجهـه بـا آن هسـتراتژيخشـونت خـانگي و ا) پژوهشي با عنوان «١٣٨٩صادقي فسايي (

صـور و راهبـرد ت كوشداين مطالعه ميدارد كه  » انجام داده است. وي چنين اظهار مياي كيفي)(مطالعه
هاي هاي پژوهش، زنان استراتژيبراساس يافتههاي خانگي را از زبان آنان بازگويد.  خشونتدرمورد  زنان  

روانـي و محروميـت   ةهاي قانوني، مقابلـمثل، شكايت و دريافت حمايتبهمختلفي اعم از مقاومت، مقابله
 پدري و طـالق  ةهاي زيارتي، قهر كردن و پناه آوردن به خانمردان از روابط زناشويي، پناه بردن به مكان

) در پژوهشـي بـا عنـوان «فراخـواني ٢٠٠٦كايـازازا (  گيرند.پيش ميرا در مواجهه با خشونت خانگي در
شـود» بـه ايـن نتيجـه اي صحبت كردن: شش استراتژي كه باعث تقويت عامليـت سياسـي زنـان ميبر

الگوهاي نقشـي   ةارائ  ١مليت سياسي زنان را تقويت كرد:  توان عامي  استراتژيشش    ةوسيله كه بهرسيد
ن را جهـت شـافراهم آوردن فضايي براي زنان كـه ترس -٢شكنند.  ها را ميسياسي براي زناني كه قالب

زنـان بايـد   -٤اد خطـوط نـژاد و طبقـه.  ساختن اتصـاالت در امتـد  -٣شان را نشان دهند.  و خشم  ادهد
ديدن زنان   -٦گري با اجزاي فعال.  هاي مربيبرنامه  ةتوسع  -٥.  شانده شوندبه رهبري سياسي ك  آراميبه

در بســيج زنــان:  ) پژوهشــي را بــا عنــوان «زنــان٢٠١٨ريــس هاوشــولدر (ه هســتند. در هــر كجــا كــ
روزنامـه   هزاردر اين پژوهش  جمهوري» انجام داده است.  هاي نامزدها براي پيروزي در رياستاستراتژي

طـور به ليو برز يليزن در ش  ينامزدها  »نيترمتفاوت«  تحليل قرار گرفت و نتايج نشان دادومورد تجزيه
را   يتجنسـي  يهـاتيكردنـد، هويود مالقـات مخ  يمبارزات انتخابات  ليدهندگان زن در اوايأمداوم با ر

و   همسـرانمـرد،    ينامزدهـا  ن»يتردادنـد. «متفـاوتيزنان را م  بهبود وضعيت  ةكردند و وعديم  يتداع 
اتهامـات  و ردّ ،طرفـدار زنـان يهادادن زنـان، دفـاع از وعـده  قـرار  هدف  يزن خود را برا  استمدارانيس

  خدمت گرفتند.به ييگراتجنسي
هـاي پژوهش . در برخـي١دو نكتـه اشـاره كـرد: توان به هاي داخلي ميخوانش انتقادي پژوهشدر  

بـين   ة) به رابطـ١٣٩٢) و نيكخواه قمصري و هاللي ستوده (١٣٩٧(  همكارانپيشين از جمله كريمي و  
 صـادقي) و ١٣٩٧دوسـت (. در برخـي ديگـر از جملـه بزرگ٢ت. شـده اسـ  امر سياسي و زنان پرداخته

ي هـاي شـغلهايي توسط زنان در مواجهه با مسائلي اعم از رقابت) موضوع اتخاذ استراتژي١٣٨٩(  فسايي
 ،هـاي داخلـيپژوهش توجه آن اسـت كـهة قابلاما نكت  ؛است  گرفتهو خشونت خانگي مورد بررسي قرار  

 ةرود خـود بـه عرصـتوانند بـراي تسـهيل وهايي كه زنان ميهاي خارجي، به استراتژيبرخالف پژوهش
د و ايـن بحـث مغفـول مانـده اسـت. انـسياست و يا مواجهه با امر سياسي استفاده نمايند، اشـاره نكرده

 مذكور است كـه بـا اتخـاذ  ةهاي زنان در زمينموردبررسي در اين مقاله، كشف استراتژي  ةدغدغ   روايناز



 ٢٩١   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

وسـيله خـأل موجـود در پـذيرد تـا بدينجهان آنـان انجـام ميو فهم زيسـت  انتقادي  -  رويكرد تفسيري
  شده را مرتفع نمايد.هاي گفتهپژوهش

ضلعي پيچيده تشبيه كرد كه يـك ضـلع سهتوان به يك را ميسياسي زنان   كنشگري  ةعميدان مطال
و تـرجيح  آنها از جمله حـس مراقبتـي قـوي  ي اخالق)تجنسيهاي  (سويهي  تجنسي  خلقياتآن، زنان و  

 ةوارد اجـازي اسـت كـه در بسـياري از مـتجنسي فضاي نابرابري عامّ ضلع دوم آن،ت. اسديگري بر خود 
را  سـوژگيسياست است كـه امكـان عامليـت و  ةپيچيدة ضلع سوم آن، عرصو    دهدبه آنها نمي  تعامليّ

 ،شـدههاي مطرح. البته الزم به ذكر است كه در كنـار پيچيـدگيدهدنمي زنهاي ديگر به همانند عرصه
تـوان آنها مي  ةسياست وجود دارد غافل شد كه از جمل  ةهايي كه براي ورود زنان به عرصفرصت  نبايد از

هاي گرفته در سـالالت اجتماعي، فرهنگي و علمي صورتهاي آن و تحوبه رشد فضاي مجازي و قابليت
بنـابراين الزم  ؛، اشاره نمـودتتر كرده اسگذشته آسان  بهنسبتة سياست  كه ورود زنان را به عرص  ،اخير

 فمينيسـمديـدگاه   دوژوهشگر از  براي انجام اين امر مهم، پ   .شوداختيار    ياندازچشم  است براي پژوهش
بهتـر   فضـاي مفهـومي مناسـب بـراي بررسـي  ةستفاده كرده و جهت ارائـا  آصف بيات  ةينظر  راديكال و

 »پيشـروي آرامو  زنانـه)    ةزيسـت  ة(تجربـوت  متفا  ةتجربي،  تجنسينابرابري  درك از  «مفهوم    سه،  لهمسئ
       استخراج شده است.

باور بودنـد   نيو بر ا  دانستنديم«مردانه»    جهان را  يوجود  يتمام ساختارها  ي راديكالهاستينيفم
احقـاق حقـوق   ياز نمودهـا  يكـيآن است. اگر    بودنهاي جهان از عواقب «مردانه»  ينابسامان  ةشيكه ر

خواسـته را   نيـا  كـاليراد  يهاسـتينيفم  ،آموزش بود  به حقّ  زنان  يدسترس  برال،يل  سمينيزنان در فم
اگر زنان به آن  يكه حت دانستنديمردانه م  رام و دانش  عل  انيكه بنچرا  دادند؛مي  قرار  يانتقاد اساسمورد

 يهانسـتيخواهنـد مانـد. اگـر فم  يمردانـه، بـاق  يساختارها  اديكماكان تحت انق  ،كنند  دايدست پ   زين
 يدارهيكـارگر و محـو نظـام سـرما  ةطبقـ  ييرهـا  زنـان را در گـروِ  ييرهـا  ست،ياليو سوس  ستيماركس

 يشروع تمام  ةنقط  ستيبايم  زنان  استثمار  ةلئمسمعتقد بودند رفع    كاليراد  يهاستينيفم  ،دانستنديم
 گـريعبارت د؛ بـهاسـت  يدارهيسـرماي  مبنـا  ،ياسـتثمار جنسـ  نكـهيباشـد و ا  ياجتماع   يهايدگرگون

و   گرفتنـدينظر مجهان در  بودن«مردانه»    استثمار را برآمده از  ينمودها  يتمام  كاليراد  يهاستينيفم
 ييجـنس مؤنـث را مبنـا يآزاد و دانستنديم يجهان اسيدر مق يجنسيّتانقالب  مستلزم زيرفع آن را ن

 فمينيسـمانداز  براسـاس چشـمرو  ايـناز).  ٥٠:  ١٩٧٠(دانبـر،    گرفتنـدينظـر مدر  ،يانقالب جهـان  يبرا
تأثير قـرار داده كه تمام ابعاد زندگي آنها را تحتاند  ي واقع شدهجنسيّتفضاي نابرابري    ، زنان درراديكال

ويژه بهها، اي طراحي شده كه ورود زنان به اين عرصهگونهاسي، فرهنگي و اقتصادي بهاست و شرايط سي
 ، مـانعحـاكم  ةنظام مردسـاالران  ي مواجه كرده است ومردان با نابرابري زياد  هبنسبترا    ،سياست  ةعرص

ظهـور   ةخـود را بـه منصـ  مله سياست بتوانند كنشگريجهاي مختلف ازشود كه زنان در عرصهاين مي
ت زنـان و مـردان كه در ايران نيز وضـعي. باتوجه به اين)٨٧: ١٣٨٨و رودگر،  ٤٥: ١٣٨٢(باقري،   برسانند

 زنـان ،ي مـذكور وجـود داردتجنسـياي است كه نـابرابري گونهها و منابع بهاظ دسترسي به فرصتلحبه
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  گيرند؟پيش ميي درياهچه استراتژيرود به اين عرصه يا مواجهه با آن، براي و
در كتـاب «زنـدگي همچـون   ٣آصـف بيـاترا    ٢»روي آرام«پـيشو    ١»متفـاوت  ةدو اصطالح «تجرب

رشـد فرودسـتان روبه«ل كـه  ؤابرده است. اصطالحات مذكور در پاسخ وي بـه ايـن سـكار  به  ٤»سياست
دهـد، چگونـه و تأثير قرار ميتري كه زندگي آنها را تحتسي بزرگشهري به فرايندهاي اجتماعي و سيا

وي، تجديـد سـاختار جهـاني بـه  ةظهور و بروز پيـدا كـرد. بـه عقيـد  »دهند؟وقت واكنش نشان ميچه
هاي نظري فعلـي قلمرو مبارزات سياسي منجر شده است كه ديدگاه  ها، فضاي اجتماعي ويد سوژهولبازت

. پيشـروي آرام بـه كنـدميروي آرام» را پيشـنهاد  تند. بيـات ديـدگاه «پيشـقادر به توضـيح آنهـا نيسـ
 ةت اوليـهـاي پراكنـده بـراي دسـتيابي بـه ضـرورياهاي مستقيم غيرجمعي بادوام افراد و خانوادهكنش

منعطـف،   تفعاليـشود. به باور بيـات، ايـن  ف اطالق ميتكلّغيرقانوني خاموش و بي  ةشان به شيوزندگي
بيـات، پيشـروي آرام   ةنظريـ  ةپايـشـود. برام مردم عادي» ناميده ميخُرد و غيربروكراتيك «پيشروي آر

تغييـر در زنـدگي و در ترين استراتژي توانمندسـازي اسـت كـه محرومـان شـهري بـراي ايجـاد  ممكن
: ١٣٩٠آورند (بيـات، مي يگذاري اجتماعي، حكمراني شهري و نظم عمومي به آن روقلمروهاي سياست

و بـر ايـن  بررسي قـرار دادههاي پدرساالر را نيز موردر دولتزنان د  تفعاليبيات    براينعالوه  ).٦٩  –  ٧٩
در بـه زعـم وي،  هايشان را بسط دهنـد.  تخابكه آنها در چنين شرايطي نيز قادر هستند ان  استعقيده  

انـد؛ امـا نـه بـا هايي كه عليه آنها اتخاذ شده است مقاومت كردهبرابر سياستها زنان دراين نوع حكومت
ظيـر از رهگذر رفتارهاي عادي روزمـره در قلمروهـاي عمـومي ن  اًكارزارهاي عمدي هدفمند، بلكه عمدت

عنوان فعـاالن اصب سياسي. زنان با تحميل خود بها پرداختن به منو ي  محيط كار، ورزش، درس خواندن
ي ايجاد كنند و خود را با تحصيل، استخدام و تجنسيهاي  جايي مهمي در پوياييعمومي، توانستند جابه

ظاهر موردي، پراكنده و هاي بهرا باال ببرند. همين تالشقانون خانواده توانمند كنند و ارج و اعتبار خود  
زنـان   تفعاليبه باور وي،    هايي از زندگي آنها را دچار تحول كند.جنبه  هعمومي توانست  روزمره در قلمروِ

«ناجنبش» داللت دارد كه مظهـر انبـوهي از احساسـات پراكنـده، تقاضـاها و رفتارهـاي   بر  اًايران عمدت
 –  ١٣٠:  ١٣٩٠(بيـات،  هـاي زنـان اسـت  ابـراز فرديت  اًي گوناگون و عمـدتتجنسيروزانه در موضوعات  

بلكه  اخالل و ايجاد ناامني نگرفته ). براساس رهيافت بيات، ناجنبش زنان قدرت خود را از تهديد به١١٥
موانـع، از رهگـذر دور زدن   ةرغم همجمعي به  ةيعني توانايي ابراز اراد  ؛كي بوده استبر قدرت حضور متّ

آزادي بـراي شـنيده شـدن، ديـده  ،فضـاهاي جديـد گيري از امكانات موجود و كشفها، بهرهتمحدوديّ
شدن، احساس شدن و متحقق شدن. در اين ناجنبش، زنان براي وادار كـردن مقامـات بـه امتيـاز دادن 

اي كـه آنهـا انجـام دادنـد رفتارهاي روزمـره  زدند، به يك معناالعاده نميدست به اقدامات خارق   معموالً
غيرقابـل سـركوب   تنها عنصـر روزمـره بـودن، جنـبش را عمـالًد. نهآمحساب ميوردهاي واقعي بهدستا
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 ٢٩٣   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

(بيـات، آنكه تهديد شـوند، دسـتاوردهاي بيشـتري كسـب نماينـد بيداد د، بلكه به زنان اجازه ميكرمي
قـدر هچمتفاوت خود در اين حوزه،  ةتوجه به تجربباايراني بنابراين بايد ديد زنان   ؛)١٣٤  –  ١٣٣:  ١٣٩٠

  را دارند؟اده از استراتژي پيشروي آرام امكان استف
ورزي عملي منتظرانه، سياسـتي جسورانه، بيتجنسيتوجه به چهار تم مقاومت  در اين پژوهش با   

گزيني مأيوسانه، در پي پاسخگويي به اين پرسـش هسـتيم كـه زنـان چـه زنانه (استراتژي نرم) و عزلت
گيرند؟ بر اين پيش ميمواجهه با امر سياسي درخود يا در    سياسي  ةهايي را براي پيشبرد پروژاستراتژي
هاي آنـان مطالعه، بـه چگـونگي تفسـير زنـان از اسـتراتژية موردچهار تم پيشين در نمون  ةپاياساس، بر

 .يا مواجهه با امر سياسي پرداخته شده است سياست ةجهت ورود به عرص
  

  تحقيقروش 
هاي اتخاذي از استراتژي زنان و دركدنبال دستيابي به فهم به يانتقاد  -  حاضر با رويكرد تفسيري  ةمقال

 ةبـه شـيو)  (مضمون  ١رو مبتني بر روش تحليل تماتيك  پژوهش پيش  است.  در ميدان سياست و قدرت
هـاي كيفـي بسـيار براي تحليل الگوهاي موجـود در داده  استفاده از روش تحليل مضموناست.  قياسي  

ها و اطالعات از افـراد نمونـه در ارتبـاط بـا موضـوع دادههاست.  لگويابي در دادهادنبال  بهو    مد استاكار
هـاي كـانوني گـردآوري گروه  ةيافته و مصـاحبساختفردي نيمه  ةبا استفاده از دو تكنيك مصاحب  مقاله

شـهر  ليسـانس و بـاالتر در  باال، دارايسال به  ٢٥ان  زن  ةكليشامل    آماري اين پژوهش  ةشده است. جامع
صـورت كـه به  ،اندسياسـت حضـور داشـته  ةدر عرصـتهران است كه دركي از امر سياسـي دارنـد و يـا  

شـده پـس از ضبط  هايمصاحبهها  ، جهت تحليل دادهمقالهدر اين    .اندانتخاب شده  گيري هدفمندنمونه
هاي آشـكار و مكنـون تحليل مضمون، داللت  ةچندين مرتبه مرور شده و به شيو  ،تبديل به متن نوشتار

منطبـق بـا رويكـرد   .نظر استخراج گرديدشوندگان برمبناي هريك از محورهاي مورددر نظرات مصاحبه
 ٢پـذيري يـا قابليـت اعتمـاداز معيـار اعتماد  ،يجاي اعتبار و روايي كمّ، به)١١٥:  ١٩٨٢(  كونگوبا و لين

پـذيري، شـامل باورپـذيري، اطمينان  ،طچهـار معيـار مجـزا امـا مـرتب  ةبردارنداستفاده شده كه خود در
اي هشوندگان را به تفكيـك اطالعـات زمينـجدول ذيل تعداد مصاحبه  پذيري است.تأييدپذيري و انتقال

  دهد.نشان مي
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  پژوهش  ةاي جمعيت نمون) اطالعات زمينه١( ةجدول شمار

وضعيت  
 تأهل

 وضعيت اشتغال 
  ةطبق

 اقتصادي
 سن  تحصيالت  دانشگاهي  ةرشت

  اي اطالعات زمينه
  نوع مصاحبه و

 شونده  كد مصاحبه

 الملل روابط بين باال  كارمند  مجرد 
كارشناسي  

 ارشد 
١ ٣٧ 

 هاي فردي مصاحبه

 ٢ ٣٧ دكتري الملل روابط بين پايين  مدرس دانشگاه  مجرد 
 ٣ ٣٥ دكتري زبان و ادبيات فارسي  پايين  دبير متأهل 

 تاريخ  پايين  دبير مجرد 
كارشناسي  

 شد ار
٤ ٣٨ 

 علوم سياسي  متوسط  كارمند  متأهل 
دانشجوي  

 دكتري
٥ ٤٦ 

 علوم سياسي  باال  كارمند  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
٦ ٤٧ 

 متأهل 

هيئت علمي  
نشسته و دبير  باز 

كل مجمع زنان  
 طلب اصالح

 ٧ ٦٥ دكتري مديريت استراتژيك  باال 

 شناسي جامعه پايين  بيكار  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
٨ ٣٣ 

 هل متأ

سابق    ةنمايند
مجلس و مشاور  

جمهور  رئيسمعاون
 در امور بانوان 

 باال 
لوم سياسي و  ع

 الملل مطالعات بين
كارشناسي  

 ارشد 
٩ ٥٥ 

 شناسي جامعه متوسط  مدرس دانشگاه  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
١٠ ٣٣ 

 ١١ ٤٥ كارشناسي  ريزي شهري برنامه پايين  كارمند  متأهل 

 متأهل 
عضو سابق شوراي  

 ر تهران شه
 باال 

علوم سياسي و علوم  
 اطات ارتب

 ١٢ ٥٨ دكتري

 متأهل 

سابق    ةنمايند
مجلس و عضو  

سابق شوراي شهر  
 تهران 

 ١٣ ٦١ كارشناسي  مديريت  باال 

 متأهل 

عضو شوراي  
مقام  مركزي و قائم

مجمع زنان  
و عضو   طلباصالح

دفتر سياسي حزب  
اتحاد ملت ايران  

 ١٤ ٥٩ دكتري مديريت محيط زيست  باال 
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ال  اسالمي و فعّ 
 هاي سياسيحوزه

 شناسي جامعه متوسط  پژوهشگر متأهل 
دانشجوي  

 دكتري
١٥ ٣٢ 

 مديريت فرهنگي  متوسط  كارمند  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
١٦ ٤٣ 

 متوسط  وكالت  مجرد 
حقوق ثبت اسناد و  

 امالك 
كارشناسي  

 ارشد 
١٧ ٣٢ 

 شناسي فرهنگي جامعه متوسط  بيكار  متأهل 
دانشجوي  

 كتريد
١٨ ٣٥ 

 علوم ارتباطات  متوسط  كارمند  مجرد 
كارشناسي  

 ارشد 
١٩ ٤٠ 

 شناسي سياسي جامعه متوسط  پژوهشگر مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٢٠ ٣٢ 

 ٢١ ٣١ دكتري حسابداري  باال  كارمند  متأهل 
 ٢٢ ٣٥ دكتري اقتصاد متوسط  كارمند  مجرد 

 متوسط  بيكار  مجرد 
ريزي رفاه  برنامه

 اجتماعي 
سي  كارشنا

 ارشد 
٢٣ ٣٥ 

 ٢٤ ٣٧ دكتري شناسي سياسي جامعه باال  كارمند  متأهل 

 شناسي فرهنگي جامعه متوسط  بيكار  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٢٥ ٣٧ 

 متوسط  استاد مدعو  متأهل 
رفاه و  

 اجتماعي گذاريسياست
 ٢٦ ٣٩ دكتري

 حقوق عمومي  باال  كارمند  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٢٧ ٢٧ 

 ي علوم تربيت پايين  بيكار  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٢٨ ٣٥ 

 مديريت دولتي باال  كارمند  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٢٩ ٣٥ 

 شناسي سياسي جامعه باال  كارمند  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٣٠ ٣٧ 

 شناسي فرهنگي جامعه متوسط  كارمند  متأهل 
دانشجوي  

 دكتري
٣١ ٣٧ 

 متأهل 
دور قبل   ةنمايند

تهران و هيئت  
 ته علمي بازنشس

 ٣٢ ٦٥ دكتري علوم سياسي  اال ب 

 ٣٣ ٤٢ دكتري شناسي روان باال  هيئت علمي متأهل 

 باال  كارمند  مجرد 
ناسي گرايش  شجامعه

مسائل   يبررس
 اجتماعي 

دانشجوي  
 دكتري

٣٤ ٤٧ 

دانشجوي   شناسي سياسي جامعه باال  پژوهشگر متأهل  ٣٥ ٣٨ 
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واتساپ   ةطريق برناماز  وري يا مجازيرت حضصودقيقه بوده كه به  ٣٠ميانگين مدت زمان مصاحبه،  

توصـيف شـده و مصـاديق  ١طريق مثالاثبات از ةها به شيوبههاي حاصل از مصاحيافتهانجام شده است.  
ترتيب ) ارائه گرديد. بدين١١٢: ١٣٨١عنوان اشكالي از «تعامالت اجتماعي» (في،  ها بهيك از مضمونهر

شـوندگان يك از مصاحبهفرد هرهاي منحصربهبرداشت  از متن مصاحبه، سعي داشتيمهايي  با ذكر بخش

 
1. Verification by Example 

 دكتري

 الملل روابط بين پايين  بيكار  مجرد 
كارشناسي  

 رشد ا
٣٦ ٣٠ 

گروه  
 اول

هاي  صاحبهم
 گروهي

 شناسي سياسي جامعه باال  بيكار  متأهل 
دانشجوي  

 دكتري
٣٧ ٤٠ 

 باال  كارمند  متأهل 
ايمني و   مهندسي

 بازرسي كار 
 ٣٨ ٤٥ دكتري

 مديريت مالي  متوسط  كارمند  مجرد 
كارشناسي  

 ارشد 
٣٩ ٢٨ 

 مجرد 
مدير بازاريابي و  

 استاد مدعو 
 بازاريابي  باال 

دانشجوي  
 دكتري

٤٠ ٣٦ 

گروه  
 دوم

 الملل روابط بين متوسط  كارمند  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٤١ ٣٦ 

 اقتصاد متوسط  كارمند  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٤٢ ٣١ 

 شناسي جامعه متوسط  دبير متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
٤٣ ٣٢ 

 شناسي جامعه باال  كارمند  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
٤٤ ٤٥ 

گروه  
 سوم 

 علوم سياسي  باال  كارمند  ل متأه
كارشناسي  

 ارشد 
٤٥ ٣٩ 

 شناسي فرهنگي جامعه باال  بيكار  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٤٦ ٣٦ 

 زبان و ادبيات عرب  متوسط  استاد مدعو  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٤٧ ٣٨ 

 مديريت  متوسط  كارمند  متأهل 
كارشناسي  

 ارشد 
٤٨ ٤٠ 

گروه  
 چهارم 

 ه فلسف باال  مدرس دانشگاه  مجرد 
دانشجوي  

 دكتري
٤٩ ٣٨ 

 مديريت  پايين  بيكار  مجرد 
كارشناسي  

 ارشد 
٥٠ ٣٠ 

 زبان و ادبيات عرب  متوسط  كارمند  مجرد 
كارشناسي  

 ارشد 
٥١ ٣٨ 
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    وردنظر حفظ نماييم.با محورهاي م را
  

  هاي پژوهش يافته
بـه اهـداف خـود خواهنـد  ميآن    قيـطراست كه افراد از  يخود، ابزار  يمعنا  نيتردر گسترده  ياستراتژ
از  ياسمت مجموعـهاست كه حركت به  يذهن  يريگجهت  كي  يستراتژا  بيان ديگر  به  كنند.  دايدست پ 

 نكـهي. اول اميبا چند موضـوع سـروكار كـار  انيب  ني. در ادكنيم  سريانداز مچشم  كياهداف را در قالب  
 در ذات خـود يدارد. دوم، اسـتراتژو ذهني    يمفهوم  تيّماه  و  است  »يذهن  يريگ«جهت  كي  ياستراتژ

 نكـهيا تيـنهاو در شـودياز «اهداف» را شـامل م  يامجموعه  ي. سوم، استراتژبر «حركت» است  يمبتن
(رضـاييان،  اسـت يمطلوب و آرمـان يانقطه ايانداز» «چشم به دنيرس  دنبال خلق وهمواره به  ياستراتژ
گيري جهـت بايـد ،دارنـد سياست و قـدرت  ةورود به عرصزناني كه قصد    روايناز  .)١٦٠  –  ١٦٥:  ١٣٩٠

ها نشـان تحليـل مصـاحبهحاصـل از  بنابراين نتايج    ؛نمايند  ذهني داشته باشند و در راستاي آن حركت
  شود:ر هستند كه در ادامه به توضيح آنها پرداخته ميبراي خود متصوّ استراتژي ارچهزنان   دهدمي

  هاي اصلي و فرعي مستخرج از متن مصاحبه ) تم٢ة ( جدول شمار
  هاي فرعيتم  هاي اصلي تم

  ي جسورانه تجنسيمقاومت 

  گر بودن و پيگير بودن زنان مطالبه
  ت مداخله در امور سياسي ئجسارت و جر

  ها مقابل تحميلتقامت زنان دراس
  اعتراضات و اعتصابات 

  نترسيدن از آزمون و خطاي مسيرها 

  عملي منتظرانه بي

  فراهم نمودن فضا توسط احزاب 
  نهادهايي براي آموزش زنان   ةتوسع

  داشتن در نهادهاي مدني  فعاليّت تقويت جامعه مدني و 
  گ مردساالر ج فرهنگ تا محو فرهنهاي مروّورود دستگاه

  وپاگير) ترسازي قانوني (تغيير قوانين دستبس
  همراهي نهاد خانواده 

  (استراتژي نرم)  ورزي زنانهسياست

  مقابل قدرت) نگرفتن در كاناليزه كردن مطالبات زنان (قرار 
  حضور تدريجي و آرام زنان 

  كسب آگاهي و دانش سياسي 
  داشتن نظام فكري 

  سياست   ة ان موفق در عرصالگوگيري از حضور زن
  افزايي زنان توان
  بخشي به جامعه آگاهي

  نفس افزايش خودباوري و اعتمادبه
  نشان دادن شايستگي خود به جامعه 
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  سياست ة گيري و البي كردن با افراد در حوز ارتباط
  استقالل مالي  

  تربيت درست نسل آينده 
  دن به خانه و خانواده) تغيير سبك زندگي متداول (محدود نبو

  هاي فرهنگي تفعالي شركت در 

  گزيني مأيوسانه عزلت
  سياست   ةبا عرص   قهر

  بازگشت به نهاد علم و دانشگاه 
  بدون كنش وقايع سياسي   ةرصد متفكران

  

  ي جسورانهتجنسيمقاومت 
ل اقـدام نمـود. نـامعمو  ايگونـهاهداف بايد ساختارشكني كـرد و بـه  اي موارد جهت دستيابي بهدر پاره

ناچـار بـراي پيگيـري اميـد شـوند، بـهگري در جامعه ناهاي معمول مطالبهجامعه از راه  مادامي كه افراد
شـده بـراي هـاي تعريفنـوعي خـالف جهتكننـد كـه بـهمسيرهايي مي ورود به  به  مطالبات خود اقدام

عنـوان زن هـم بـهبدين معناست كه    رانهي جسوتجنسيمقاومت  گري در جامعه است. استراتژي  مطالبه
سياسـي در   يكنشـگر  عنوانكند و هم بهمقاومت مي  ،ي براي وي مهم استجنسيّتكه مسائل    ،يك زن

 جنسـيّتعطـوف بـه ي جسورانه، مقاومتي است كـه متجنسيمقاومت  توان گفتحال مقاومت است. مي
 تعبيـر  بـاپاسـخگويان    برخـياسـت.  به مسائل زنـان    ت، حساسياست و وجهي از كنشگري سياسي آن

عنـوان بـه  يخواهسـهمانـد و بـه زعـم آنهـا  اشـاره كرده  بحـث» به ايـن  زنانگر و پيگير بودن  «مطالبه
 ةچنانچه زنـان خواهـان كسـب جايگـاه در عرصـو    ستيناي  نشدهو پذيرفته  يامر منف  اصالً  يگرمطالبه

(مـردان حاضـر در  هيتا بق ننديساكت بنش  ا آنها نبايد. لذبايد در اين عرصه تالش كنند  ،تندسياست هس
 يسـتادگيبه حق خود ا دنيرس يو برا ردهمطالبه ك ديبلكه با ؛كنند يريگميتصم شانيبراقدرت)   ةعرص

؛ سـتسياست، متوجه خود زنان ا  ةت جايگاه سخيفي زنان در عرصآنها بر اين عقيده بودند كه علّ  كنند.
 يـن مـورد اقـدامي نخواهـد كـرد.ود را مطالبـه نكنـد، حكومـت هـم در اخـ  تا زماني كه فرد حـق  زيرا

  :گونه اظهار نموده استاين بحث را اين ٢٢  ةشمار ةشوندمصاحبه
 ةاز موضع سياسـت مـردزد  حكومت باألخرهام هستم و معتقدم  پيگير مطالبات سياسيمن  «

بينيم شور بود ما ميكقوانين سفت و سخت    وفرض كن قانون حجاب كه جز.  خودش كوتاه مياد
نشـيني ده. يعنـي حكومـت داره عقبحجاب رو توي تلويزيون نشون مـيهاي كمكه حتي خانم

گر باشن اين ها مطالبهخانم ةهم طوره اگرسياست هم همين ةدر زمين. كنه از موضع خودشمي
  شه.»يچ كاري درست نميه طوريچون ايننيستم؛   اعتنابه شرايط بيمن  كنه. شرايط تغيير مي

ت مداخلـه در امـور جسـارت و جرئـ«  ايـن بحـث را بـاپژوهش حاضر، برخـي نيـز    ةدر بين نمون   
مـردان كمبـودي ندارنـد كـه   در مقايسه بااي  اند. به زعم آنها، زنان در هيچ زمينهسياسي» تفسير كرده
ت زنـان مقـداري كمتـر از و جرئ  تنها ممكن است ميزان جسارت  سياست شود.  ةمانع ورود آنها به عرص
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بايد بتوانند جسـارت خـود  ،دنسياست هست ةبنابراين چنانچه زنان خواهان مداخله در حوز  ؛مردان باشد
نگراني بـه ميـدان سياسـت گـام بدون ترس و واهمه و دل  تمرين قدرت بيان نمايند ورا افزايش دهند،  

ها» تشريح مقابل تحميلاستقامت زنان در«با تعبير    اين ايده را. تعدادي از پاسخگويان پژوهش،  ندبگذار
جتمـاعي و دليل تطابق نداشتن با منافع جريـان ا، بهجامعههايي از  اند. در شرايطي كه حقوق گروهكرده

خـود   ةفتـرطلبان براي بازيابي حقوق ازدسـتسوي حقهايي كه ازبه تالشسياسي حاكم، پايمال شود،  
گـروه  ،مردان بهنسبت، چنانچه زنان را در جامعه شود. مطابق اين تعريفته ميصورت گيرد، پايداري گف

تضـييع   ورود به جايگاه سياسـي،  ةتوسط گروه اكثريت مردان در زمين  شانحق  شمار آوريم كهت بهاقليّ
موجود،  . به باور آنها با توجه به شرايطبودت و پايداري زنان در اين جريان مبايد قائل به مقاو  ،شده است

د از شـوهايي كه در حـق آنهـا ميعدالتيبرابر بيين است كه زنان بايد درها اترين استراتژييكي از مهم
راحتي از موضع خود ت خود دست نكشند. چنانچه آنها بهراحتي از مطالباخود پايداري نشان دهند و به

گيرنـد و حقوقشـان را ناديـده مي  ،سياسـت هسـتند هـم  ةعرصـ  س، مرداني كه در رأگيري كنندكناره
    سياست ادامه دهند. ةوضعيت اسفناك خود در عرص ن بايد بههمچنان زنا

اند. نموده  اظهارفهوم «اعتراضات و اعتصابات»  اين بحث را با م  ،از پاسخگويان پژوهشديگر  برخي     
كنند در حق آنها ظلـم مان ميافرادي كه گكه  هايي هستند  اهرماي موارد اعتراضات و اعتصابات  در پاره

هاي مذكور حاصل نارضايتي از وضـع موجـود نمايند. اهرمعدالتي رخ داده است، از آنها استفاده ميو بي
اي از . بـه زعـم عـدهشـوديكـار گرفتـه مهجامعه ببراي احقاق حق در منظور استفاده از زور بهاست كه  

بـه حقـوق   كننـد وايفا ميها  ساير عرصهتري در  وز نقش فعالايران، زنان هر ر  ةدر جامع  پژوهش  ةنمون
دار شـناخته عنـوان زنـان خانـهي به سطح زناني كه پيش از اين بهشوند؛ حتي اين آگاهتر ميخود آگاه

جايگـاه   شان را درموردتر اعتراضاتآوانگاردتر و جدي  حتي  هستيمكشيده شده است و شاهد    ،دشدنمي
سياست به همـين   ةبنابراين اگر وضعيت و جايگاه زنان در عرص  ؛كنندسياست مطرح مي  ةصزنان در عر
ر ايـن زمينـه دسـازي  ، در آينده شـاهد اعتراضـات تاريخروزافزون ايشان  جه به آگاهيوبا ت  ،منوال باشد
  در اين زمينه چنين بيان داشته است: ٣٠ ةشمار ةشوندمصاحبه  خواهيم بود.

حقش اعتراض كنـه و در اعتراضـات و اعتصـابات   دست آوردنم برا بهزمه كه آد«گاهي اوقات ال
مـن اگـه فـك   ت بشناسن و اونو بهش بدن. بنابراينيشو به رسمشركت كنه و هزينه كنه تا حقّ

دن نمـيمـردان بهـم    ةشـيوبه سياسـت بـه  م رو  ورود  شده حقّهاي آروم و حساببا روشكنم  
  ر هم استفاده كنم.»باهاي خشونتروشحاضرم از 

هــايي بــراي معموالً در جوامعي كـه كانالاشاره كرده است كه    لهمسئ) به اين  ١٤٥:  ١٣٧٤مصفا (
 چنانچـهگيــرد.  خــود مـيآميز بـهمسـالمت  ةگونبيـان و عمل مشاركت وجود داشته باشد، اين عمل،  

 صورت خشـونت و مشـاركتي آن بهجلّهايي براي مشاركت و بيان نارضايتي وجود نداشته باشد، تكانال
سـنت و   ةبا توجه بـه پشـتوانسياست،    ةورود زنان ايراني به عرص  ةدر زمين  .خواهد بودآميز  غيرمسالمت

يكي از داليـل بـروز خشـونت و اعتـراض  لهئمستر است و اين ميدان ورود براي آنها تنگفرهنگ ديرپا،  
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 ي جسورانه را بـا تعبيـرجنسيّتمقاومت استراتژي شده، اي انجامهدر موارد زيادي از مصاحبهخواهد بود.  
ه از پاسخگويان بر اين عقيده بودنـد كـه اند. اين عدّ«نترسيدن از آزمون و خطاي مسيرها» تفسير كرده

شده قابل تعيينهاي ازپيشكه با راه است  سائليبرطرف كردن م  يهاراه  نياول  وزمون و خطا معموالً جزآ
در   .كننـديم  يخطا واهمه دارنـد، از انجـام آزمـون خـوددار  ةاز تجرب  چونبرخي زنان    اما  ؛تندحل نيس

 نيهمانجـام دهنـد و بـه  ترديـبهتر و جد  يآزمون  كنديست كه افراد را وادار ما  فقط خطا،  اي مواردپاره
دسـت   اقانهوام و خلّباد  يحلكه سرانجام به راه  ييجا  را تجربه كنند تا  يشتريب  يآزمون و خطاها  بيترت

 ،زعم آنها، بايد بدون داشـتن تـرس و واهمـهدر واقع به  نبايد از آزمون و خطا ترسيد.  روايناز  ؛كنند  دايپ 
خره راهي كه فرد براي رسيدن به جايگاه مناسب خود در ميدان سياست به آزمون و خطا پرداخت تا باأل

  را به هدف نزديك كند، پيدا شود.
ويكـرد فمينيسـم ي جسـورانه را بـا رجنسـيّتتوان استراتژي مقاومت  گفته شد، مي  با توجه به آنچه

قـدرت و   ةحضـور حـداكثري مـردان در عرصـبراي پرهيز از بازتوليد  تطابق داد؛ بدين معنا كه    راديكال
و مردساالري، اوصاف جديدي همچـون   محوريجاي اوصاف سنتي همچون حمايتي، منفعتبه  ،سياست

 بنـابراين  ).١٦١:  ١٩٩٢(هيـگ،    داشـته باشـدبايـد وجـود  و فراجنسـيتي    ومتي، اعتراضـيمقاانتقادي،  
باربـارا كـه راسـتا اسـت؛ چرارد فمينيسـم راديكـال هـمي جسـورانه بـا رويكـتجنسياستراتژي مقاومت  

جهان چهـارم خـود ادعـا  ةدر بياني ،پردازان ديدگاه فمينيسم راديكالعنوان يكي از نظريهنيز به١،بوريس
خوانـد (دانـون، ميرا به مقاومت فرا  نن بايد «بيرق اصول زنانه را باال ببرند» و با اين بيان، زنانازكند  يم

٢٠٤: ١٣٩٧.(  
و بـا گذشـت زمـان    امـاانـد  ديواري خانه محبـوس بودههاي طوالني در چهارزنان ايراني براي مدت

ي مثال در قرارداد رژي، زنان ايرانـي بـراي . براوارد شوندعمومي    ةبه عرصهايي توانستند  رخداد جنبش
جنـبش زنـان در عطفـي در تـاريخ  ةانقالب مشروطه نقطـ پس از آنها كشيده شدند. لغو آن به خيابان

هاي شرايط و زمينه  نبودندليل فراهم  آگاهي نسبي در زنان، به  گيري روندرغم شكلايران بوده است. به
شمسي نيافتند. تنها بـا پايـان يـافتن حكومـت   بيست  ةويش را تا دهزنان امكان طرح مطالبات خ  الزم،

هاي خـود اقـدام نمودنـد و توانسـتند در پهلوي اول و ايجاد فضاي باز سياسي، زنان براي طرح خواسته
بـا وقـوع انقـالب اسـالمي،  گذاري كنند.را پايه »تشكيالت زنان ايران«  ١٣٢٢و اوايل    ١٣٢١اواخر سال  

تناسبي بين رشد آگاهي و سواد آنهـا ولي باز هم    جديدي شد  ةعمومي وارد مرحل  ةعرصحضور زنان در  
زاده و مصـفا، سياسـت حاصـل نگرديـد (عطـار  ةدر عرصـو مهم  هاي كليدي  داري و تصدي پستو زمام
هـر زمـان كـه وجود موانع فراوان براي ابراز وجود زنـان،  توان گفت بارو ميايناز.  )١١٤  –  ١١٧:  ١٣٨٤

و بـا شـركت   اندبه عرصه آمده  سياسي  ـي  مثابه عامالن اجتماع به  ، آنهارخ داده است  يساختار  شياگش
    .اندسياسي خود بودهـ خواهان دستيابي به حقوق اجتماعي    ،در اعتراضات و تظاهرات

  

 
1. Barbara Burris 
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  عملي منتظرانهبي
معـه وجـود دارد و تلـف جاهـاي مختوجه به پيچيدگي شرايط فعلي و ارتباط سيستمي كه بين بخشبا

اي، همكـاري و هميـاري توجه به تأثير و تأثر آنها بر يكديگر، دستيابي به هدف در هر زمينـههمچنين با
جايگاه آنهـا در   ءمورد زنان و مسائلشان از جمله ارتقات اين امر درطلبد. اهميّها با يكديگر را ميسازمان

 ةويژه عرصـها و بهكه زنان در تمامي عرصهچرا  سياست از شدت و حدت بيشتري برخوردار است؛  ةعرص
اشـاره   لهئمسـبـه ايـن    عملي منتظرانهبيتم    روايناند. ازسياست به نسبت مردان در حاشيه قرار گرفته

 اي مـوارددر پـاره  ،سياسـيحقـوق  وپيگيـري حـقسياست و    ةتر به عرصبراي ورود آساندارد كه زنان  
سياست، منتظر جهت ورود به قلمرو  و به عبارت ديگر،    هستند  هادهاي ديگرها و نسازمان  نيازمند كمك

ايـن پژوهش حاضـر،    ةنمون  افراد  . برخي ازها و نهادهاي ديگر هستندسوي سازمانهموار كردن مسير از
اند. اين گروه از پاسـخگويان قائـل بـه ايـن كرده  بيان»  فراهم نمودن فضا توسط احزاب«  ايده را با تعبير

عنـوان ه بطن سياست كشور هستند، حضور زنان بـهورود ب ةآنجاكه احزاب سرچشمتند كه ازهس  لهمسئ
حضـور ي در سطوح عالي احـزاب و  جنسيّتدل  تعا  عبارت ديگراي حزب بسيار حائز اهميت است. بهاعض

مهمـي  ةلسـئمها و تفويض اختيار به زنان در احزاب كشـور بسـيار گيريزنان در كنار مردان در تصميم
 تواننـدمي يآمـوزش و سـازمانده دن،يشخب تشكل احزاب با گفتتوان در اين زمينه ميآيد.  شمار ميبه

در ايـن د (نمدد رسـان  يو صنف  ياجتماع   ،ياسيس  يهاها و خواستهفعاليّت  ،زنان را در رسيدن به اهداف
ن كنوني بهترين اسـتراتژي بـراي حال حاضر در ايرادر    .)١٠١:  ١٣٩٨آذرشب و آسوده،    :باره بنگريد به

ايـن  ةشـداينكـه صـورت عمليـاتيطريـق احـزاب اسـت. كماوارد شـدن ازسياست،  ةورود زنان به عرص
چنانچـه  روايـنمشـاهده اسـت. ازو جاي دادن چندين زن در آن قابل ليست هر حزب  ةاستراتژي با تهيّ

كـه طورنهمـاتر خواهد بود.  نيز محتمل  سياست  ةاحزاب در اين مورد تقويت گردند، ورود زنان به عرص
  اظهار داشته است: گونهاين بحث را اين ١٤  ةشمار ةشوندمصاحبه

 ةتونن كـاري از پـيش ببـرن و ورود خودشـون رو بـه عرصـصورت تكي و انفرادي نمي«زنان به
ي هاي سياسـلال در احـزاب و تشـكّسياست تسهيل بخشند بلكه اين كار رو بايد با حضـور فعّـ

 ةتر بـه عرصـاقدام به يه سري كارها كـنن كـه بتـونن راحـتصورت جمعي  انجام بدن و بايد به
كنم در حـزب يسياسـت، سـعي مـ  ةترم به عرصمن خودم براي ورود راحت  .سياست وارد بشن

  .»ت يابم و كار حزبي انجام بدمعضويّ
مصاحبه  از  زيادي  موارد  انجامدر  با    منتظرانه  يعمليبشده،  هاي    ي برا  يينهادها  ةتوسع«  تعبيررا 

اين عقيده بودند كه زنان در حال حاضر جايگاه    اند. اين عده از پاسخگويان بر» تفسير كردهآموزش زنان
به اين نكته مربوط است كه براي چنين مناصبي تربيت   لهمسئسياست ندارند و اين    ةخاصي در حوز

دا بايد تربيت سياسي بانوان را تقويت كرد تا هم از نظر عملكرد  اند. لذا براي تقويت جايگاه زنان ابتنشده
بپذي را  فرهنگ آنها  جايگاه مطلوب برسند و هم جامعه و  واقعرد.  به  از مهم  در  براي ها  ترين گاميكي 

اين امر  اين  زنان  تحقق  به  كه  اين  است  به  ورود  داد  براي  آگاهي  و  آموزش  شودقلمرو  اين  ه  باره (در 
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ند  ) بر اين باور٥٣: ١٣٩٥پور ساردويي و مقصودي (حاجي ).١١٢: ١٣٩١خسروي و همكاران،  به  بنگريد
توان به اين موارد اشاره كرد: باال بردن درك  مي  ،مله فرايندهاي مهم در آموزش سياست به زنانازجكه  

گري و  اي البيهي سياسي و آموزش مهارتجنسيّتهاي  هاي زنان، افزايش آگاهينگراني  ة عمومي دربار
ها،  ها، سمينارها و نشستهاي آموزشي و مشاركت در همايشسازي. در اين راستا، برگزاري برنامهشبكه 

د.  اي زنان و سياستمداران مختلف دار ه نقش مهمي در ايجاد فرصت براي برقراري ارتباط با ساير گروه
اصالحهمچنان زنان  مجمع  كل  دبير  حال حاضر  در  چكه  زناني طلب  كه  است  داشته  بيان  كه   را  نين 

عرص به  ورود  قرار براي تصدي  ة سياست هستند،خواهان  آموزش  تعليم و  تحت  سياسي  مناصب  گري 
هاي الزم براي حضور در قلمرو  تا با فراگيري مهارت  انددهند و نهادهايي براي اين امر ايجاد نمودهمي

  تر داشته باشند.  سياست، ورودي آسان
داشـتن در نهادهـاي  فعاليّـتمدني و  ة«تقويت جامع تعبيرپژوهش حاضر، با   ةنمونافراد  رخي از  ب   

اند. اين گروه از پاسخگويان بر اين عقيده بودند كـه بـراي را تفسير كرده منتظرانه  يعمليبمدني» بحث  
حقـوق وانند  كه بت  استمدني قوي    ةبه يك جامعنياز    ،سياست  ةاي مشكل ورود زنان به عرصحل ريشه

نهـاد، سـازماندهي، هاي مردممـدني و سـازمان ةدر جامعـ فعاليّـتآنها را مطالبه نمايند. در واقع زنان با 
هـا و اقشـار ديگـر اجتمـاعي مـدني بـه همـراه گروه ةمتشكل و آگاه خواهند شد و در متن همين جامع

مدني و حضور داشتن در آن  ةتقويت جامع روينتوانند پيگيري مطالبات خود را به نتيجه برسانند. ازامي
يكـي از   تـوان گفـتدر واقـع مي  سياست بسيار تأثيرگذار باشد.  ةجايگاه زنان در حوز  ءتواند در ارتقامي

كنندگان بـا تكيـه بـر كه رقابتطوريبه.  شده استمدني، وجود رقابت نهادينه  ةهاي وجود جامعشاخص
ب صـاسي بـراي تصـدي منامنازعه بتوانند وارد رقابت سي  د به نهادهاي حلّقواعد رقابت سياسي و اعتما

 ةشـونددر ايـن زمينـه مصاحبه  .)١٠١:  ١٣٩٨آذرشـب و آسـوده،  باره بنگريد بـه  در اين(سياسي شوند  
  چنين اظهار نموده است: ١٨ ةشمار

ها و نهادهـاي كلتشـ  الًبته متأسـفانه فعـشم الاو ها عضو ميجيهاي مدني و انمن در تشكل«
 ةبتونن متشكل بشن. به نظر مـن داشـتن يـه جامعـ  بايد  زنان  به نظرممدني قوي نداريم؛ چون  

  بكنه.» فراواني سياست كمك ةبه حوز  ورود زنان تونه بهداشتن در آن مي  فعاليّتمدني قوي و 
تا محو فرهنگ   رهنگج فمروّهاي  ورود دستگاه«اين ايده را با تعبير  پاسخگويان پژوهش در مواردي  

فرهنگ مسلط بـر  كهكنيم زده زندگي ميجنسيّت  ايهجامع  ما در. به زعم آنها  اندبيان نمودهمردساالر»  
كار مشـكلي  ؤثري باشد،كنشگر م خواهدعنوان كسي كه ميو پذيرش زن بهآن، فرهنگ مردساالر است  

و  دنشـوي جنسيّتو شود كه به زن نگاه جنسي سازي در جامعه فرهنگبايد تالش كرد البته  خواهد بود.  
هاي دسـتگاه روايـننشـود. ازنگريسـته كـه نيازمنـد مراقبـت اسـت،   يموجود ضـعيف  عنوانبه وي بهيا  

زنـان   ود  مـرور محـو كننـبكاهند تا آن را بـهفرهنگ مردساالري    از شدتجامعه بايد    ساز ما درفرهنگ
در رويكرد فمينيسم راديكال  لهمسئاين    به  كهچنان  ؛پيدا كنندبتوانند در مناصب مديريتي كالن حضور  

 ي در قالب فرهنـگزبان  افتني  ،سمينيفم  ياصل  فياز وظا  يكي  اين رويكرد،نيز اشاره شده است. براساس  
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 ةوارد حـوز يفـرد يآگـاهنهـان ةو از عرصـ  دباشـن  انيبقابل  يجنس  زاتتماي  و  هااست كه در آن تفاوت
تي   و يا  )٩٨  :١٣٨٨ودگر،  (ر  ت مردساالري در جامعه كاسته شودشدّاز  تا    هنگ گردندزبان و فر  نينماد

فمينيسم راديكال بر اين   ة) در راستاي تقويت بياني١٩٧٤(  آمازون  ةاوديسگريس اتكينسون در كتاب    -
 راي خـودشـان، بـسياسي ةت طبقـتي جديدي، متفاوت از هويّـباور بوده است كه زنان بايد مفاهيم هويّ

وابسـته  –برونگيري ت، از جهتواژگوني اساسي فرهنگي براي تغيير راديكال منبع هويّ  رواينبسازند. از
پور سـاردويي و زعم حـاجيبـه  ).٢١٥:  ١٣٩٧وابسـته ضـروري اسـت (دانـون،    –گيري درون  به جهـت

گونه كـه نسياست، فرهنگ، موضوع اصلي است. هما  ة) براي حضور زنان در عرص٦٥:  ١٣٩٥مقصودي (
بـين بـردن موانـع سـاختاري و ة ازكه بـه انـداز  ،دهد، هنوز نگرش مطلوبي در اين موردآمارها نشان مي

تغييـري ناگهـاني  توانيم انتظار داشته باشـيمثر باشد، وجود ندارد. ما نميؤمدت مويژه در كوتاهنهادي به
تغيير تدريجي فرهنگ،   توان انتظار داشتميدار در جامعه رخ دهد، اما  در عقايد سنتي و فرهنگي ريشه

فضايي را در ميان نخبگان و اقشار مختلف جامعه ايجاد كند كه بـيش از ايـن پـذيراي حضـور زنـان در 
  باشند.  مجلس شوراي اسالمي 

گير)» بـه وپـاي قانوني (تغييـر قـوانين دسـت«بسترساز  تعبيرشوندگان با  اي ديگر از مصاحبههعدّ   
م ايـن مهـ ةمصاحبه بر اين باور بودند كـه نكتـمعنا كه زنان مورداند. بديناشاره كرده  منتظرانه  يعمليب

هاي قـانوني تظرفيّسياسي و  ةنيازمند ارادسان بودن زن و حقوق انساني وي به اناست كه تغيير نگرش 
كنـد. بـه هـر را برطرف نمي  تنهايي اين موانعبهسازي قانوني  تظرفيّ  اما بايد توجه داشت  ؛استمناسب  

توانـد بـا حمايـت قـانوني و ر اجراي قانون يعنـي نهـاد دولـت ميحال قانونگذار و مجري قانون و ناظر ب
ايـن بحـث را  ١١ ةشمار ةشوندمصاحبه بسترسازي حقوقي و قانوني در اين زمينه بسيار تأثيرگذار باشد.

  است:گونه بيان نموده  اين
زنـان بتـونن حمايـت بين ببره و ها رو ازتممنوعيّ  ،ها اينه كه قانونتراتژيترين اس«يكي از مهم

من در اين مـورد   شن.بسياست    ةعرص  واردتونن  كه زنان بدون اين حمايت نميقانوني شن؛ چرا
بـودم كـه در لفـظ رجـال سياسـي   لهمسـئام و خواستار اين  نفوذ كردههايي با افراد ذيصحبت

  .»ري بشهبازنگ
اشـاره   منتظرانه  يعمليب  ةلمسئ«همراهي نهاد خانواده» به    تعبيرخگويان پژوهش در مواردي با  پاس

رود و شـمار مـيت اصلي زنان بـهفرزندان، مسئوليّ داريداري و نگهايراني، نقش خانه  ةاند. در جامعكرده
 ،سياسـت  ةاعـم از عرصـ  ،اههنگامي كه زنان، زماني را به كار كردن در بيرون از منزل در تمامي عرصـه

 ١گـودويليام د. نهاي درون خانه، دچار تعارض شودهند، ممكن است در تطبيق كار با نقشاختصاص مي
اي مـوارد در پارهاحتمال بسياري وجود دارد كه ، بر اين باور بوده است كه  »فشار نقش«  ةمطابق با نظري

به نقـش رو شود. به همين دليل گود  لزامات نقش روبهآميز ام و تعارضفرد با حجم زياد و تركيب نامنظّ
فشـار نقـش   سـي در كـاهشاسا  ةد است خانواده وظيفقكند و معتخانواده اشاره مي  حمايتي و همراهي
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 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٣٠٤

به باور زنان، نقـش همسـر و خـانواده در همراهـي زنـان جهـت   روايناز).  ٤٨٥:  ١٩٦٠(گود،  افراد دارد  
انـد هاي اخير زنان بـر آن بودهدر سال  بر اين مبنا،  انكارناپذير است.  سياست  ةتسهيل ورود زنان به عرص

سـازي جرياناز وجود احزاب در جامعه اسـتفاده نماينـد و بـه عبـارتي سياست،    ةبراي ورود به عرص  كه
شـوندگان بـر ايـن بسـياري از مصاحبه  بر اين اسـاسدر جامعه رخ دهد.    هاي برابر توسط احزابفرصت

كـه  هسـتند يبرانيـراه م كه اين احـزابوجود آيد؛ چرابه  احزاب زنانهاند كه بايد در جامعه  عقيده بوده
اين در بطن اين احزاب بايد برعالوه  توانند براي احقاق حقوق سياسي خود از آنها استفاده كنند.ميزنان  

د كه تا حدودي بتوانـد شته باشنهادهايي براي آموزش زنان و آشنا كردن آنها با دنياي سياست وجود دا
بيشتر مسير را بـراي آنهـا همـوار چه د و هرماندن آنها را از اين عرصه و بيگانگي با آن را كاهش دهدور  

وجـود خواهنـد رامـدتري هـم بـهاحزاب كا، باشد پوياتر مدني ةجامعچه هر اشتالبته بايد درنظر د  د.نك
    آمد.

  

شــكند قلــب همــه   كه به مژگــاناستراتژي نرم:ورزي زنانه (سياست
  شكنان)صف

 ةواسطشود، زنان بهقدرت و سياست همراه با خشونت و منازعه تعريف مي  ةآنكه در جهان مدرن، عرصبا
از  سياسـت) ة(ورود بـه عرصـ در اغلب مواقع بـراي پيشـبرد هـدف خـود  لطيف،  ةويژه و روحي  خلقيات

از   ،زنـد و بـراي دسـتيابي بـه هـدف مـذكوروراجتنـاب ميركوبي  به اعتراضـات سـ  ورود  و  مثلبهمقابله
اسـتراتژي مقاومـت   كننـد. اسـتراتژي فـوق بـرخالفي استفاده ميزنانگ  يهانرم و مهارت  يهااستيس

آرام و بدون  و  چون كسب آگاهي و دانش،بر اقدامات منعطفي هم  ،(كه ذكر آن رفت)  ي جسورانهجنسيّت
و سياست    ةچقدر حضور زنان در عرصركه ه  اين باور است  بر١پامال اندرسن  ه دارد.اشار  وقفه پيش رفتن

تر باشد، صلح و مهرباني بـر جوامـع ملـي و رنگورزي ملي و جهاني پرهاي كالن و سياستگيريتصميم
 يابـدي ميعمـومي تسـرّ  ةخصوصـي بـه حـوز  ةشود و به بياني ديگر مادرانگي از حـوزجهاني حاكم مي

ذات بـهت قـائمزنانـه و عقالنيّـ  ة، عاطفهر ساختن احساس مادري مدفونظا) و با  ١٩٦:  ١٩٩٨(اندرسن،  
ي و هاي سياسي ملّـجهاني، شكل معقولي از ارتباطات عشق و آزادي را در صحنه  ةايمان زنانه، در جامع

    ).١٨٩: ١٩٩٤دهد (موكتا،  جهاني نويد مي
زنان (قرار نگرفتن مقابل قـدرت)»   «كاناليزه كردن مطالباتبا تعبير  پاسخگويان پژوهش در مواردي  

مثل كننـد؛ بـهمقابل مردان و مقامات سياسـي مقابلهبه باور آنها زنان نبايد در  .انداشاره كرده  ايدهبه اين  
زمـاني اسـير فرهنـگ مردساالر كه دير  يدنيايزعم آنها زنان در  . به  دبلكه بايد از قدرت نرم استفاده كنن

توانند و نبايد خالف جهت آب شنا كنند كه در اين صـورت قـدرت، آنهـا را ، نمياست  مردساالري شده
هاي نـرم و كار بردن شـيوهة سياست بايد از بهبه باور زنان، براي ورود به عرص  رواينازنابود خواهد كرد.  
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 ٣٠٥   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

  هاي زنانه استمداد كرد.مهارت
» زنـان «حضـور تـدريجي و آرام  عبيرت  اين بحث را باپژوهش در مواردي    ةنمونافراد  اي ديگر از  هعدّ

ي اسـتفاده هايبايد از استراتژيسياست،    ةبراي ورود بهتر و بيشتر به عرصزعم آنها زنان  اند. بهكرده  بيان
تـا بـه   دنكنبنابراين بايد آرام حركت    ،گويندهاي چراغ خاموش ميرا استراتژي  كنند كه به اصطالح آن

مفهـوم «پيشـروي آرام»   وم «حضور تدريجي و آرام»، يادآوررسد مفهمينظر  به  منزل مقصود برسند.سر
نشـين در شـهرهاي جوامـع هاي حاشيهگروه فعاليّتبررسي  وي مفهوم مذكور را برايآصف بيات است.  

نـدرت ، كـه بـهپدرساالر  هايزنان در دولت  فعاليّت  آن را براي  و همچنين  دانسته  پسااستعماري مناسب
كار گرفتـه اسـت. ، بهاعتصاب هستند هاي خياباني عظيم وراهپيماييو  سازي،دهي و شبكهداراي سازمان

هـاي پراكنـده بـراي دسـتيابي بـه هاي مستقيم غيرجمعي بادوام افـراد و خانوادهپيشروي آرام به كنش
 –  ٧٧:  ١٣٩٠،  (بيـاتشود  ف اطالق ميتكلّخاموش و بي  ،غيرقانوني  ةشان به شيوزندگي  ةضروريات اوليّ

  در اين زمينه چنين بيان داشته است:  ٥  ةشمار ةشوندمصاحبه  ).٦٩
م. در حـال حاضـر بايـد اي داشته باشـم و حركت آهستهنينه كنيه كم طمأ بايد  من    ة«به عقيد

راه خود را تدريجي   بتوانم  بايد.  آميز استفاده نكنمهاي خشونتو از روشردارم  هاي آهسته وقدم
  .»باز كنم

اظهـار «كسـب آگـاهي و دانـش سياسـي»    اين ايده را بـا تعبيـراي  هپژوهش، عدّ  هايدر بين نمونه
سياست اين است كه زنان خود را مجهز به دانش و   ةاند. به باور آنها اولين گام جهت ورود به عرصنموده

ست از ظرفيت و توانـايي ا  مجبورخواه ساختار قدرت  ناخواه  ،فتدكنند. وقتي اين اتفاق بي  سياسيآگاهي  
فرد   دتوانداشتن آگاهي مي  براينعالوههاي مختلف جامعه از جمله سياست استفاده نمايد.  آنها در بخش

خـود از جملـه  ةشـدتواند جوياي حقوق پايمالبهتر ميدر اين صورت  وحقوق خود آشنا كند و  را با حق
اسـتراتژي «داشـتن نظـام فكـري» بـه    تعبيـرن بـا  شوندگامصاحبهبرخي    سياست باشد.  ةورود به عرص

بـا   تـوانيآن م  ةليوسـاسـت كـه بـه  يا، شالودهينظور از نظام فكراند. مورزي زنانه اشاره كردهسياست
و يا براي خـود هـدف   كرد  ينيبشيكالن مسائل و مشكالت را پ   يشد و راهكارها  مواجهمسائل مختلف  

بـر  روايـناز. آن در مسيري در راستاي نظام فكري گام برداشـتبراي رسيدن به همچنين تعيين كرد و 
نظـام فكـري خـود را بايـد    ،دارنـدسياست    ةمصاحبه، زناني كه قصد ورود به عرصپاية بيانات زنان مورد

 ٥  ةشـمار  ةشـوندطرح و برنامه داشته باشند. مصاحبه  براي رسيدن به آنف  ن هدف،يپس از تعيند و  بياب
  است:  ن باوردر اين مورد بر اي

انداز نـدارن و افراد در نظام فكري خودشون يـك چشـم  ه استدچار چالش شد  ما«نظام فكري  
ل اوّ،  ه باشـمحركت رو به جلـو داشـت  اگر بخواهمكنم  حتي در زندگي شخصيشون. من فكر مي

 از هـدفم  و    خودمو با نظام فكري خودم معلوم بكنم. اينكـه تعـريفم از خـودم چيـه  بايد تكليف
  .»يهچ

«الگـوگيري از حضـور زنـان   تعبيـرورزي زنانه با  شده، سياستهاي انجامدر موارد زيادي از مصاحبه



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٣٠٦

 يابيو دسـت  تيـموفق  يبرا  رگذارياز اقدامات مهم و تأث  يكي  .» تفسير شده استسياست  ةدر عرصموفق  
 روايـناز  موردنظر است.  ةق حوزو اقدام و عمل افراد موفّ  ليتفكر، تحل  ةويبه اهداف بزرگ، آموختن از ش

بايـد از زنـان  ،دارند سياست ةه از پاسخگويان بر اين عقيده بودند كه زناني كه قصد ورود به عرصاين عدّ
ها، . البته بايد توجه داشت چنانچه الگوگيري و نمونهلگوبرداري كننداند اقي كه وارد اين عرصه شدهموفّ

ايـن مصاحبه نيـز اي از زنان موردهعدّ د.ودي تطبيق داده شواست با فرهنگ خالزم    ،شمول باشندجهان
بـا  فـرددر گـام اول آشـنا كـردن  ييافزاهدف از تواناند. افزايي زنان» تفسير كرده«توان  ايده را با تعبير

 يهار در عرصهثّؤنقش م يفايو ا يسازميتصم تيتقوهاي خود است و در گام بعدي استعدادها و توانايي
توانـد دنبـال افـزايش آگـاهي مياور بودند كه افزايش توانمنـدي بـهپاسخگويان بر اين ب  برخي  .تلفمخ

هاي سازوكار اين امر اين است كه بـا مكانيسـم اًطبيعتاهم كند.  هاي آينده فرهاي تغيير را در دههزمينه
 .مـر تحقـق پيـدا كنـدهاي آموزشـي ايـن ارشـته  ةتعبيـو  هاي آموزشـيمختلفي از قبيل طراحي دوره

در وي،    ةبه عقيـدتواناسازي زنان اشاره كرده است.    ةلئمس) به  ٣٧٢  –  ٣٧٤:  ١٣٧٣كه مصفا (طورهمان
شــود. رفــاه، عنوان يكـي از معيارهــاي نيــل بــه آن مطــرح مـيسازي، مشاركت بهتوانا  ةبطن نظري

معنــاي . ايـن مشـاركت بـههسـتندسـازي  توانا  ةظريـدسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل، معيارهاي ن
ريزي، مـديريت، اجـرا و ارزشـيابي حضـور زنان در تمام مراحل بررسي نيازها، شناسايي مشكالت، برنامه

    .آنهاست
» تفسير شـده بخشي به جامعه«آگاهي  تعبيراين بحث با  شده،  هاي انجامدر موارد زيادي از مصاحبه

هـا همـراه د و با تحليل، تبيـين، درك و دريافـت حقـايق و واقعيترو فراتر از احساس  بايد. آگاهي  است
هر گونه انكشاف ذهني حقايق و مترادف با بينش و بصيرت و شـناخت بايد  آگاهي را    تيب،شود. بدين تر

، پديده يا كاري كه منجـر بـه انكشـاف ذهنـي حقـايق شـود، فعاليّتهر گونه    رواين. ازت دانستو معرف
اي از پاسخگويان بر اين عقيده بودنـد ه). عد١٧ّ – ٢١: ١٣٩٢(ياوري وثاق، شود يده ميبخشي نامآگاهي

بخشي). بـه عبـارتي به ديگران هم آگاهي داد (كسب آگاهي و آگاهي ،كه بايد در كنار آگاه شدن از خود
دم بر آگاهي مقكه شناخت و  ر و دانش دعوت كرد؛ چراسطح تفكّ  ثرگذار بود و ديگران را به ارتقاءبتوان ا

بـه  نفس»افـزايش خودبـاوري و اعتمادبـه« تعبيـرشـوندگان بـا مصاحبه هر گونـه اقـدام اسـت. برخـي
اسـت كـه   يتيّشخصـ  ياتنفس از جمله خصوصبهعتمادو ا  يخودباوراند.  ورزي زنانه اشاره كردهسياست

 يسـواست بـه ينفس پلاعتمادبهمواقع    ياريدارد. در بس  يكاربرد فراوان  يدر زندگ  شرفتيرشد و پ   يبرا
 و  شـامل افكـار  ي. خودبـاورشـوديخـود، سـاخته نم  دربارةر مثبت  پل جز با داشتن تفكّ  نيو ا  تيّموفق

 گــذارد.يم ريتــأث رونيــمــان بــا جهــان باز مــا و تعامل گــرانيدرك د ةبــر نحــوشــود و ياحساســات م
  دارد:بيان مي هگوناين بحث را اين ٣٤  ةشمار ةشوندمصاحبه

نفسشـون زيـاد . بايـد اون قـدر اعتمادبهخودباوري دارهو نفس ما نياز به اعتمادبه  ة«زن در جامع
مـن كـه خيلـي   اجتماعي بشـن.  فعاليّتياست و ميدان  س  موانع وارد گود  ةبا وجود هم  بشه كه

  .»دمدارم افزايش مي باوريموخودروي اين موضوع متمركز هستم و  



 ٣٠٧   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

 «نشان دادن شايستگي  تعبيرورزي زنانه را با  پژوهش حاضر، برخي نيز سياست  هايدر بين نمونه   
مل كننـد و وظـايف موفق ع   ترهاي پايينزعم آنها، زنان بايد در پستاند. بهخود به جامعه» تفسير كرده

بـاالتر گري مشـاغل براي تصـديو هم نحو احسن انجام دهند تا خود را به جامعه اثبات كنند  خود را به
بايـد بتواننـد ر مسـير ورود بـه ميـدان قـدرت، وجود تمام موانـع دزعم زنان، بابنابراين به  شوند؛انتخاب  

    .نشان دهندشايستگي خود را به جامعه 
سياست» بـه  ةگيري و البي كردن با افراد در حوز«ارتباطتعبير پاسخگويان پژوهش در مواردي با    

خـور سياسـت و كسـب جايگـاهي در  ةت در عرصمعنا كه زنان براي موفقيّديناند. باشاره كرده  ايدهاين  
 ةنفوذ در عرصـيي برقراري ارتباط با افـراد صـاحبگاهي الزم است توانا  ،هاي خودت و شايستگيصالحيّ

بتـوان افـراد ،  خاص  يطياست كه در شرا  نياعمال نفوذ ا  اي  يگريمنظور از البد.  نسياست را داشته باش
توانـايي در واقع به باور زنـان، . كند تيحما موردنظر تا از اقدام كردمتقاعد  را  يريگميقدرت تصمداراي  

 ةدر بـين نمونـ.  روي زنـان اسـت  هاي پـيشيكي از اسـتراتژي  نفوذ سياسيبرقراري ارتباط با افراد ذي
 ،سياسـت ةكـه عرصـد. ازآنجاانـكرده اظهار«داشتن استقالل مالي»  اين ايده را با تعبيراي  هپژوهش، عدّ

از   يمـحج  داراي  بايـد  ،دارنـد  در اين عرصهطلبد، زناني كه قصد گام نهادن  مي  زيادياقتصادي    ةسرماي
حضـور بيشـتر زنـان در اظهـارات زنـان،  ةپايبر  در واقعباشند تا بتوانند پيروز اين ميدان باشند.    سرمايه

«تربيـت  تعبيـرپژوهش حاضـر، بـا   ةرخي از نمونست. بآنهابه توانمندي اقتصادي    منوط  سياست  ةعرص
بايد روي تربيت فرزندان   ،زعم اين گروه از پاسخگويانبهاند.  را تفسير كرده  اين ايدهدرست نسل آينده»  

 ،به نظـر كيـت ميلـتسياست تغيير يابد.    ةمورد حضور زنان در عرصو ديدگاه آنها در  تا نگرش  كار كرد
هاي طبيعي بين زنان و مـردان را ايدئولوژي مردساالري تفاوتيسم راديكال،  پردازان فمينيكي از نظريه

هاي مسـلط يـا مردانـه و زنـان همـواره كه مردان همواره نقش  شودكند تا يقين حاصل  نمايي ميبزرگ
 (تانگ،  بين برودتوسط نهادهايي همچون خانواده از  بايد  هاي فرودست يا زنانه دارند. اين ايدئولوژينقش

وضـوح پرورش دختران و دگرگوني در آن بـهتربيت و    ةلئمسدر بين نسل جديد  ).  ١٥٩  –  ١٦٠:  ١٣٨٧
براي دختران هم    هاي رشد و پيشرفتفرصت  هادر بسياري از خانوادهدر جامعه نمايان است. براي مثال  

بـا گذشـت  لهمسئ همين .شودبين آنها تمايزي برقرار نمي  ،جنسيّتمبناي  فراهم است و هم پسران و بر
بوم، ي كه دختران اين مرزوي در جامعه محو شود؛ تا جايجنسيّتهاي  شود آموزش كليشهزمان باعث مي
  در اين مورد چنين اظهار داشته است: ٩  ةشمار ةشوندمصاحبهاي مردانه نبينند. عرصه اًسياست را صرف

خيلي قـوي اونـا عرصه بشن. بايد    بايد دخترانمان را طوري تربيت كنيم كه بجنگن و وارد اين«
دم اين ياد ميبه دخترم  من    .نيست  مردان  مختص به  سياستكه  ياد بديم    بهشونرو بار بياريم.  

  مسائل رو.»
«تغيير سبك زندگي متداول (محدود نبـودن بـه نيز اين بحث را با تعبير شوندگان  مصاحبهبرخي     

رها تعبير كرد كـه فـرد اي از رفتاتوان به مجموعهي را مياند. سبك زندگمطرح نمودهخانه و خانواده)»  
كند، بلكـه روايـت خاصـي را هـم كـه او تنها نيازهاي جاري او را برآورده مينه  كه  گيردكار ميآنها را به
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بنـابراين زنـان ).  ١٤٣:  ١٣٨٢كند (گيدنز،  برابر ديگران مجسم  ي هويت فردي خود برگزيده است، دربرا
بايد به حضـور مفيـد در اجتمـاع   د ونكنپروري  حدود به همسرداري و فرزندفكري خود را مقامت  بايد  ن

پـژوهش، زنـان بـراي دسـتيابي بـه   ةزنان نمونـ  ةحاصل از مصاحب  متون نوشتاري  ةپايد. برننديشهم بي
پژوهش حاضـر، برخـي  ةد. در بين نموننسياست بايد سبك زندگي خود را تغيير ده  ةجايگاهي در عرص

زعم آنها گام اول بـراي ورود اند. بههاي فرهنگي» تفسير كردهتفعالي«شركت در  ين ايده را با تعبيرانيز  
كـه ايـن ورود دو مزيـت فرهنگـي شـوند؛ چرا ةسياست، اين است كه وارد عرصـ  ةتر زنان به عرصراحت

و صـالحيت نـان بـه ز جامعـه، ديـد جامعـه خواهد داشت: اول آنكه با انجام اقدامات فرهنگي در سـطح
ي و لياقـت ت در آن عرصـه، شايسـتگكه با موفقيّهد كرد و دوم آنسياست تغيير خوا  ةبه عرص  انورودش

  اهند داد.خود را به جامعه نشان خو
ورزي نـرم را بـراي ورود بـه راتژي سياسترسد زنان ايراني در حال حاضر استنظر ميطور كلي بهبه

هاي پـيش گـرفتن سياسـتمثل و دربـهكه بـر ايـن باورنـد كـه مقابلهااند؛ چرقلمرو سياست اتخاذ كرده
بـر ايـن اسـاس برآننـد بـا كسـب انرژي نـدارد.  وقت و  اضي براي آنها حاصلي جز اتالف  مقاومتي و اعتر

و در هر جايگـاهي كـه آگاهي بخشيدن به جامعه، حقوق زنان را در كشور برجسته نمايند    خودآگاهي و
دي آنهـا تغييـر به زنان و توانمن د به اجتماع، ديدگاه آنها رانشان دادن شايستگي خو  با  ،ندبه كار مشغول
 عمـومي ةعرصـكـه  را، ايـن بـاور غلـطدختران خود را طوري تربيت كنند كه  براين برآنند  دهند. عالوه

 ، محـو نماينـد.مختص به مردان است و زنان بايد در خانـه بماننـد و بـه كارهـاي خانـه مشـغول شـوند
با عضـويت در نهادهـايي سـعي  ،بينندچنين زناني كه توانايي حضور در قلمرو سياست را در خود ميهم
زنـان از  ةاستفاد روايند. ازبيشتر آشنا گردن ورزيو با فنون سياست كنند توانايي خود را افزايش دادهمي

خوانش بيـات، زنـان  ةپايدهد. بررا نشان مي رويكرد آصف بياتهاي مقاله با  تطابق يافته  ،استراتژي خود
بلكـه بـا درگيـر  سل به اعتراضات عظيم انجـام نـداده،تو ي را باجنسيّتعدالتي بيهاي مردساالر در رژيم

 رسد مهمترين عامـلنظر ميطبق نظر بيات، بهدهند.  عادي انجام مي  ةشدن در كردارهاي زندگي روزمرّ
  .بودن آنهاست  وجه عادي  سركوب نشدن اين نوع رفتارها،

  

  گزيني مأيوسانهعزلت
كنـد:  دايـدر سـه قالـب ظهـور و بـروز پ  توانـديحـاكم م ياسـينظام س درمقابل سوژه كي  يريگموضع

. تعـارض اسـتياز س يريگو كنـاره ،حـاكم ياسـيبر آن، نقـد نظـام س يرگذاريمشاركت در قدرت و تأث
و  اســتياز س ســوژه يريگگــاه بــه كنــاره ياســيس يهــاتيّبــا واقع ســوژهنهفتــه در ذات  ييگراآرمــان
حـاكم بـر جامعـه، سياسـي  تياز وضـع ديـناام هايسـوژه  ط،يشـرا  نيـ. در اشوديمنجر م  ينيگزعزلت
و  يعلمـ يهافعاليّتو به  دهنديم حيو نقد نظام حاكم ترج  ياسيس  سوژگيرا بر    استياز س  يريگكناره
عوامـل   نخسـتعوامل اسـت:    دستهمعلول سه    استيس  از  يريگكناره  يطور كل. بهآورنديم  يرو  يفكر

فقدان امكانـات  دوم ؛ياسيس يمشاركت در زندگ يالزم برا ةزيفقدان انگ  ژهيوهب  يشناختو روان  يفرهنگ



 ٣٠٩   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

فقـدان فرصـت عمـل   و سوم  ؛د فقدان تشكل و سازمان الزممانن  ياسيمشاركت و نقد نظام س  يالزم برا
 نيشـتريب هاسـوژه ياسـيس گزينيو عزلـت يريگرهمل سوم در كنابسته بودن ساخت قدرت. عا  ليدلبه

 يجـيامـر متـداول و را  هاسـوژه  ينيگزو عزلت  يتفاوتيب  اي موارددر پاره  ليدل  نينقش را دارد و به هم
 يمفهـوم «سـرخوردگ  دو  نيبـرسـد  نظـر ميبـه  .شـوديم  اديـ  يعنوان مهاجرت دروناست كه از آن به

 يسـرخوردگ  اي  يكه هرچه ناكام  يمعننياند. بدبرقرار كرده  يتنگاتنگ  ةو انزوا» رابط«انفعال    و  »ياسيس
انفعـال و رو  ايـن. ازخواهـد بـود  شـتريبنيـز    هاآنگيري  انزوا و گوشه  زانيباشد، م  شتريب  يگروه  اي  يفرد
اشـته وجـود د يهر جا احساس سرخوردگ  گريبه عبارت د  ؛دارد  سرخوردگيو    يدر ناكام  شهير  يروپس
 ياسـيس  يسـرخوردگ  نكـهيتوجه اقابل  ةنكت  .نيست  يروجز انفعال، ركود و پس  يزيآن چ  ةجينت  ،باشد
 لئبه مسـاگرا  آرمان  يافرادعنوان  به  ايشان. در واقع  ستين  شانيا  ياجتماع   اعتنايييب  يبه معنا  هاسوژه

امـا   ؛كننـديت رصـد مدقّـبـهكشور را    ياجتماع -ياسيالت ساند و تحوّاسجامعه و سرنوشت كشور حسّ
 .دهنـدينشـان نم  ياسـيبه مشـاركت س  يليو ركود شده و تما  فعالدچار ان  ياسيس  يسرخوردگ  ليدلبه

اي مـوارد كه در پاره  حاكي از اين است  ،هاي كانونيهاي فردي و گروهمصاحبه  نوشتاري ازتحليل متون  
بـدين معنـا   ؛گيرندپيش ميشوند و انزوا درن ميگرداسياست روي  ةنوميدانه از عرص  ،هاي سياسيسوژه

دهند و گويي ترجيح مي ايشانو مصاحبت با  سياسيونرا به بودن در جمع  گيريگوشهكه آنها خلوت و  
و   كننـدآن ديدند كه در نشيمن عزلت نشينند و ترك صـحبت    تمصلح«سخن،  به قول سعدي شيرين

بـا  «قهـر تعبيـرا بـا گزيني مأيوسـانه رعزلتن پژوهش، بحث  تعدادي از پاسخگويا.  »گيرندطريق عزلت  
ت و كششـي برايشـان قلمرو سياست همچون قبـل جـذابيّزعم آنها، به اند.تشريح كرده سياست» ةعرص

شـده  نيـياز قبـل تع زيـكه همـه چ است ينحوجامعه به  ياسيس  يفضا  بر اين باور بودند  كهندارد؛ چرا
ديگر چندان تمايلي بـراي ورود بـه ايـن   رواينرود. ازيم  شيپ   يكل صورشبه  زيهمه چدر واقع  است و  

 ةبسـياري از زنـان از عرصـ  انـد.بـه كنجـي خزيده  ،عرصه ندارند و نااميد و سرخورده از شرايط موجـود
هاي اجتماعي و مدني هستند؛ به فعاليّتاز آن و روي آوردن به   اند و خواهان دوريسياست نااميد گشته

خواهـان انجـام كـنش جـايگزين  انـد ومدني رفته  –سمت كنش اجتماعي  معنا از كنش سياسي بهيك  
 ةشـمار  ةشونداين مطلب در اظهارات مصاحبه  مشاهده هستند.مصاديق اين زنان در جامعه قابل  اند.شده
  اشاره شده است: ٣٠

 ةور در عرصـ«از زماني كه به نوعي سوژگي سياسي در من شـكل گرفتـه فكـر كـردم كـه حضـ
درس  رو حـل كنـه و خيلـي تـالش كـردم كـهامعه تونه دردي از جعنوان يه زن ميسياست به

هاي اخير به اين نتيجه رسيدم كه ي سياست حضور داشته باشم. اما توي سالبتونم توبخونم و  
 رو و وارد شـدن بـه ايـن عرصـهروز سياسي اون همه شوق و ذوقـم   فايده نداره. با ديدن حال و

 گذاشتم كنار.»

بازگشـت بـه نهـاد علـم و «  تعبيـراز  گزيني مأيوسـانه  عزلـتبرخي پاسخگويان پژوهش براي بحث  
سياسـت  ةها بـا حضـور در عرصـاي كـه سـالباور آنها با توجه به تجربـهاند. به  استفاده نموده» دانشگاه
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اند. در آن را چنـدان مثمرثمـر ندانسـته  و بودن  گري زيادي همراه دانستهاند، اين حوزه را با البيداشته
 ةخواهان بازگشت به عرصـو  كنند  اند كه براي ورود دوباره به اين قلمرو تالش نميرو بر اين عقيدهايناز

سياسـت  ةاظهـار سـرخوردگي از عرصـ ايهورز عدّدر بين زنان سياستاند.  مي و نهاد آكادميك بودهمعلّ
هاي خود به خواسته  نداي نبوده است كه بتوانگونهصه فضا بهبودند كه در اين عركردند و بر اين باور  مي

در انـد. ن محيط آكادميك پنـاه آوردهاو به دام با نااميدي از اين قلمرو فاصله گرفته  . بنابراينيابنددست  
ة حـاكم به دو دست اشاره كرد كه نخبگان را ١چرخش نخبگان ويلفردو پارتو  ةتوان به نظرياين زمينه مي

بـاره كنـد (در اينسياسـت را بـازگو مي  ةگيري نخبگـان از عرصـبندي و داليل كنارهحاكم تقسيمو غير
باره چنين اظهـار در اين  ٣٢شمارة    ةشوندمصاحبه).  ١٢٤  –  ١٢٦:  ١٣٩٩بنگريد به رستمي و همكاران،  

  داشته است:
مجلـس   ةسياست و نماينـد  ةال در عرصل حضور فعّساالبته بايد يادآور بشم كه بعد از چندين«

مي خودم برگشتم و به نظـرم سياسـت مـا سالي هست كه دوباره به نقش شريف معلّ  دبودن چن
زيـادي   گري هستش و مـن تـا حـدّچندان جاي مناسبي براي حضور نيست چون سرتاسر البي

  »سرخورده شدم.
رصد متفكرانـه بـدون كـنش وقـايع «يده را با تعبير اين اشده،  هاي انجامدر موارد زيادي از مصاحبه

 ةفـراوان بـه عرصـ ةوجود عالقباه از پاسخگويان بر اين عقيده بودند كه اند. اين عدّتفسير كرده» سياسي
ر مقطع كنوني به تفكّـدر  رو  ازاينبه حضور در آن ندارند.    ايعالقه  فعلي،  ةنااميداندليل وضع  سياست، به

صورت بهتر شدن شرايط در آينده بتواند وارد اين قلمرو تا درپردازند  هي سياسي ميگاسياسي و كسب آ
بيـان شـده   ٨  ةشـمار  ةشونداين نكته در اظهارات مصاحبهنظر خود را داشته باشند.  سوژگي مدّشوند و  

  است:
ن وجـود داره، مـن اسـتراتژي بـه آمـده و اوضـاعي كـه اآلبه نظرم باتوجه به شرايط پيش  فعأل«

كنـي و به ميزاني كه كمتر پيگيـري مي . به نظرمدرپيش گرفتمر كردن رو  اي رفتن و تفكّگوشه
اين حوزه بيشتره. ببين وقتي از سياسـت   آمادگيت براي كنش و عمل در آيندةگيري  ناديده مي
شـي و بيشـتر درمـورد اقـدامات سياسـي و افـراد ر وارد ميتفكّ  ةحوز  به  شي، به نظرمدلزده مي

كنش و عمل سياسي هـم بيشـتر   ياآمادگيت برري و اينجاست كه بعدًا  اسي به فكر فرو ميسي
  ».شهمي

از ايـن  سياست به معناي ناآگـاهي ةگزيني مأيوسانه با عرصعزلت ةتوان گفت، مواجهبر اين مبنا مي
ز سياسـت فاصـله ااي از زنـان هت عـدّطـور موقّـمعناست كـه بـهلكه بدينب ؛عرصه و غفلت از آن نيست

اجتمـاع و علـم هاي جـايگزيني همچـون پردازند و يا به عرصـهمورد آن به تأمل بيشتر ميگيرند، درمي
 ةتر و بهتـر بـه عرصـمناسـب يفرصـتپردازند تا در كنند و به كنشگري در اين قلمروها ميمهاجرت مي

      .  نمايندسياست رجعت 
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 ٣١١   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

  گيرينتيجهبحث و 
ت امر سياسي و مسائل مربوط بـه آن جهاني از يك طرف حاكي از اهميّ ةاخير در حوز  هايالت دههتحوّ

نيـز از ايـن   يرانيزنان ا  هاي مختلف است.ال آنها در عرصهو از طرف ديگر رشد آگاهي زنان و حضور فعّ
ره بـرده و از كه همانا ارتباطات گسترده است، به  ،يكنون  يايدن  يژگياند از وتوانستهو    قافله عقب نمانده

بند و بـر دانـش اي  آگاهي  ياسيس  و  يفرهنگ  ،ياقتصاد  ،يامور علم  ةيزنان و كل  ةاطالعات مربوط به حوز
ورزي و افـزايش سـطح تحصـيالت زنـان، هاي اخير بـا گسـترش علـمدر دهه  براينفزايند. عالوهخود بي

هاي ر زنان ايراني در عرصهثّؤو م  ور فعالرغم حضاما علي  ؛موجبات رشد آگاهي در آنها فراهم شده است
تي در لحاظ سياسي و مـديريبرخوردار نيستند و به  سياست  ةدر عرصاز حضور    ايشان  عمومي، متأسفانه

كه زنان   گرديد) چنين فهم  ١٤٠٠برند. طي پژوهشي توسط نگارندگان (سر ميفضايي نابرابر با مردان به
اول راه ورود به آن بسـيار سـخت و پيچيـده   ةكه در وهل  كنندمردانه درك مي  يفضاي  فضاي سياست را

اي كـه لهمسـئحضوري صوري و ويتريني دارند. اما  ،دوم، چنانچه به اين قلمرو راه يابند  ةاست و در وهل
سياست يا  ةهايي را براي ورود به عرصمنجر به آغاز اين پژوهش گرديد، اين است كه زنان چه استراتژي

اسـي همچـون درك از توجـه بـه مفـاهيم حسّمنظور و باگيرند؟ بدينپيش ميسي درمواجهه با امر سيا
هايي همچـون گرفته از ديدگاهوامزنانه) و پيشروي آرام    ةزيست  ةمتفاوت (تجرب  ةي، تجربجنسيّتنابرابري  
ي تجنسيّتم مقاومت  چهار ،شوندگاناظهارات مصاحبه ةپايبرهمچنين و   راديكال و آصف بيات  فمينسيم
 يهااسـتراتژيكـه  نمايان شـدگزيني مأيوسانه  و عزلتورزي زنانه  سياستعملي منتظرانه،  بي،  جسورانه

استراتژي براساس  رو  ازاين  را تفسير نمود.  با امر سياسي  آنها  ةمواجهو  سياست    ةبراي ورود به عرصزنان  
هـا راه  و از آزمايش  ممكن هستند  سياست به هر طريق  ةحق ورود به عرص  ةدنبال مطالببهزنان    ،نخست

ها بـراي زنان منتظر ورود و دخالت ساير دسـتگاهاستراتژي دوم،    ةپايبر.  ندارندرهاي جديد واهمه  يسو م
پيش گـرفتن با در  آنها  حسب استراتژي سوم،برمانند.  سياست مي  ةهموار كردن مسير ورودشان به عرص

طبـق اسـتراتژي د در پي ورود به اين عرصـه هسـتند و اتي خوهاي نرم ذآميز و مهارتهاي مسالمتراه
 اعتنـاييشوند اما اين سرخوردگي به هيچ وجه به معناي بـيدچار سرخوردگي سياسي ميزنان  چهارم،  

  نيست. به اين قلمرو  آنها
اسـت   لهمسـئآنهاست و اين مطلب حاكي از اين    شده، تنوعهاي ذكراهميت در استراتژيحائز    ةنكت

ي از آگاهي و بناي سوژگي، داشتن حدّسنگكه  ع وجود دارد؛ چرار و تنوّژگي نيز تكثّوسآگاهي و    دركه  
 يو از مجـرا كنـديم دايپ  يخودش آگاه ياست كه انسان به آگاه  نيا  يسوژه به معناگرايي است.  اراده
 هـا،عو تنوّها  تفاوت  ز. به بيان ديگر، فرد با آگاهي يافتن اشوديم  ليال تبدفعّ  يبه موجود  يآگاه  نيهم

 ةجـينتكـه در  فيو بـازتعر  يبازشناسـ  نيد. اكنمي  فيد و بازتعرشناسميخودمختار خود را باز  ي ازشكل
دسـت  ،شيهاو خواسـته قيبه عال با توجه كه فرد كنديامكان را فراهم م  نيآنها رخ داده است، ا  يآگاه

هاي كنـد و اسـتراتژي  عمـل  شيدن بـه سـاليقبزند و به اشكال مختلف براي رسـ  نشيگز  و  به انتخاب
گـزينش راهبـرد و   ن در افراد متفاوت اسـت،كه آگاهي و منشأ آرو ازآنجاازاينپيش گيرد.  دررا  عي  متنوّ



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٣١٢

ميـدان   در واقـع.  خواهيم بودت و سوژگي  ر الگوهاي عامليّتكثّ  شاهداستراتژي نيز متفاوت خواهد شد و  
 نبـودههاي اتخاذي آنها يكسان كه استراتژي؛ چراخواهد بود  روروبهگي  سوژتنوع  د و  تعدّسياست زنانه با  

 ةگزينش استراتژي بـراي ورود بـه عرصـاز نظر  توان گفت زنان ايراني  ميرو  ازاين  همراه است.و با تنوع  
توان باشند. اين موضوع را مير ميد و تكثّبا امر سياسي همگن نيستند و داراي تعدّ  هسياست و يا مواجه

ي جسـورانه هسـتند جنسـيّتي نمود كه يك طرف آن زناني با استراتژي مقاومت  همچون پيوستاري تلقّ
شوند تا به اين عرصه ورود پيدا كنند و طرف ديگـر ل ميآميز متوسّهاي خشونتي و اعتراضكه به شيوه

ت و رشـد رصه را در گرو تقويّـورزي زنانه (استراتژي نرم) قرار دارند كه حضور در اين ع زناني با سياست
هاي نرم و آرام بـه هـدف خـود دسـت يابنـد. در راسـتاي انطبـاق با شيوهآنند  دانند و برفردي خود مي

فمينيسـم   ةت از نظريـشده، بايد گفت زنان ايراني هم بـه تبعيّـهاي پژوهش با مباني نظري مطرحيافته
خود در قلمرو سياست هستند و در اين راه به هـر   راديكال به هر طريق ممكن، خواهان برافراشتن بيرق 

براي دستيابي به هدف   ،آصف بيات  ةبه پيروي از نظري  جويند و همك ميانتقادي و مقاومتي تمسّ  ةشيو
 دور از هـر گونـه كـنشمعنا كه بـهخواهان حضور تدريجي و آرام هستند؛ بدين  ،خود در سپهر سياست

تـوان مي طالبات سياسي خود گـام بردارنـد.در راه دستيابي به م ،عظيم يافته و اعتراضاتجمعي سازمان
 ةهاي راديكال و هم مصداقي براي نظريفمينيسم  ةورد هم مصداقي براي نظريزنان ايراني در اين م  گفت

  آصف بيات هستند.
ي از جنسـيّتو سياسـت و بـه بيـان ديگـر فهـم    جنسيّتتنيدگي  درهم  توان گفتي ميطور كلّبه   

  است:كلي    ةدو ايد  ةدهندنشانسياست، 
 اي كـهگونـهناپذيرند؛ بهجدايي  پيونده خورده وي و كنشگري سياسي زنان  تجنسيهاي  حساسيت.  ١

هاي بدون وجود حساسيتتواند  نميهيچ زني    يعني  ؛الزم و ملزوم يكديگر هستند  رسد اين دونظر ميبه
هاي خـود ها و برنامـهزنان براي اجرايي كـردن ديـدگاه  كه؛ چرابه كنشگر سياسي تبديل شود  يتجنسي

سياست حضـور داشـته باشـد و   ةدر عرص  هستندناچار    ي موجود،جنسيّتخصوص مسائل و مشكالت  در
بـراي  يضـرورت سياست و كنشگري در آن،قدرت و ميدان  واقع حضور زنان در  كنشگري فعال باشد. در  

بـه   دارنـد،  يجنسـيّتمسـائل    حـلّ  ةي كـه دغدغـزنـانرو  ازايني است.  جنسيّتهاي  اتي كردن ايدهعمليّ
تـي بـراي اجرايـي عنوان ظرفيّبههاي سياسي  گري مناصب و پستيو تصدّ  قلمرو سياستكنشگري در  
نظـر بـهكـه  ؛ چراآورنـدروي ميجهت اثرگذاري بيشـتر در ايـن زمينـه    ها و باورهاي خودكردن انديشه

هاي براي پيگيري مطالبات و ديـدگاه  مناسب  سياست، شرايط  ةكنشگري در عرص  بدون داشتن  رسدمي
 جنسيّتجهت رفع مسائل معطوف به دربراي تغيير جامعه  ايده صاحب ي وجود ندارد و زناني كهجنسيّت

باشند و ايـن امـر بـه معنـاي ها  براي اجرايي كردن اين ايده  مناسب  تدنبال يافتن ظرفيّهستند، بايد به
     .است و كنشگري در اين عرصه  هاي قدرتسترسي به پستد

خـرد و  ةي در عرصـكنشگري سياسـ  ةكننديكي از بردارهاي تعيينعنوان  توان بهرا مي  تجنسي.  ٢ 
؛ سياسـت دارد ةارتبـاطي تنگاتنـگ بـا حـوز جنسيّت. به بيان ديگر در عصر كنوني مفهوم دانست  كالن



 ٣١٣   و مواجهه با امر سياسي ورود به عرصة سياست هاي زنان ايراني جهتاستراتژي  

 هاي مختلفال آنها در عرصهرشد آگاهي زنان و حضور فعّياي كنوني،  هاي دنويژگي  اول  ةدر وهلكه  چرا
 جهـاني و  ةدر دهكـدارتباطـات    گسترش  ةواسطبه  لهمسئاعم از علمي، اقتصادي و فرهنگي است و اين  

مراتـب و روابـط امروزه بيش از هر زمـاني    دوم  ةدر وهلورزي و افزايش سطح تحصيالت زنان است.  علم
يابـد كـه يـا در جريـان هـا و هنجارهـايي سـامان ميدر چـارچوب ارزش  جنسـيّت  اجتماعي مرتبط بـا

 اًگيرند يـا مسـتقيمزدايي قرار مييابي و مشروعيتتسياسي در معرض مشروعيّ  ـاي اجتماعي  هجنبش
بررسي كنشـگري سياسـي بـدون توجـه بـه زنـان و رو  ازاينشوند.  ها تنظيم و حمايت ميسوي دولتاز

  هاي آنها، ناتمام و نارسا است. تژياسترا
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  ي.تحقيقات زنان، سازمان ملّ
]١٣  [) سهيال  فسايي،  استراتژي «  ).١٣٨٩صادقي  و  خانگي  (مطالعه خشونت  آن  با  مواجهه  در  زنان  اي  هاي 

  . ١٤٢  –  ١٠٧:  ١)  ١(،  علوم اجتماعي)  ةل اجتماعي ايران (نامئبررسي مسا  ».كيفي)



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستزن در     ٣١٤

مطالعات    ةفصلنام  يران؛ از ايستايي تا پويايي».نان اجنبش ز«  ).١٣٨٤جتبي و مصفا، نسرين (زاده، معطار]  ١٤[
  .١٠٥  –  ١٥٨  :٣)  ٧(،  زنان

  ترجمة خشايار ديهيمي، تهران: ،  اجتماعي با نگرشي چندفرهنگيامروزين علوم    ةفلسف  ).١٣٨١في، برايان (]  ١٥[
  طرح نو. 

گيري گفتمان  ل بررسي سوژگي زنان در شك«  ).١٣٩٧د و ازكيا، مصطفي (نوابخش، مهردا   ؛كريمي، شهناز ]  ١٦[
  .١٠٤  –  ٨٧:  ٥)  ١٨(،  ر سياستهسپ  ةفصلنام  انقالب اسالمي».

صر موفقيان،  ناترجمة  ،  جديد  تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر  تجدد و  ).١٣٨٢گيدنز، آنتوني (]  ١٧[
  ني.   تهران:

]١٨  [ ) نسرين  در  «  .)١٣٧٣مصفا،  مشاركت  زنان».نقش  خارجي  ةفصلنام  تواناسازي    –  ٣٨٨  :٨)  ٣(،  سياست 
٣٧١.  

زنان: يك مطالع«  ).١٣٧٤(  ـــــــــــــ]  ١٩[   :٩)  ٢(،  سياست خارجي  ةفصلنام  ميداني».  ةمشاركت سياسي 
٦٠٥  –  ٦٤٧.  

زن در    يي: بازنمايانقالب  ةتا سوژ  يجنس  ةاز سوژ«  .)١٣٩٢(   ، ميناستوده  يهالل   و  ي، نرگسقمصر  كخواهين]  ٢٠[
  .١٧٠  –  ١٥٠:  ٧)  ٣(،  عي ايران مطالعات اجتما   ةمجل  ».يگفتمان انقالب اسالم

]٢١  [) ميكائيل  راد،  از  «  ).١٣٩٧وحيدي  آنان پس  دستاوردهاي  و  اول  در جنگ جهاني  زنان  اجتماعي  كنش 
  . ١٥١  –  ١٧٩  :٩)  ٢(،  زنان  ةنامپژوهش   ةفصلنام  ي زنان».أر  جنگ در غرب (با تأكيد بر حقّ

،  مطالعات اجتماعي و رسانه  شي سياسي اجتماعي».بخنقش رسانه در آگاهي« ).١٣٩٢ياوري وثاق، مهديه (] ٢٢[
)١٢٦  –  ٩٧:  ٢)  ٣ .  
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