
زنان و گفتمان سبز

تامالتی بر نقش زنان در توسعه پایدار



امیری دشتی، سیده مهدیه،   ۱۳۶۱ -  : سرشناسه      
زنان و گفتمان سبز: تامالتی بر نقش زنان در توسعه پایدار/   مهدیه امیری.   :  عنوان و نام پدیدآور 

دشتستان: هامون نو،   ۱۳۹۷.   : مشخصات نشر 

۱۵0 ص. ؛   ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س م.   :  مشخصات ظاهری 
فروست                       :                مجموعه مطالعات محیط زیست و توسعه پایدار؛ ۵

۵-۶-۹80۹۱-۶00-۹۷8 : ۱۵0000ریال  :  شابک          
فیپا  : وضعیت فهرست نویسی    

:   تامالتی بر نقش زنان در توسعه پایدار.   عنوان دیگر         
زنان در توسعه پایدار -- ایران  :  موضوع         

Women in sustainable development -- Iran  :  موضوع         
 

HQ  ۱۲۴0/۵/۱۳۹۷ ۷۷الف۹الف  :   رده بندی کنگره 
   ۳0۵/۴۲0۹۵۵     :  رده بندی دیویی 

۵۴۷8۴۱۹  :  شماره کتابشناسی ملی 



به نام خدا

زنان و گفتمان سبز
تامالتی بر نقش زنان در توسعه پایدار

مهدیه امیری

دشتستان
1397



مجموعه مطالعات محیط زیست و توسعه پایدار - 5

زنان و گفتمان سبز
تامالتی بر نقش زنان در توسعه پایدار

نویسنده                            مهدیه امیری

*
چاپ اول                                    زمستان ۹۷
شمارگان                                     ۲00 نسخه
قیمت                                     ۱۵000 تومان

*
طراحی هنری                              نشر هامون نو
چاپ و صحافی                                     گاندی

*
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

انتشارات هامون نو

*
www.hamooniran.com

@hamooniran

*
مهدیــه امیــری دشــتی بــه عنــوان نویســنده کتــاب و دبیــر 
ــهر و  ــتان بوش ــش اس ــلمان نواندی ــان مس ــت زن جمعی
مدیرمســوول وبســایت هامون ایــران، به تحلیــل نقش زنان 
روســتایی و شــهری در فرآیند توســعه پایدار پرداخته اســت

*



تقدیم به





*
فهرست

*
توســعه پایدار و نقش زنان روستایی     ۹

*
توســعه پایدار و نقش زنان شهری     ۳۱

 *
خانواده مدنی؛ 

بســتر همبستگی اجتماعی در ایران معاصر    ۷۳
*

خیــزش آرام زنان جنوب ایران در دوره معاصر
)معاصــر بودگــی و تالش برای آن(       ۹۹

*
منابــع و مآخذ       ۱۴۳

*



8



9

توسعه پایدار و نقش زنان روستایی

مقدمه:
ــان  ــرورت در جه ــک ض ــورت ی ــه ص ــدار ب ــعه پای ــث توس ــروزه بح ام
ــر اســاس  ــه هــای خــود را ب ــا برنام ــت ه ــی دول مطــرح اســت و تمام
ــز  ــده نی ــای آین ــل ه ــرای نس ــه ب ــعه ای ک ــی توس ــدار یعن ــعه پای توس
ــن اســاس اهــداف اعــالم  ــد. برهمی ــی کنن ــزی م ــی ری ــد باشــد پ مفی
ــه کشــورها  ــا ۲0۳0 کلی ــل از ســال ۲0۱۵ ت ــازمان مل شــده توســط س
ــدار  ــعه پای ــای توس ــاخص ه ــداف و ش ــه اه ــه ب ــوده ک ــف نم را موظ
ــن  ــه ای و بی ــی، منطق ــطوح مل ــر در س ــل یکدیگ ــکاری و تعام ــا هم ب
ــاط مســتقیمی  ــدار ارتب ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــد. دس ــی دســت یابن الملل
ــر در  ــای موث ــه ه ــی از زمین ــانی دارد. یک ــای انس ــوزش نیروه ــا آم ب
ــان از  ــازی زن ــت و توانمندس ــیتی،  تقوی ــری جنس ــطح براب ــای س ارتق
ــری  ــوازن و براب ــدم ت ــان در خصــوص ع ــه آن ــوزش ب ــق دادن آم طری
ــت  ــتای مدیری ــان در راس ــه زن ــکان الزم ب ــز دادن ام ــدرت و نی در ق
زندگــی خودشــان اســت. زنــان روســتایی یکــی از گــروه هــای هــدف 
ــت  ــد در فعالی ــی توانن ــه م ــت ک ــازی اس ــوزش و توانمندس ــت آم جه
ــاوت  ــه کــم کــردن تف ــد و زمین ــف اقتصــادی شــرکت کنن هــای مختل
بیــن شــهر و روســتا، فقرزدایــی، اشــتغال زایــی و درآمدزایــی از طریــق 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــی ب ــت یاب ــت دس ــادی در جه ــای اقتص ــت ه فعالی
ــتی  ــط زیس ــاص محی ــت خ ــود وضعی ــل وج ــه دلی ــد.  ب ــم کنن را فراه
کــه در اســتان بوشــهر وجــود دارد، از طریــق دادن آمــوزش بــه زنــان 
ــب و کار  ــق کس ــادی از طری ــدار اقتص ــعه پای ــکان توس ــتایی، ام روس
ــور  ــا در ام ــال آنه ــارکت فع ــث مش ــر باع ــن ام ــود دارد. ای ــبز وج س
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ــود. ــی ش ــد م ــه ی تولی ــی و چرخ ــادی- اجتماع ــف اقتص مختل

ــر نشــان مــی  ــد قــرن اخی ــد زندگــی بشــري طــی چن ــه رون نگاهــی ب
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــدار ب ــعه پای ــژه توس ــه وی ــعه ب ــه توس ــد ک ده
ــادي  ــان ممکــن نیســت. مطالعــات انجــام شــده در تعــداد زی نقــش زن
از جوامــع نشــان داده اســت کــه زنــان روســتایی عامــل مهمــی 
ــت  ــوان مراقب ــه عن ــان روســتایی ب ــراي رشــد و توســعه هســتند. »زن ب
کننــدگان از تغذیــۀ خانــواده، بــا گرســنگی و ســوء تغذیــه مبــارزه مــی 
کننــد. نقــش عظیــم و نانوشــته آنهــا در کشــاورزي، بقــاي بســیاري از 
ــد.  ــی کن ــن م ــیه اي تبیی ــاي حاش ــن ه ــات معیشــتی را در زمی اجتماع
امــا عمومــا ایــن نقــش زنــان روســتایی در برنامــه ریــزي هــاي محلــی 
ــان  ــره زن ــاي روزم ــت ه ــده و فعالی ــه ش ــده گرفت ــه اي نادی و منطق
ــده  ــه ش ــر گرفت ــاص در نظ ــاختاري خ ــر س ــد تاثی ــادي و فاق ــري ع ام
ــل در  ــوان کنشــگرانی منفع ــه عن ــان روســتایی ب ــت زن اســت. در حقیق
رونــد تحــوالت بشــري نگریســته شــده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
مشــارکت زنــان روســتایی همــراه بــا مــردان در تمامــی مســائل نشــان 
ــا  ــه ب ــه دارد ک ــاد جامع ــه آح ــانی هم ــري ارزش انس ــرش براب از  پذی
ــت  ــق آن دس ــوده و از طری ــکاري نم ــف هم ــور مختل ــر در ام همدیگ
بــه تحــول مــی زننــد و تغییراتــی مثبــت را بــه وجــود مــی آورنــد کــه 

ــد باشــد.« ــد مفی ــی توان ــه م ــده کل جامع ــراي آین ب

امــروزه کشــورهای در حــال توســعه بــا تنگناهــا و مشــکالت متعــددی 
نظیــر فقــر، بیــکاری، کمبــود مــواد غذایــی و تخریــب محیــط و منابــع 
ــه  ــک ب ــا و کم ــش ه ــن چال ــری از ای ــرای جلوگی ــتند. ب ــرو هس روب
اقتصــاد روســتایی الزم اســت اســتعداد و نیروهــای موجــود در روســتاها 
شناســایی شــوند تــا بتــوان بــه ســوی توســعه پایــدار حرکــت نمــود. از 
مهــم تریــن ایــن نیروهــا زنــان روســتایی هســتند کــه مــی تواننــد در 
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فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی شــرکت نماینــد و زمینــه کــم کــردن 
ــاب از  ــی، اجتن ــتغال زای ــی، اش ــتا، فقرزدای ــهر و روس ــن ش ــاوت بی تف
مهاجــرت و رونــق دادن بــه فعالیــت هــای اقتصــادی را فراهــم نماینــد. 
از دیگــر ســوی  تحــوالت چشــمگیر در دو دهــه اخیــر در جهــان باعــث 
ــر  ــی ناپذی ــزء جدای ــای جنســیتی ج ــری ه ــه کاهــش نابراب ــده ک گردی
فراینــد توســعه گــردد و یکــی از مهمتریــن ایــن تحــوالت، ضــرورت و 

اهمیــت حضــور زنــان در جامعــه مــی باشــد. 

ــرش  ــان پذی ــائل نش ــی مس ــردان در تمام ــراه م ــان هم ــارکت زن »مش
ــا همدیگــر در  ــری ارزش انســانی همــه آحــاد جامعــه اســت کــه ب براب
امــور مختلــف همــکاری نمــوده و از طریــق آن دســت بــه تحــول مــی 
زننــد و تغییراتــی مثبــت را بــه وجــود مــی آورنــد کــه بــرای آینــده کل 
ــر مشــارکت  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر افت ــد و مؤث ــد مفی ــی توان ــه م جامع
زنــان  روســتایی در تمامــي زمینــه هــای زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی 
یکــی از مهــم تریــن عوامــل دســت یابــی بــه توســعه پایــدار روســتایی 
ــه  ــبت ب ــان نس ــر زن ــرف دیگ ــن دارد. از ط ــی بنیادی ــوده و ضرورت ب
ــودی  ــه دالیــل خــاص روانشــناختی و الگوهــای رفتــاری، ناب مــردان ب
محیــط زیســت را زودتــر درک کــرده و نســبت بــه آن واکنــش نشــان 
ــه خصــوص  ــان در توســعه و ب ــه نقــش زن ــد ب ــه بای ــد. جامع ــی دهن م
ــرای  ــته  و ب ــذول داش ــراوان مب ــی ف ــتایی توجه ــدار روس ــعۀ پای توس
ــان را در  ــور زن ــتایی، حض ــعه روس ــای توس ــردن الگوه ــخص ک مش
تمامــی ابعــاد بــه عنــوان نیمــی از نیــروی انســانی بالقــوه فعــال مطــرح 
ــن  ــارکت ای ــدون مش ــتایی را ب ــدار روس ــعه پای ــکان توس ــرده و ام ک
ــدار  ــعه  پای ــن توس ــد.« بنابرای ــی بینن ــی نم ــده عمل ــوش ش ــه فرام نیم
ــتایی  ــان  روس ــه، زن ــر اســت ک ــکان پذی ــی ام ــا زمان ــتاهای م در روس
ــع  ــک مناب ــد و مال ــب درآم ــا، صاح ــت فرس ــالش طاق ــن کار و ت ضم
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ــی و  ــائل اجتماع ــور و مس ــارکت در ام ــت و مش ــا دخال ــراه ب ــی هم مال

ــه خــود شــوند. سیاســی جامع

 طرح مساله:
ــع در  ــد و بالتب ــی دهن ــکیل م ــانی را تش ــه انس ــی از جامع ــان نیم زن
ــدگاه  ــن دی ــرش ای ــرای پذی ــند. ب ــی باش ــذار م ــز تاثیرگ ــعه آن نی توس
ــوان اســاس و محــور توســعه  ــه عن ــگاه انســانی را ب ــد نقــش و جای بای
ــه  ــتایی در جامع ــان روس ــارکت زن ــی مش ــد کنون ــیم. رون ــرا باش پذی
ــب  ــه اغل ــی ک ــه ی ــده جامع ــوب، زیبن ــه جن ــا منطق ــی خصوص ایران
ــی و  ــای اجرای ــه ه ــه در زمین ــرده و دارای تجرب ــل ک ــان آن تحصی زن
مدیریتــی مــی باشــند، نیســت. بــه طــور کلــی اســاس توســعه کــه بــر 
ــاوت در  ــای متف ــا جنســیت ه ــا ب ــان ه ــی انس ــارکت اجتماع ــه مش پای
ــه طــور  ــه، در جوامــع در حــال توســعه و ب ــار یکدیگــر شــکل گرفت کن
مثــال در منطقــه جنــوب ایــران نادیــده گرفتــه مــی شــود. بــرای بیــان 
ایــن نادیدگــی؛ مســائل متفاوتــی وجــود دارد کــه از جملــه مــی تــوان 

ــر اشــاره کــرد. ــوارد زی ــه م ب

زنان روســتایی؛ فقدان تشّخص اجتماعی
ــیتی  ــای جنس ــگاه ه ــا ن ــان ب ــه زن ــع، ب ــه جوام ــن گون ــواره در ای هم
ــان در  ــور زن ــدم حض ــب ع ــیب موج ــن آس ــود و ای ــی ش ــته م نگریس
عرصــه هــای مختلــف اجتماعــی مــی گــردد. در کنــار ایــن موضــوع می 
تــوان بــه باورهــای غلــط اجتماعــی مبنــی بــر عــدم مشــارکت زنــان در 
ــود  ــهروندی خ ــوق ش ــه حق ــبت ب ــان نس ــی زن ــدم آگاه ــا، ع فعالیت ه
ــادی  ــی و اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــان از زمینه ه ــی زن ــدم آگاه و ع
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــز اش ــاع نی ــور در اجتم ــت و حض ــرای فعالی ــود ب موج
مــوارد موجــب گردیــده کــه حضــور زنــان در جامعــه و داشــتن فعالیــت 
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ــرای  ــه شــود و تشــّخص اجتماعــی ب ــده گرفت ــا نادی ــذاری آنه و تاثیرگ
ــتان  ــه در اس ــی ک ــرد. موضوع ــکل نگی ــان ش ــت زن ــور و فعالی حض
ــر زن  ــواده هــا و نگــرش هــای جنســیتی کــه ب ــا وجــود خان بوشــهر ب
ــرای  ــّخصی ب ــده و تش ــاس گردی ــیار احس ــود، بس ــی ش ــته م روا داش

ــد. ــته باش ــود نداش ــتایی، وج ــه روس ــان در جامع حضــور زن

زنان روســتایی؛ دیگری های فراموش شده
زنــان روســتایی در جامعــه جنــوب ایــران بــه دلیــل نــگاه های جنســیتی 
و وجــود مردســاالری از حضــور در اجتمــاع نســبت بــه دیگــر روســتاهای 
ــی در  ــند. زن جنوب ــی باش ــتری م ــای بیش ــت ه ــران دارای محدودی ای
اکثــر خانــواده هــای شــان بــا دیــدگاه هــای بســته، وظیفــه خانــه داری 
ــده  ــع ش ــاع من ــت در اجتم ــور و فعالی ــدآوری را دارد و از حض و فرزن
ــدگاه  ــه دارای دی ــوب ک ــه جن ــای منطق ــواده ه ــر خان ــت. در دیگ اس
ــان در  ــرای حضــور زن ــه نســبت بازتــری مــی باشــند عرصــه ب هــای ب
ــی  ــر هســت ول ــی بازت ــای اجتماع ــت ه ــی و فعالی ــای عموم ــکان ه م
ــز  ــض آمی ــگاه هــای تبعی ــان و ن ــده انگاشــته شــدن زن ــل نادی ــه دلی ب
ــکان  ــان م ــی از زن ــود دارد، برخ ــان وج ــوص زن ــه در خص ــادی ک زی
هایــی بــرای فعالیــت و حضــور در عرصــه اجتمــاع پیــدا نمــی کننــد و 
مجــدد بــه حاشــیه رانــده مــی شــوند. حضــور کنشــگران زن در عرصــه 
ــی  ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــت ه ــل محدوی ــه دلی ــوب ب ــی جن ی عموم
ــل مــی  ــه نوعــی ســرخوردگی تبدی و عــدم حمایــت هــای اجتماعــی ب
ــدگاه  ــیتی و دی ــای جنس ــم اندازه ــار چش ــاله در کن ــن مس ــردد و ای گ
هــای ســنتی مزیــد بــر علــت گردیــده اســت. زنــان روســتایی در جامعــه 
ــود  ــی خ ــه حت ــتند ک ــده ای هس ــوش ش ــای فرام ــری ه ــوب؛ دیگ جن
ــه  ــه مثاب ــش ب ــی خوی ــت اصل ــدن هوی ــه بازگردان ــادر ب ــاد ق ــز زی نی
ــا بتواننــد در عرصــه عمومــی و ســطح کالن  دیگــری هایــی نیســتند ت
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ــند. ــته باش ــت داش ــه حضــور و فعالی جامع

زنان روستایی؛ بی قدرتی سیاسی
زنــان روســتایی اســتان بوشــهر بــه دلیــل وجــود کلیشــه هــای 
جنســیتی، حضــور آنهــا در مــکان هــای قابــل فعالیــت در حــوزه هــای 
ــه رو  ــی روب ــی و فرهنگ ــع اجتماع ــا موان ــوارد ب ــب م ــی در اغل سیاس
مــی شــود و در اکثــر آنهــا ایــن تفکــر غالــب اســت کــه در رفتارهــای 
ــی مــردان خــود باشــند  ــه طــور کل ــا ب ــع شــوهران ی ــد تاب سیاســی بای
ــن  ــد. در ای ــاذ نماین ــی اتح ــردان تصمیم ــتقل از م ــد مس ــی توانن و نم
حالــت زنــان روســتایی، مــردان خــود را قدرتمندانــی مــی پندارنــد کــه 
ــا تصمیمــات آنهــا رقــم مــی خــورد و کنــش  نتایــج مســایل سیاســی ب
ــرادر  ــا ب ــدر ی ــا پ ــوهر ی ــا ش ــف ب ــری مخال ــتن نظ ــت داش زن در جه
ــی سیاســی در  ــی قدرت ــد. داشــتن احســاس ب ــری ایحــاد نمــی کن تغیی
زنــان روســتایی اســتان بوشــهر بــه گونــه ای هســت کــه آنهــا را معتقــد 
نمــوده کــه اگــر بخواهنــد حتــی تصمیمــی بــرای حضــور فعــال شــان 
ــای  ــگ ه ــی ان ــا برخ ــواه ب ــواه ناخ ــد، خ ــی بگیرن ــه ی سیاس در عرص
ــن احســاس  ــی داشــتن ای ــه طــور کل ــی شــوند. ب ــه م ــی مواج اجتماع
ــته ی  ــای بس ــدگاه ه ــا دی ــذار ب ــال گ ــع در ح ــان در جوام ــن زن در بی

ــد. ــی باش ــتر م ــی بیش اجتماع

ــات( و  ــوده )ماننــد شــرکت در انتخاب مشــارکت سیاســی در دو ســطح ت
ــی،  ــای اجتماع ــا و تجربه ه ــزاب و انجمن ه ــت در اح ــگان )عضوی نخب
ــا مــی  ــی( معن ــه وداشــتن مناصــب عال ــوه مجری حضــور در مجلــس، ق
ــه  ــه از جامع ــذار ک ــال گ ــه در ح ــهر در جامع ــتان بوش ــان اس ــد. زن یاب
ــت،   ــر هس ــال تغیی ــدرن در ح ــه ای م ــوی جامع ــه س ــامدرن ب ای پیش
همچنــان دارای مشــارکت سیاســی بــا کیفیــت تــوده ای و تماشــاگرانه 
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ــه نبــود  ــان در اســتان بوشــهر ب هســتند. وجــود مشــارکت تــوده ای زن
ــاس  ــی و احس ــه ی اجتماع ــالت، طبق ــزان تحصی ــی، می ــی سیاس آگاه

بــی قدرتــی سیاســی مرتبــط مــی باشــد. 

زنان روســتایی؛ عدم همبستگی اجتماعی
ــی در  ــی زندگ ــهر نوع ــتان بوش ــه اس ــتایی در جامع ــان روس ــی زن زندگ
ــان روســتایی در اســتان بوشــهر  وضعیــت »تناقــض« اســت. برخــی زن
در زندگــی خــود ســعی در پــس زدن ســنت و بــروز رفتارهــای مــدرن 
ــد.  ــده ان ــار مان ــه گرفت ــن ســنت و مدرنیت ــز در بی ــی نی ــد و از طرف دارن
ــب  ــهر؛ اغل ــدرن بوش ــبه م ــض و ش ــه متناق ــه در جامع ــا ک ــن معن بدی
مشــارکت هــای زنــان بــه صــورت مشــارکت هــای هیئتــی و خیرخواهانه 
)ســنتی( هســت و مشــارکت هــای نهــادی و انجمنی)مــدرن( در پاییــن 
تریــن ســطح خــود قــرار دارد. مشــارکت هــای هیئتــی و خیرخواهانــه از 
جملــه فعالیــت هــای اجتماعــی هســتند کــه مقطعــی و عاطفــی اســت و 
همیــن مســاله مانعــی بــر ســر راه گســترش و تقویــت روابــط و فعالیــت 
هــای زنــان و نیــز کــم شــدن عمــل جمعــی بــه طــور مــداوم و پیوســته 

در زنــان مــی گــردد. 
جــدای از فعالیــت هــای مقطعــی؛ زنــان روســتایی در اســتان بوشــهر در 
ــادی هســتند  ــی دارای مشــکالت زی ــردان از نظــر هویت ــا م مقایســه ب
ــتگاه  ــا خاس ــیت ی ــعاع جنس ــت الش ــان تح ــی زن ــع هویت ــا مناب و عمدت
ــان روســتایی  ــرار دارد. برخــی زن ــی مــردان ق هــای اجتماعــی و طبقات
ــا  ــعی در معن ــنتی س ــی و س ــای هیئت ــت ه ــا فعالی ــهر ب ــتان بوش در اس
بخشــیدن بــه هویــت خویــش دارنــد و ایــن مســاله موجــب کــم شــدن 
ــش  ــوب نق ــان در چارچ ــدن آن ــور مان ــان و محص ــالت زن ــدان تعام می
ــه  ــواردی ک ــه م ــت. از جمل ــده اس ــا ش ــه آنه ــه ب ــنتی محول ــای س ه
ــان  ــی در زن ــادی و انجمن ــای نه ــارکت ه ــدم مش ــدید ع ــث تش باع
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ــه ــوان ب اســتان بوشــهر مــی شــود را مــی ت

 ۱-میزان منابع در دســترس زنان،
 ۲-گســتره ی روابط اجتماعی،

 ۳-ســطح و میزان اثربخشی اجتماعی و
 ۴-میزان اعتماد اجتماعی زنان اشــاره کرد. 

ــت  ــتایی جه ــان روس ــترس زن ــع در دس ــزان مناب ــتان بوشــهر می در اس
ــه؛  ــرا ک ــد. چ ــی باش ــدود م ــیار مح ــی بس ــای اجتماع ــارکت ه مش
ــای  ــت ه ــزان حمای ــی و می ــای اجتماع ــارت ه ــادی، مه ــات م امکان
اجتماعــی از زنــان در ایــن اســتان بســیار ناچیــز اســت و بــه زنــان بــه 
طــور خــاص آمــوزش هــا و مهــارت هــای اجتماعــی جهــت فعالیــت در 
ــز  ــی نی ــط اجتماع ــتره ی رواب ــی داده نشــده اســت. گس عرصــه عموم
ــط  ــه رواب ــز تنهــا ب ــط رســمی و غیررســمی هســت نی کــه شــامل رواب
ــط رســمی  ــر رســمی و دوســتانه و خانوادگــی محــدود شــده و رواب غی
کــه مســتلزم حضــور و فعالیــت و کنــش زنــان در اجتمــاع مــی باشــد، 
نادیــده گرفتــه شــده اســت. ســطح و میــزان اثربخشــی اجتماعــی کــه 
ــی،  ــه اثربخشــی حضــور و مشــارکت در عرصــه اجتماع ــاور ب شــامل ب
ــت  ــرش هوی ــاور و پذی ــدم ب ــل ع ــه دلی ــت ب ــی اس ــی و سیاس فرهنگ
ــیار  ــطح بس ــهر در س ــتان بوش ــتایی اس ــان روس ــی زن ــتقل در برخ مس
پایینــی قــرار دارد و تجربــه زنــان جهــت مشــارکت اجتماعــی و مدنــی 
کــه بــه صــورت عملــی در آمــده باشــد، بســیار محــدود و ناچیــز اســت. 
ســطح و میــزان اعتمــاد اجتماعــی زنــان روســتایی کــه شــامل اعتمــاد 

ــده اســت. ــارور نگردی ــز ب شــخصی و اعتمــاد رســمی هســت نی

عدم تعریف نقش اجتماعی زنان روســتایی در توسعه
حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه جــرا سیاســتگذاران و برنامــه 
ریــزان در اســتان بوشــهر، روســتاها و زنــان روســتایی را فرامــوش کــرده 
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ــد  ــا کنن ــعه ایف ــد در توس ــی توانن ــه م ــذاری را ک ــش و اثرگ ــد و نق ان
ــال  ــع در ح ــه در جوام ــی اســت ک ــن در صورت ــد؟ ای ــه ان ــده گرفت نادی
توســعه افــراد دارای نقــش هــای مشــخصی مــی باشــند و بــا پذیــرش 
ــد.  ــی کنن ــت م ــی فعالی ــارکت اجتماع ــت مش ــود جه ــای خ ــش ه نق
ــا  ــان اجتماعــی هســتند کــه ب ــان روســتایی یکــی از مشــارکت جوی زن
ــر  ایفــای نقــش هــای خــود در قالــب هــای مشــخص، ســبب قــوی ت
ــد. در اســتان  ــدار در یــک جامعــه مــی گردن ــد توســعه پای شــدن فرآین
ــتایی و  ــان روس ــتقالل زن ــتایی، اس ــان روس ــدی زن ــه توانمن ــهر ب بوش
ــتایی  ــان روس ــتی و… زن ــی، بهداش ــی، اجتماع ــرایط سیاس ــود ش بهب
در جهــت توســعه جامعــه توجــه چندانــی نشــده و برخــی نقــش هــای 
ــه داری، بچــه داری و همســرداری  ــه خان ــتایی ب ــان روس ــی زن اجتماع
ــا  ــت را ب ــن محدودی ــز ای ــتایی نی ــان روس ــت و زن ــده اس ــدود ش مح
ــن در  ــد. ای ــه ان ــده، پذیرفت ــف ش ــل تعری ــای از قب ــش ه ــرش نق پذی
ــه،  ــا حضــور در خان ــی ب ــوارد توســعه، حت ــی اســت کــه یکــی از م حال
ــت  ــی اس ــای اجتماع ــارکت ه ــتایی در مش ــان روس ــش زن ــرش نق پذی
ــد.  ــی باش ــد، م ــی انجام ــی م ــای اجتماع ــش ه ــن نق ــه پذیرفت ــه ب ک
ــتایی  ــان روس ــه زن ــرد ک ــاره ک ــز اش ــاله نی ــن مس ــه ای ــوان ب ــاید بت ش
ــده  ــاده نش ــی، آم ــای اجتماع ــش ه ــرش نق ــرای پذی ــز ب ــه نی در خان
انــد. زنــان بــه دلیــل ارتباطاتــی کــه بــا گــروه هــای اجتماعــی دیگــر 
ــردان  ــر م ــذاری ب ــان و تاثیرگ ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــل ک از قبی
دارنــد، نقــش هــای اساســی زیــادی را عهــده دار مــی باشــند ولــی بــا 
ــان روســتایی در  عــدم ضــرورت درک ایــن مســایل در بیــن برخــی زن
جامعــه جنــوب مواجــه مــی گردیــم. در همیــن زمینــه بایــد بــه نقــش 
ــا نســلی” و  ــه انتقــال دهنــده گفتمــان هــای بین ــه مثاب ــان ب هــای “زن
ــرا؛  ــواده” توجــه نمــود. زی ــده نهــاد خان ــه ســامان دهن ــه مثاب ــان ب “زن
آمــوزش بــه زنــان و دختــران روســتایی بعنــوان مادرانــی کــه پــل هــای 
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ــوب  ــه جن ــوم جامع ــگ و آداب و رس ــا، فرهن ــها، هنجاره ــال ارزش انتق
ــان  ــه شــده اســت. زن ــده گرفت ــی باشــند، نادی ــد م ــه نســل هــای بع ب
آگاه، فرزندانــی آگاه تربیــت مــی نماینــد و ایــن آگاهــی نقــش بســزایی 
ــا  ــتایی ب ــان روس ــی زن ــهر، برخ ــتان بوش ــا در اس ــعه دارد. ام در توس
ــوزش(  ــدم آم ــل ع ــا )بدلی ــش ه ــن نق ــت ای ــناخت از اهمی ــدم ش ع
مواجــه هســتند. همچنیــن متاســفانه تاکنــون نقــش زنــان روســتایی در 
مراحــل مختلــف توســعه بــه طــور کامــل مــورد توجــه نبــوده و یــا اثــر 
ــان  روســتایی مشــخص نشــده اســت  ــت زن ــر وضعی ــد توســعه ب فرآین
ــن رابطــه  ــعه در ای ــای توس ــه ه ــی برنام ــه ناتوان ــر منجــر ب ــن ام و ای
ــدگاه هــای توســعه  ــن دی ــروزه یکــی از مهــم تری ــده اســت. »ام گردی
روســتایی، حرکــت بــه ســوی پایــداری بــا تآکیــد بــر دیــدگاه جنســیتی 
و مشــارکتی اســت . در حــال حاضــر نقــش حیاتــی زنــان روســتایی در 
ــی،  ــت غذای ــن امنی ــد تأمی ــعه مانن ــه توس ــوط ب ــور مرب ــیاری از ام بس
پایــداری محیــط زیســت، ریشــه کنــی فقــر، کنتــرل جمعیــت و توســعه 
ــا  ــرای جامعــه بیــن المللــی روشــن گردیــده اســت. ولــی ب اجتماعــی ب
ــفانه در  ــاورزی، متأس ــتایی در کش ــان روس ــده زن ــهم عم ــه س ــه ب توج
طــرح هــای توســعه پایــدار، ایــن قشــر کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

ــوند.«  ــی ش ــداد م ــی” قلم ــوان “شــرکای نامرئ ــه عن ــان ب و همچن

توان افزایی زنان جهت توســعه پایدار
همــواره حضــور زنــان در اجتمــاع بــه مثابــه نیمــی از کنشــگران 
ــش مشــکالت  ــا افزای ــوده و ب ــادی ب اجتماعــی، دارای بحــث هــای زی
در بخــش محیــط زیســت، ایــن حضــور بیــش از پیــش احســاس 
گردیــده اســت. توســعه پایــدار بــر ســه پایــه توســعه اقتصــادی، توســعه 
ــاز  اجتماعــی و حفاظــت از محیــط زیســت اســتوار هســت و امــروزه نی
ــادی و  ــی، اقتص ــی اجتماع ــجام و پویای ــت انس ــان جه ــور زن ــه حض ب
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ــت.  ــده اس ــر گردی ــگ ت ــدار پررن ــعه پای ــرای توس ــی ب ــت محیط زیس
ــری جنســیتی  ــه براب ــتیابی ب ــی و دس ــور اجتماع ــان در ام مشــارکت زن
بخشــی از توســعه محســوب مــی گــردد و زمانــی کــه ایــن بخــش در 
ــا  ــدار ب ــرد، بحــث توســعه پای ــرار مــی گی ــز ق ــط زیســت نی ــار محی کن

ــود. ــی ش ــان کشــیده م ــه می ــان، ب حضــور و مشــارکت زن
ــه کــه آن را  ــا گرفت ــان و طبیعــت پ ــده ای در حمایــت توامــان از زن ای
ــته  ــر توانس ــه اخی ــد ده ــه در چن ــن نظری ــد. ای ــده ان ــم نامی اکوفمینیس
ــان  ــط زن ــت توس ــط زیس ــت از محی ــادی را در حفاظ ــای زی حرکت ه
ــه دارد  ــت” سرشــتی زنان ــد اســت “طبیع ــد آورد. اکوفمینیســم معتق پدی
ــم  ــت. اکوفمینیس ــر اس ــک ت ــت نزدی ــه طبیع ــرد ب ــه م ــبت ب و زن نس
ــدن و  ــه دی ــردان از لطم ــتر از م ــان بیش ــا زن ــه »اساس ــاد دارد ک اعتق
آلودگــی محیــط زیســت صدمــه مــی بیننــد و در نتیجــه مســئله محیــط 
ــمی  ــای س ــش گازه ــال افزای ــت. مث ــیتی اس ــئله ای جنس ــت مس زیس
ــی و  ــرات آب و هوای ــه ای و تغیی ــای گلخان ــار گازه ــدید آث ــث تش باع
آلودگــی هایــی مــی شــود کــه بــر زندگــی بســیاری از زنــان بــه ویــژه 
ــالمت  ــر س ــوء ب ــار س ــز آث ــتقیمی دارد و نی ــر مس ــاورز تاثی ــان کش زن
ــزان  ــه هــای آن افزایــش می ــان دارد کــه از نمون ــژه زن ــه وی افــراد و ب
ســرطان هــای خــاص زنــان اســت«. بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت 

ــد:  ــد دارن ــر ســه مســاله مشــابه تاکی ــا ب ــام اکوفمینیســت ه »تم
با طبیعت، روابط زنان   -۱

ارتباط بین ســلطه بر زن و ســلطه بر طبیعت،  -۲
۳-  نقش زنان در حل مشــکالت اکولوژیکی.« 

اجــالس ســازمان ملــل روی توســعه و محیــط زیســت در ریــو در 
ــه  ــه؛ ب ــود. چراک ــان ب ــی زن ــرای تمام ــی ب ــاق مهم ــال ۱۹۹۲ اتف س
نقــش زنــان بــرای توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطــی بــه 
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گونــه ای دیگــر نــگاه شــد و بــه ســهم زنــان در دســتیابی بــه توســعه 
ــر  ــد. »ب ــتری گردی ــد بیش ــت تاکی ــط زیس ــت محی ــتر و مدیری ی بیش
ــان،  ــازی زن ــد س ــالس، توانمن ــن اج ــدام در ای ــی اق ــط مش ــاس خ اس
ــعه  ــح و توس ــرای صل ــی ب ــه های ــان، پای ــر زن ــل و براب ــارکت کام مش
ــی  ــر در ســطح مل ــه شــدند.« در ســال هــای اخی ــدار در نظــر گرفت پای
نیــز بــه نقــش زنــان در حفــظ محیــط زیســت و توســعه پایــدار توجــه 
ــی و  ــی، اجرای ــان در مباحــث تحقیقات ــش بیشــتر زن ــث کن ــده و باع ش

ــده اســت.  ــاع ش ــردان در اجتم ــار م آموزشــی در کن

ــه دارد،  ــی ک ــت محیط ــاص زیس ــت خ ــل وضعی ــهر بدلی ــتان بوش اس
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــه و ب ــرار گرفت ــادی ق ــیت زی ــورد حساس م
ــهری و  ــت ش ــه باف ــهرباید ب ــتان بوش ــی در اس ــت محیط ــدار زیس پای
ــان و  ــت گیاه ــده، کش ــع ناآالین ــرژی از مناب ــد ان ــتایی آن، تولی روس
توســعه فضــای ســبز، و.... توجــه ویــژه ای داشــت کــه تمامــی مــوارد 
زیســت محیطــی در آن بنــا بــر اعتقــاد اکوفمنیســت هــا در ارتبــاط بــا 
زنــان مــی باشــد و مســاله محیــط زیســت در اســتان بوشــهر مــی توانــد 
ــال در  ــب ان جــی اوهــای فع ــه؛ غال مســاله ای جنســیتی باشــد. چراک
ــر اعضــای  ــتند و اکث ــط زیســت هس ــوزه ی محی ــهر در ح ــتان بوش اس
آن را زنــان تشــکیل مــی دهنــد یــا بــه نوعــی زنــان بــا بحــث محیــط 
ــط  ــداری محی ــان در پای ــتند. زن ــنا هس ــاع آش ــه و اجتم ــت در خان زیس
زیســت اســتان بوشــهر نقــش عمــده ای بــازی مــی کننــد. زنــان ســاکن 
در شــهرها و روســتاهای اســتان بوشــهر؛ اقدامــات عملــی بیشــتری در 
ــد و  ــا آن انجــام مــی دهن ــاط ب جهــت حفــظ محیــط زیســت و در ارتب
ــره  ــا به ــوان از آنه ــی ت ــی م ــت محیط ــازی زیس ــم س ــد تصمی در رون
ــان  ــا مشــارکت آن ــرد و طــرح هایــی در حــوزه ی زیســت محیطــی ب ب
ــط زیســت،  ــظ محی ــه حف ــان در زمین ــه زن ــد ب ــن بای انجــام داد. بنابرای
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ــرای مســایل زیســت  ــا ب ــد ســاختن آنه ــی و توانمن ــزه کاف ایجــاد انگی
ــرار داده،  ــدف ق ــه را ه ــواده و جامع ــان، خان ــالمت آن ــه س ــی ک محیط
ــط  ــظ محی ــان در حف ــازی زن ــرای توانمندس ــی داد و ب ــوزش های آم
ــت  ــان در جه ــردن زن ــد ک ــرا توانمن ــی داشــت. زی ــه های زیســت برنام
جلــب مشــارکت آنــان بــه معنــی توانمنــد کــردن جامعــه اســت. توســعه 
ــه آمــوزش  ــای دسترســی ب ــان باعــث ارتق کمــی و کیفــی آمــوزش زن
ــگ  ــج فرهن ــای تروی ــیتی و ارتق ــای جنس ــاوت ه ــردن تف ــن ب و از بی
زیســت محیطــی مــی شــود. بــا توانمنــد کــردن بیشــتر زنــان در حــوزه 
ــان احســاس ارزشــمند بــودن، حــق تصمیــم  ــه آن ی محیــط زیســت؛ ب
ــت  ــی جه ــدرت اجتماع ــع و ق ــا و مناب ــت ه ــتفاده از فرص ــری، اس گی
ــد  ــا توانمن ــود. ب ــی ش ــان داده م ــش هایش ــتر در نق ــذاری بیش تاثیرگ
ســاختن زنــان امــکان رســیدن بــه توســعه پایــدار در تمامــی حــوزه هــا 

ــردد. ــی گ ــه زیســت محیطــی میســر م از جمل

زنان و توسعه پایدار
ــار در ســال ۱۹80 در گــزارش انجمــن  ــدار نخســتین ب واژه توســعه پای
ــتراتژی  ــوان »اس ــت عن ــی تح ــع طبیع ــت از مناب ــی حفاظ ــن الملل بی
ــه  حفاظــت از منابــع طبیعــی« اســتفاده و از طریــق گــزارش موســوم ب
ــعه  ــت و توس ــط زیس ــیون محی ــط کمیس ــا« توس ــترک م ــده مش »آین
ســازمان ملــل تهیــه شــد. ایــن واژه در طــی ســال هــای اخیــر بســیار 
ــت.  ــادی هس ــف زی ــتفاده دارای تعاری ــب اس ــه و برحس ــترش یافت گس
ــای  ــه نیازه ــت ک ــعه ای اس ــدار؛ توس ــعه پای ــی توس ــور کل ــه ط ــا ب ام
ــن  ــت تامی ــع جه ــه مناب ــردن ب ــه وارد ک ــدون خدش ــی را ب نســل کنون
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب ــرآورده کن ــده، ب ــل آین ــای نس نیازه
پایــدار، تمامــی افــراد جامعــه جهانــی اعــم از زن و مــرد بــه دور از نــگاه 
هــای جنســیتی و در یــک برابــری مطلــق بایــد بــا یکدیگــر همــکاری 
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داشــته باشــند. بــه گونــه ای کــه ســازمان ملــل بــرای اهــداف توســعه 
ــا ۲0۳0 ایــن طــرح را دنبــال مــی کنــد و  پایــدار ســال هــای ۲0۱۶ ت
ــا مشــارکت و همــکاری تمامــی  ــدار ب ــه توســعه پای در پــی دســتیابی ب
افــراد جامعــه بــه خصــوص زنــان مــی باشــد و بــا ایــن دیــدگاه بــرای 
ــتیابی  ــت دس ــددی جه ــای متع ــزی ه ــه ری ــال برنام ــزده س ــن پان ای
زنــان بــه برابــری جنســیتی، حقــوق بشــر و توانمندســازی آنــان انجــام 

داده اســت.
 ایــده تدویــن اهــداف توســعه پایــدار از دو اجــالس ســازمان ملــل آغــاز 
ــدف بررســی  ــا ه ــه ب ــال ۲0۱0 ک ــل در س ــازمان مل ــد. اجــالس س ش
اهــداف توســعه هــزاره برگــزار شــده بــود، دولــت هــا بــه طــرح هــزاره 
ــد توســعه پــس از ســال   ــد و خواســتار تســریع در رون اعتراضاتــی کردن
ــال ۲0۱۴  ــدار در س ــعه پای ــدف توس ــی ه ــزارش نهای ــدند. گ ۲0۱۵ ش
بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ارایــه شــد کــه ایــن گــزارش دارای 
۱۷هــدف کلــی و ۱۶۹هــدف خــرد مــی باشــد. دبیــرکل ســازمان ملــل 

نیــز شــاخص هــای اهــداف توســعه پایــدار را بــه شــش مفهــوم:  
یک.کرامت،   

دو.رفاه،   
سه.عدالت،   

چهار.مشارکت،   
پنج.زمین    

شش.مردم

 طبقــه بنــدی کــرد. نکتــه برجســته ای کــه در ایــن طــرح قابــل تامــل 
ــه ای  ــه گون ــان در تمامــی اهــداف مــی باشــد، ب ــه زن ــگاه ب هســت، ن
ــزار  ــارس۲0۱۶ برگ ــه در 8م ــی زن ک ــل، روز جهان ــازمان مل ــه س ک
ــال ۲0۳0  ــا س ــدار ت ــعه پای ــداف توس ــریع در اه ــت تس ــد را در جه ش
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ــورها  ــتیابی کش ــت دس ــی جه ــوان عامل ــه عن ــان ب ــرار داده و از زن ق
بــه توســعه پایــدار یــاد کــرده اســت. تــا از ایــن طریــق تمامــی زنــان 
ــز  ــیتی نی ــت جنس ــده عدال ــد و ای ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــان م در جه
ــان  ــارکت زن ــور و مش ــا حض ــدار ب ــعه پای ــداف توس ــد و اه ــق یاب تحق
ــه  ــت جنســیتی و بحثهــای محیــط زیســتی ب ــی، عدال جهــت فقــر زدای
ســرانجامی رســد.  اهــداف توســعه پایــدار بــرای ســال ۲0۱۶ تــا ۲0۳0 

ــد: ــی باش ــر م ــامل۱۷مورد زی ش
 ۱.پایان دادن به فقر در تمام حاالت و اشــکال آن در همه جا،  

ــه  ــی و تغذی ــت غذای ــه امنی ــتیابی ب ــنگی، دس ــه گرس ــان دادن ب  ۲.پای
ــدار،   ــاورزی پای ــج کش ــه و تروی ــود یافت بهب

ــه  ــه و در هم ــرای هم ــالمت ب ــای س ــالم و ارتق ــی س ــاد زندگ  ۳.ایج
ــنین،   س

ــبرد  ــر و پیش ــه و فراگی ــت منصفان ــا کیفی ــوزش ب ــردن ام ــم ک  ۴.فراه
ــه،  ــرای هم ــی ب ــری در طــول زندگ ــای یادگی فرصــت ه

  ۵.دســتیابی به برابری جنســیتی و توانمندسازی زنان و دختران،  
ــرای  ــدار آب و سیســتم فاظــالب ب ــت پای  ۶.تامیــن دسترســی و مدیری

همــه،  
 ۷.تامیــن دسترســی بــه انــرژی مقــرون بــه صرفــه، قابــل اتــکا، پایــدار 

و مــدرن بــرای همــه، 
 8.ارتقــای رشــد اقتصــادی فراگیــر، اشــتغال کامــل و مولــد کار 

شایســته بــرای همــه، 
 ۹.ایجــاد زیرســاخت هــای تــاب اور، ارتقــای صنعتــی فراگیــر و پایــدار 

و پــرورش نــوآوری،
 ۱0.کاهش نابرابری در داخل و در میان کشــورها،  

 ۱۱.ســاختن شــهرها و ســکونت گاه هــای انســانی بــه صــورت فراگیــر، 
ایمــن، تــاب آور و پایــدار،  
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 ۱۲.فراهم کــردن الگوی تولید و مصرف پایدار،  

 ۱۳.انجــام اقدامــات فــوری بــرای مبــارزه بــا تغییــرات اقلیــم و اثــرات 
آن،  

 ۱۴.حفاظــت و اســتفاده پایــدار از اقیانــوس هــا، دریاهــا و منابــع 
ــدار،   ــعه پای ــرای توس ــی ب دریای

 ۱۵.حفاظــت، بازســازی و ارتقــای اســتفاده پایــدار از اکوسیســتم 
هــای زمینــی، مدیریــت پایــدار جنــگل هــاف مبــارزه بــا بیابــان زایــی، 
ــن  ــن رفت ــف از بی ــن و توق ــب زمی ــاختن تخری ــوس س ــف و معک متوق

ــتی،   ــوع زیس تن
 ۱۶.ترویــج جوامــع صلــح آمیــز و فراگیــر بــرای توســعه پایــدار، فراهــم 
ــای اثربخــش،  ــی و ایجــاد نهاده ــت همگان ــه عدال ــردن دسترســی ب ک

پاســخگو و فراگیــردر تمــام ســطوح، 
ــی  ــارکت جهان ــای مجــدد مش ــازی و احی ــاده س ــزار پی ــت اب   ۱۷.تقوی

ــدار. ــرای توســعه پای ب

کســب و کار سبز زنان روستایی
ــدن  ــت و توســعه شهرنشــینی باعــث بوجــود آم ــه جمعی ــی روی رشــد ب
ــر  ــن ام ــده و ای ــا ش ــان ه ــی انس ــت زندگ ــبک و کیفی ــی در س تغییرات
ــده  ــروز ناســازگاری هــای زیســت محیطــی و اجتماعــی گردی باعــث ب
ــعه  ــده ای از توس ــش عم ــه بخ ــری ک ــوان قش ــه عن ــان ب ــت. زن اس
ــگاه  ــا دارای جای ــازگاری ه ــن ناس ــل ای ــت، در ح ــه آنهاس ــوط ب مرب
ویــژه ای هســتند. ســازمان ملــل در طــرح توســعه پایــدار کــه از 
ــیدن  ــرای رس ــه دارد، ب ــا ۲0۳0 ادام ــروع و ت ــال ۲0۱۶ ش ــدای س ابت
ــزی هــای گســترده ای انجــام داده  ــگاه برنامــه ری ــن جای ــه ای ــان ب زن
اســت. »انطبــاق و تقویــت سیاســت هــای موثــر و قوانیــن قابــل اجــرا 
بــرای پیشــبرد عدالــت جنســیتی و توانمندســازی همــه زنــان و دختــران 
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ــن  ــر و قوانی ــای موث ــت ه ــت سیاس ــاق و تقوی ــطوح، انطب ــه س در کلی
ــه  ــازی هم ــیتی و توانمندس ــاوی جنس ــبرد تس ــرای پیش ــرا ب ــل اج قاب
ــه  ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــطوح« از جمل ــام س ــران در تم ــان و دخت زن
ــان  ــارکت زن ــت. مش ــردن آن هس ــی ک ــدد اجرای ــازمان درص ــن س ای
ــواردی  ــه م ــا یکــی از جمل ــی آنه ــش اجتماع ــی و کن در عرصــه عموم
اســت کــه باعــث مــی شــود زنــان بتواننــد ضمــن دســتیابی بــه شــرایط 
بهتــر اقتصــادی و پیــدا کــردن تامیــن و رفــاه اجتماعــی،  ســهم عمــده 
ــه  ــواردی ک ــه م ــند. از جمل ــته باش ــی داش ــطح مل ــعه در س ای در توس
ــی  ــش اجتماع ــارکت و کن ــا مش ــدار ب ــعه پای ــن توس ــد ضام ــی توان م
زنــان و باهــدف رفــع ناســازگاری هــا و کســب درآمــد باشــد، کســب و 
ــه وضعیــت نامناســب اشــتغال در ایــران،  ــا توجــه ب کار ســبز هســت. ب
خصوصــا بــرای زنــان روســتایی، رفتــن بــه ســمت کســب و کاری کــه 
بــا روحیــات زنانــه ســازگاری بیشــتری دارد را بایــد مدنظــر قــرار داد و 
ــان  ــق زن ــن طری ــی صــورت داد و از ای ــی های ــه کارآفرین ــن زمین در ای
روســتایی بــا مشــارکت و کنــش اجتماعــی- زیســت محیطــی خــود بــه 

ــد. ــدار دســت یابن ــعه پای ــق توس تحق
ــی  ــای اجتماع ــض ه ــا تبعی ــتایی ب ــان روس ــع، زن ــیاری از جوام در بس
ــدم  ــث ع ــاله باع ــن مس ــه همی ــتند ک ــرو هس ــادی روب ــادی زی و اقتص
ــان  ــه زن ــی ک ــض های ــود. تبعی ــی ش ــازار کار م ــه ب ــا ب ــی آنه دسترس
ــش  ــش نق ــث کاه ــتند باع ــه رو هس ــا آن روب ــع ب ــتایی در جوام روس
ــی  ــم شــدن کنشــگری اجتماع ــدار و ک ــعه اقتصــادی پای ــان در توس آن
آن هــا مــی شــود. »دلیــل ایــن تبعیــض هــا وجــود رفتارهــای حاکــم 
ــت.  ــان هس ــوص زن ــه در خص ــک جامع ــهروندان ی ــگ ش ــر فرهن ب
ــان کارآفریــن روســتایی از جایــگاه اجتماعــي  اقتصــادي خاصــي در  زن
ــزان توجــه سیاســت  ــش می ــد و افزای ــدار برخوردارن ــد توســعه پای فرآین
ــه ایــن موضــوع حســاس و ضــروري در جامعــه ي در حــال  گــذاران ب



26
ــران  ــان و دخت ــروز اســتعدادهاي زن ــراي ب ــه مناســبي ب ــا، زمین رشــد م
ــور  ــادي کش ــدار اقتص ــعه پای ــور توس ــه منظ ــتایی را ب ــن  روس کارآفری

ــاخت.« ــد س ــم خواه فراه

»همــواره وجــود انگیــزه و ترغیــب هــا، نیــاز اقتصــادی، کســب قــدرت 
ــل ورود  ــغلی از عوام ــت ش ــه رضای ــتیابی ب ــه و دس ــار در جامع و اعتب
زنــان بــه بــازار کار هســت. ایــن عوامــل باعــث مــی شــود کــه ضــرورت 
ــه  ــتایی در عرص ــان  روس ــتر زن ــه بیش ــارکت هرچ ــه مش ــاد زمین ایج
ــد.« در اســتان بوشــهر  ــر فراهــم آی ــن ســریع ت فعالیــت هــای کارآفری
بــه دلیــل موقعیــت زیســت محیطــی خاصــی کــه موجــود هســت، بســتر 
ــتایی  ــان روس ــی زن ــت محیط ــی- زیس ــش اجتماع ــرای کن ــبی ب مناس
بــه شــمار مــی رود. بــا توجــه بــه وجــود گونــه هــای مختلــف گیاهــی، 
حیوانــی، آب و هوایــی، صنعتــی، کشــاورزی و... کــه در اســتان بوشــهر 
وجــود دارد، امــکان پرداختــن بــه کســب و کار ســبز بــرای زنــان بســیار 
ــای  ــر در ارتق ــای موث ــه ه ــی از زمین ــاله یک ــن مس ــت. ای ــا هس مهی
ــتایی از  ــان روس ــازی زن ــت و توانمندس ــیتی، تقوی ــری جنس ــطح براب س
طریــق دادن آمــوزش بــه آنــان هســت و توانمندســازی زنــان روســتایی 
در حــوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و.. کــه الزمــه رســیدن بــه توســعه 
پایــدار مــی باشــد را تقویــت مــی کنــد. جامعــه بایــد بــه ایــن باور برســد 
کــه زنــان روســتایی در کنــار مــردان در کلیــه مراحــل توســعه اعــم از 
ــد مشــارکت داشــته باشــند و نتایــج حــال از  برنامــه ریــزی و اجــرا بای
ایــن مشــارکت هــا و فعالیــت هــا را متعلــق بــه خــود بداننــد. لــذا تنهــا 
ــی  ــث م ــه باع ــت ک ــتایی اس ــان روس ــه زن ــوزش دادن ب ــق آم از طری
ــی  ــادی، اجتماع ــف اقتص ــای مختل ــت ه ــد در فعالی ــا بتوانن ــود آنه ش
ــهر  ــن ش ــاوت بی ــردن تف ــم ک ــه ک ــد و زمین ــرکت کنن ــی ش و سیاس
ــد.  ــم کنن ــی را فراه ــی و درآمدزای ــتغال زای ــی، اش ــتا، فقرزدای و روس
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آمــوزش بــه زنــان روســتایی، باعــث کســب هویتــی مســتقل و تقویــت 
ــارکت  ــث مش ــر باع ــن ام ــود و ای ــی ش ــا م ــن آن ه ــتقالل در بی اس
ــی و  ــی- سیاس ــادی- اجتماع ــف اقتص ــور مختل ــا در ام ــال آن ه فع
چرخــه تولیــد مــی گــردد. دادن آمــوزش هــای کســب و کارهــای ســبز 
جهــت فقرزدایــی زنــان و رشــد اقتصــادی پایــدار و کار شایســته و عــدم 
مهاجــرت آنهــا بــه شــهرها، توانمندســازی آنــان از طریــق آگاه ســازی 
ــای  ــارکت ه ــی و مش ــت حضــور در عرصــه عموم ــود جه ــق خ ــه ح ب
ــت  ــب جه ــازی مناس ــاد و بسترس ــی، ایج ــی و اجتماع ــی، فرهنگ سیاس
ــار هنــری پاستورال)روســتایی(، ترویــج فرهنــگ  ــان در آث مشــارکت زن
تولیــدی روســتاها و جایگزیــن نمــودن آن بــه جــای فرهنــگ مصرفــی 
شــهری، تقویــت زندگــی ســالم و ارتقــای رفــاه اجتماعــی زنــان 
ــل وجــود  ــه دلی روســتایی، شــناخت امــکان هــای موجــود در روســتا ب
دسترســی بــه انــرژی هــای پــاک و مقــرون بــه صرفــه، تاســیس و راه 
انــدازی موسســه مطالعــات حیــات وحــش و گیاهــان دارویــی بــه دلیــل 
ــهر،  ــتان بوش ــی در اس ــی و حیوان ــاوت گیاه ــای متف ــه ه ــود گون وج
ــراد  ــه اف ــه در آن ب ــتایی ک ــان روس ــبز توســط زن ــه س ــدازی خان راه ان
ــه مســایل زیســت محیطــی، آمــوزش حقــوق شــهروندی و  عالقمنــد ب
ــاق خبــر ســبز؛ ســایتی  ــدازی ات محیــط زیســتی داده مــی شــود. راه ان
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــی م ــه در آن تمام ــت ک ــط زیس ــژه محی ــری وی خب
محیــط زیســت بیــان مــی شــود، راه انــدازی گردشــگری توســط زنــان 
ــه شــهروندان آمــوزش  روســتایی کــه فرهنــگ گردشــگری پایــدار را ب
ــتان  ــتاهای اس ــدارس روس ــا در م ــه خرم ــدازی خان ــد، راه ان ــی ده م
بوشــهر کــه کالس هــای آموزشــی جهــت معرفــی خرمــا و محصــوالت 
و گونــه هــای مختلــف آن بــه دانــش آمــوزان آمــوزش داده مــی شــود، 
ــت  ــت و مدیری ــتا، بازیاف ــبز در روس ــل س ــل و نق ــه حم ــرای برنام اج
ــع  ــاز در مواق ــع خطرس ــه مناب ــه نقش ــد غیرعامل)تهی ــماند و پدافن پس
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ــی شــدن آن  ــت اجرای ــه قابلی ــواردی اســت ک ــه م بحــران( و... از جمل
ــه عنــوان یکــی از بنیــان  ــان روســتایی ب ــه زن در روســتاها وآمــوزش ب
هــای توســعه پایــدار اســت کــه باعــث ایجــاد هویتــی مســتقل و رشــد 

ــان مــی شــود. اجتماعــی در بیــن آن

گیری  نتیجه 
همــواره حضــور زنــان در اجتمــاع بــه مثابــه نیمــی از کنشــگران 
اجتماعــی، دارای بحــث هــای زیــادی بــوده و بــا افزایــش مشــکالت در 
ــده  ــن حضــور بیــش از پیــش احســاس گردی بخــش محیــط زیســت، ای
اســت. توســعه پایــدار بــر ســه پایــه توســعه اقتصــادی، توســعه اجتماعــی 
و حفاظــت از محیــط زیســت اســتوار هســت و امــروزه نیــاز بــه حضــور 
زنــان روســتایی جهــت انســجام و پویایــی اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت 
ــارکت  ــت. مش ــده اس ــر گردی ــگ ت ــدار پررن ــعه پای ــرای توس ــی ب محیط
ــیتی  ــت جنس ــه عدال ــتیابی ب ــی و دس ــور اجتماع ــتایی در ام ــان روس زن
ــداف  ــه اه ــه ب ــا توج ــرا؛ ب ــردد. زی ــی گ ــعه محســوب م بخشــی از توس
ــت  ــان جه ــارکت زن ــوص مش ــل در خص ــازمان مل ــدار س ــعه پای توس
ــط  ــه محی ــه ب ــان، توج ــازی زن ــیتی، توانمندس ــت جنس ــی، عدال فقرزدای
ــدار  ــعه پای ــرح توس ــه در ط ــه ای ک ــداف ۱۷گان ــوزش و اه ــت، آم زیس
ســازمان ملــل مطــرح شــده، ایــن امــکان وجــود دارد تــا از طــرق دادن 
آمــوزش بــه زنــان روســتایی در اســتان بوشــهر در طــی ۱۵ ســال متوالــی 
هویتــی مســتقل بــه زنــان از طریــق کســب و کارهــای ســبز داده شــود. 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــر در دس ــن عنص ــدی تری ــوان کلی ــه عن ــارکت ب مش

ــوردار اســت.  ــت و ضــرورت خاصــی برخ ــتایی از اهمی ــعه روس توس

ــی  ــر مهم ــد تاثی ــی توان ــهر  م ــتان بوش ــتایی اس ــان روس ــارکت زن مش
ــد.  ــته باش ــه داش ــای مربوط ــت ه ــاذ سیاس ــعه و اتخ ــد توس در فرآین
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ــه  ــند ک ــه باش ــد متوج ــهر بای ــتان بوش ــعه در اس ــزان توس ــه ری برنام
ــته  ــداری داش ــج پای ــد و نتای ــت یابن ــعه دس ــه توس ــد ب ــر بخواهن اگ
ــان  ــژه زن ــه وی ــع انســانی ب ــه مناب ــه ب ــوه آن توج باشــند، یکــی از وج
روســتایی و بهــره گیــری کافــی و متناســب از ایــن منبــع مــی باشــد. 
لــذا مشــارکت زنــان روســتایی همــراه بــا مــردان ســبب مــی شــود تــا 
ــان  ــری در آن ــئولیت پذی ــس و مس ــه نف ــاد ب ــاوری، اعتم ــه خودب روحی
ــت  ــتایی وضعی ــبز روس ــای س ــق کســب و کاره ــت شــده واز طری تقوی
ــدار  ــعه پای ــه توس ــداف ۱۷گان ــه اه ــتیابی ب ــد و دس ــود یاب ــه بهب جامع
ــرف  ــدف برط ــا ه ــدار ب ــعه پای ــردد. »توس ــهیل گ ــل تس ــازمان مل س
کــردن احتیاجــات انســانی و بهبــود شــرایط کیفــی زندگــی، بــه عنــوان 
ــع و ایجــاد  ــرداری از مناب ــن نحــوه بهــره ب ــرای تعیی ــب مناســبی ب قال
ــت محســوب  ــاع و طبیع ــن انســان، اجتم ــوازن بی ــادل و مت ــه متع رابط
ــتایی در  ــان روس ــژه زن ــه وی ــراد ب ــور اف ــل حض ــه دلی ــود.. ب ــی ش م
مدیریــت محلــی، گرایــش بــه درون زایــی، عدالــت خواهــی و ســازگاری 
ــکان  ــط زیســت دارد« و کســب و کارهــای ســبز روســتایی ام ــا محی ب
ــه  ــتر ب ــه بیش ــت توج ــی جه ــه عموم ــان در عرص ــش زن ــور و کن حض
ــر  ــردان را بارزت ــار م ــان در کن ــور زن ــرورت حض ــدار و ض ــعه پای توس
ــه هــای زندگــی  ــه زمین ــان روســتایی در کلی ــد.  مشــارکت زن ــی کن م
ــن عوامــل  اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی یکــی از مهمتری
ــن  ــی بنیادی ــوده و ضرورت ــدار روســتایی ب ــه توســعه پای ــی ب دســت یاب

دارد.
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توسعه پایدار و نقش زنان شهری

مقدمه:
از آنجایــی کــه از گذشــته تــا کنــون برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری 
ــان  ــاز زن ــت و نی ــه خواس ــه ب ــوده، توج ــردان ب ــت م ــه دس ــواره ب هم
ــان  ــه هم ــذا ب ــده اســت. ل ــه ش ــده گرفت ــای شــهری نادی ــوزه ه در ح
انــدازه کــه فعــال بــودن زنــان در اجتمــاع، آگاهــی نســبت بــه حقــوق 
ــه  ــات و... دارای اهمیــت هســت ب ــال در انتخاب شــهروندی، حضــور فع
ــهر،  ــان در اداره ش ــش زن ــفاف از نق ــف ش ــز تعری ــزان نی ــان می هم
ــای  ــز رده ه ــهر و نی ــان در ش ــور زن ــرای حض ــر ب ــای براب ــت ه فرص

ــد. ــی باش ــروری م ــهری ض ــی ش ــی و کالن مدیریت میان

ــط فرهنگــی و  ــم رواب ــان در فضاهــای شــهری جهــت تنظی حضــور زن
اجتماعــی در حــوزه هــای شــهروندی یــک ضــرورت هســت. زیــرا زنــان 
ــتند و  ــهری هس ــن ش ــای ام ــد فضاه ــاع نیازمن ــور در اجتم ــرای حض ب
ــه شــهر  ــزی و طراحــی مردان ــان در برنامــه ری ــاز زن از آنجایــی کــه نی
ــن  ــل ای ــه ح ــه ب ــان در جامع ــتر زن ــور بیش ــده، حض ــده ش ــر دی کمت
مســاله کمــک مــی کنــد. در حــال حاضــر، حکمروایــی خــوب شــهری 
ــورد  ــند، م ــته باش ــد داش ــی توانن ــای آن م ــان در ایف ــه زن ــی ک و نقش
ــردم ســاالر و  ــه و توســعه م ــرار گرفت ــزان شــهری ق ــه ری ــه برنام توج
ــا مشــارکت همــه شــهروندان  ــه در اداره امــور شــهری ب ــت جویان عدال
ــد  ــردان بای ــان همچــون م ــن طــرح هســت. زن ــه ای از محورهــای اولی
ــق  ــند. ح ــته باش ــهری را داش ــای ش ــه فضاه ــبت ب ــق نس ــس تعل ح
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اســتفاده از فضاهــای شــهری جهــت داشــتن احســاس راحتــی، امنیــت 
ــد فضاهــای  ــه تولی ــه ب ــن نقشــی ک و حــق مشــارکت و برعهــده گرفت

شــهری معطــوف مــی شــود.

درحــال حاضــر در جامعــه ایــران بــه دلیــل نبــود تــوازن روابــط جنســیتی 
ــه و  ــترش یافت ــز گس ــی نی ــروی عموم ــه قلم ــاله ب ــن مس ــه، ای در خان
حــق زنــان بــه شــهر بــه عنــوان نیمــی از اســتفاده کننــدگان فضاهــای 
شــهری در ســاده تریــن مــوارد کــه شــامل فضاهــای دارای روشــنایی 
در معابــر شــهری، ایمــن ســازی و فضاســازی مناســب گذرهــای عابــر 

پیــاده و... نادیــده گرفتــه شــده اســت.

بــا توجــه بــه دگرگونــی در شــیوه و ســبک و شــرایط زندگــی امــروزی و 
حضــور فعــال زنــان در جامعــه همــراه بــا پذیــرش نقــش هــای مختلــف، 
ــان  الزم اســت در برنامــه ریــزی شــهری تغییراتــی جهــت اســتفاده زن
از امکانــات بهداشــتی، تفریحــی، اجتماعــی، تجــاری و... صــورت گیــرد 
ــان  ــش شــود. حضــور زن ــش از پی ــان بی ــای شــهری زن ــت ه ــا فعالی ت
در رده کالن مدیریــت شــهری جهــت اجرایــی و عملیاتــی کــردن 
حکمروایــی خــوب شــهری مــی توانــد چالــش هــای فکــری و رفتــاری 
کــه بــه نوعــی ســبب عــدم حضــور و مشــارکت زنــان در عرصــه هــای 
شــهری شــده اســت را اصــالح نمایــد و نیــز آگاهــی از نیازهــای انســانی 
ــه  ــاز ب ــه س ــد زمین ــی توان ــهری م ــت حضــور در فضــای ش ــان جه زن

وجــود آوردن فضــا و کالبــدی متفــاوت و فــارغ از جنســیت باشــد.

تاثیر حکمروایی خوب شــهری و زندگی روزمره زنان
ــی شــهری  ــزی و طراح ــه ری ــون برنام ــته تاکن ــه از گذش ــی ک از آنجای
همــواره بــه دســت مــردان بــوده، توجــه بــه خواســت و نیــاز زنــان در 
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حــوزه هــای شــهری کمتــر در نظرگرفتــه شــده اســت. لــذا بــه همــان 
انــدازه کــه فعــال بــودن زنــان در اجتمــاع، آگاهــی نســبت بــه حقــوق 
شــهروندی، حضــور فعــال در انتخابــات و.... دارای اهمیــت هســت بــه 
ــر  ــر روح حاکــم ب ــان ب همــان میــزان نیــز تعریــف شــفاف از نقــش زن
شــهر، فرصتهــای برابــر بــرای حضــور زنــان درشــهر و نیــز رده هــای 

ــی و کالن مدیریتــی شــهری ضــروری مــی باشــد. میان

ــی خــوب شــهری در  ــر حکمروای ــن نوشــته ســعی شــده کــه تاثی در ای
زندگــی روزمــره زنــان را مــورد واکاوی قــرار داده و بــه ایــن  پرســش، 
ــا چــه میــزان وجــود حکمروایــی خــوب شــهری مــی  پاســخ داد کــه ت
ــق نســبت  ــردان حــس تعل ــان همچــون م ــه زن ــردد ک ــد باعــث گ توان
بــه فضاهــای شــهری داشــته باشــند و نیــز حــق مشــارکت و بــر عهــده 
ــه تولیــد فضاهــای شــهری معطــوف مــی شــود،  گرفتــن نقشــی کــه ب

تــا چــه میــزان هســت؟

توسعه پایدار و زنان شهر
ــی  ــط فرهنگ ــم رواب ــت تنظی ــهری جه ــای ش ــان در فضاه ــور زن حض
ــرا  ــت. زی ــرورت اس ــک ض ــهروندی ی ــای ش ــوزه ه ــی در ح و اجتماع
ــن شــهری  ــای ام ــد فضاه ــاع نیازمن ــرای حضــور در اجتم ــان ب ــه زن ک
ــی  ــزی و طراح ــه ری ــان در برنام ــاز زن ــه نی ــی ک ــتند و از آنجای هس
ــه  ــه ب ــان در جامع ــده شــده، حضــور بیشــتر زن ــر دی ــه شــهر کمت مردان
حــل ایــن مســاله کمــک مــی کنــد. در حــال حاضــر، حکمروایــی خــوب 
ــان در ایفــای آن مــی تواننــد داشــته باشــند،  شــهری و نقشــی کــه زن
مــورد توجــه برنامــه ریــزان شــهری قــرار گرفتــه و توســعه مــردم ســاالر 
و دموکراســی خواهانــه در اداره امــور شــهری بــا مشــارکت همــه 
ــون  ــان همچ ــت. زن ــرح هس ــن ط ــه ای ــای اولی ــهروندان از محوره ش
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ــته  ــهری را داش ــای ش ــه فضاه ــبت ب ــق نس ــس تعل ــد ح ــردان بای م
ــاس  ــتن احس ــت داش ــهری جه ــای ش ــتفاده از فضاه ــق اس ــند. ح باش
راحتــی، امنیــت و حــق مشــارکت و بــر عهــده گرفتــن نقشــی کــه بــه 

ــود. ــی ش ــوف م ــهری معط ــای ش ــد فضاه تولی

ــط  ــوازن رواب ــود ت ــل نب ــه دلی ــران ب ــه ای ــر در جامع ــال حاض در ح
ــترش  ــز گس ــی نی ــروی عموم ــه قلم ــاله ب ــن مس ــه ای ــیتی در خان جنس
ــان بــه شــهر بــه عنــوان نیمــی از اســتفاده کننــدگان  یافتــه و حــق زن
فضاهــای شــهری در ســاده تریــن مــوارد کــه شــامل فضاهــای دارای 
روشــنایی در معابــر شــهری، ایمــن ســازی و فضاســازی مناســب 

ــت. ــده اس ــه ش ــده گرفت ــاده و... نادی ــر پی ــای عاب گذره
ــی در شــیوه، ســبک و شــرایط زندگــی امــروزی  ــه دگرگون ــا توجــه ب ب
ــای  ــش ه ــرش نق ــا پذی ــراه ب ــه هم ــان در جامع ــال زن ــور فع و حض
مختلــف، الزم اســت در برنامــه ریــزی شــهری تغییراتــی جهــت 
ــاری  ــی، تج ــی، اجتماع ــتی، تفریح ــات بهداش ــان از امکان ــتفاده زن اس
ــش  ــش از پی ــان بی ــهری زن ــای ش ــت ه ــا فعالی ــرد ت ــورت گی و... ص
ــی و  ــت شــهری جهــت اجرای ــان در رده کالن مدیری شــود. حضــور زن
ــد چالــش هــای  عملیاتــی کــردن حکمروایــی خــوب شــهری مــی توان
ــارکت  ــور و مش ــدم حض ــبب ع ــی س ــه نوع ــه ب ــاری ک ــری و رفت فک
ــز  ــد و نی ــده اســت را اصــالح نمای ــهری ش ــای ش ــان در عرصــه ه زن
ــهری  ــت حضــور در فضــای ش ــان جه ــانی زن ــای انس ــی از نیازه آگاه
ــاوت و  ــدی متف ــه وجــود آوردن فضــا و کالب ــه ســاز ب ــد زمین ــی توان م

ــد. ــیت باش ــارغ از جنس ف

چارچوب نظری: حکمروایی خوب شهری
از آنجایــی کــه حکمروایــی در بیانــی ســاده، فرآینــدی از تصمیــم 
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ــی  ــرا در م ــه اج ــا در آن ب ــم ه ــه تصمی ــت ک ــدی اس ــازی و رون س
ــن  ــت. )فرزی ــری دانس ــدن بش ــت تم ــه قدم ــوان آن را ب ــی ت ــد، م آین
پــاک، ۱۳8۳ :۶8( اگرچــه کاربــرد مفهــوم حکمروایــی شــهری از 
ــان مکاللیــن«  ــا »برای ــد، ام ــا آغــاز گردی اواخــر دهــه ۱۹80 و از آفریق
ــوم  ــن مفه ــه ای ــال ۱۹۷۳ ب ــه در س ــت ک ــردازی اس ــه پ ــن نظری اولی
پرداختــه اســت. )زیبایــی، ۱۳8۷ :۲( او عقیــده دارد تقاضــای روزافــزون 
ــه  ــبت ب ــد نس ــهری بای ــت ش ــه حکوم ــت ک ــن اس ــهرها ای ــردم ش م
روندهــای تغییــر در شــهر »پاســخگوتر«، اقداماتــش بــا مســائل 
شــهری و تحــول آنهــا »متناســب تــر«، نســبت بــه اجتمــاع »مســئول 
ــد و  ــل کن ــر« عم ــری »بهت ــام یادگی ــی از نظ ــوان بخش ــه عن ــر«، ب ت
ــده  ــتقبال از آین ــف و اس ــی، کش ــش بین ــم در پی ــش مه ــرانجام نق س
ــا نظــام اجتمــاع  ــاط ب ــن تقاضاهــا، او ارتب ــد. جهــت تحقــق ای ــا کن ایف
را ضــروری مــی دانــد و بــا ایــن مقدمــات حکمروایــی را نوعــی 
ــت  ــته ای اس ــم پیوس ــه ه ــام ب ــن نظ ــه متضم ــد ک ــی دان ــد م فرآین
ــس  ــرد. پ ــی گی ــر م ــاع« را در ب ــم »اجتم ــت« و ه ــم »حکوم ــه ه ک
ــن  ــز ای ــن« نی ــی« و »اتکینس ــک  کینل ــون »م ــری چ ــراد دیگ از او اف
ــه  ــر ده ــور، ۱۳8۵ :۴۹۱( در اواخ ــد. )برک پ ــرده ان ــرح ک ــث را مط بح
۱۹80میــالدی، پــس از یــک دهــه سیاســت هــای تعدیــل اقتصــادی-
ســاختاری در بســیاری از کشــورهای آفریقایــی، بانــک جهانــی بــه ایــن 
ــرد توســعه  ــی، موضوعــی اساســی در راهب نتیجــه رســید کــه حکمروای
کشــورهایی اســت کــه عملکردشــان ضعیــف اســت. بــه عبارتــی بانــک 
ــیوه  ــی –ش ــه حکمروای ــت ک ــال ۱۹8۹ دریاف ــات س ــی در مطالع جهان
ــدگان–  ــا حکومت کنن ــا رابطــه شــهروندان ب ــت و اداره کشــور ی مدیری
موضــوع محــوری توســعه اســت. پــس از آن ســازمان ملــل در دومیــن 
ــال ۱۹۹۶  ــانی، در س ــای انس ــکونت گاه ه ــه س ــوط ب ــس مرب کنفران
اســتانبول؛ شــعار خــود را »فعالیــت جهانــی بــرای حکمروایــی شــهری 
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خــوب« قــرار داد و تأکیــد کــرد کــه شــهرهای جهــان مــی بایســت در 
ــور،۱۳8۵  ــد. )برک پ ــدم بردارن ــهری ق ــی ش ــتقرار حکمروای ــت اس جه
ــازه  ــوع ت ــا موض ــث ب ــن بح ــز ای ــاالنه ۱۹۹۷ نی ــزارش س :۵00( در گ
ــدی از  ــره من ــا به ــت ب ــازی دول ــای توانمندس ــت ه ــی سیاس ای یعن
ــعه  ــای توس ــتگذاری ه ــی سیاس ــوان موضــوع اصل ــه عن ــی، ب حکمروای
ــی  ــد حکمروای ــس از آن مفهــوم جدی ــی پ ــه طــور کل ــرار گرفــت و ب ق
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــددی م ــای متع ــش ه ــیمنارها و همای ــوب در س خ
ــر  ــی ه ــک جهان ــداوم بان ــور م ــه ط ــال ۲000  ب ــت. از س ــه اس گرفت
ســاله گزارشــی در مــورد فعالیــت هــا و همــکاری هــای ایــن بانــک بــا 
ــا عنــوان »اصــالح نهادهــای عمومــی و تقویــت  کشــورهای مختلــف ب

ــاهی،۱۳8۲: ۱۱ و ۱۲( ــت. )عربش ــرده اس ــر ک ــی« منتش حکمروای

تعاریف و مفهوم حکمروایی شــهری
ــون  ــادی پیرام ــبتا زی ــب نس ــا و مطال ــزارش ه ــر گ ــه اخی ــی ده در ط
ــا محوریــت بانــک جهانــي کــه ابــداع  حکمروایــی شــهری بــه ویــژه ب
ــد،  ــی باش ــوم م ــن مفه ــده ای ــعه دهن ــي و توس ــده واژه حکمروای کنن
ــوان »روشــي  ــه عن ــي، حاکمیــت را ب منتشــر شــده اســت. بانــک جهان
ــع  ــور و مناب ــک کش ــادي ی ــت اقتص ــر مدیری ــاس آن ب ــر اس ــه ب ک
ــود«  ــي ش ــدرت م ــال ق ــعه اعم ــه توس ــیدن ب ــراي رس ــي آن ب اجتماع
تعریــف نمــوده اســت. در یــک تعریــف جامــع تــر ارائــه شــده در ســال 
ــزهاي  ــه اي از روش ــي مجموع ــت: »حکمروای ــده اس ــن آم ۱۹۹۵ چنی
ــترک  ــور مش ــه ام ــت ک ــي اس ــي و خصوص ــادي، عموم ــردي و نه ف
ــد و فرآینــدي پیوســته اســت کــه از طریــق آن  مــردم را اداره مــي کن
منافــع متضــاد یــا متنــوع را همســاز نمــوده و اقــدام همــکاري جویانــه 
اتخــاذ مــي گــردد. حکمروایــي شــامل نهادهــاي رســمي و نظــام هایــي 
اســت کــه بــراي تضمیــن رعایــت قانــون، قــدرت پیــدا کــرده انــد کــه 
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بــه نفــع آنهــا اســت.« بــر اســاس تعاریــف بــاال مــي تــوان گفــت کــه 
»حاکمیــت شایســته«؛ روشــي بــراي تنظیــم روابــط اجتماعــي در بیــن 
ــعه  ــه توس ــتیابي ب ــه دس ــت ک ــي اس ــي و سیاس ــاي خصوص ــوزه ه ح

ــدار را ممکــن مــي ســازد.  پای

ــت پاســخگو  ــوذ و نظــارت شــهروندان، رهبری ــدن ســه شــرط »نف های
ــراي تســهیل حاکمیــت  ــه مثــل اجتماعــي« را ب ــه ب و مســوول و معامل
خــوب تعریــف مــي کنــد. )عســگری، الــف، ۱۳۷8 :۱۳( در واقــع 
حاکمیــت شایســته در پــي فراهــم آوردن محیطــي اســت کــه در 
ــي  ــط اجتماع ــواع رواب ــراري ان ــق و برق ــکان تواف ــهروندان، ام آن ش
ــند،  ــته باش ــه داش ــور آزادان ــه ط ــي را ب ــي و فرهنگ ــادي، سیاس اقتص
ــادي،  ــان اقتص ــه زب ــد. ب ــض کنن ــران را نق ــوق دیگ ــه حق ــدون آنک ب
 costs( ــالت ــا معام ــات ی ــاي ارتباط ــه ه ــرایطي هزین ــن ش در چنی
ــه  ــادل ب ــه مع ــد، ک ــي رس ــل م ــه حداق ــي ب Transaction(  اجتماع
حداقــل رســیدن اصطــکاک در محیــط فیزیکــي اســت؛ در نتیجــه 
ــتاب  ــرعت و ش ــن س ــه باالتری ــادي ب ــد اقتص ــي و رش ــعه اجتماع توس

ــي رســد.  م

بنــا بــر نظــر برخــی دیگــر از صاحبنظــران؛ حکمروایــی شــهری یعنــی 
ــا تمــام  ــر مدیریــت شــهر، ب اثرگــذاری همــه ارکان اثرگــذار شــهری ب
ســازوکارهایی کــه بــه ســوی تعالــی شــهر و شــهروندان حرکــت کننــد، 
ــوند  ــته ش ــار گذاش ــی کن ــی و خصوص ــای عموم ــه ه ــه عرص ــه اینک ن
ــدرت و  ــأ ق ــد. منش ــاردار آن دو باش ــی« اختی ــه حکومت ــط »عرص و فق
مشــروعیت در حکمروایــی شــهری، تمــام »شــهروندان« و حضــور آنهــا 
در همــه صحنــه هــا و ارکان «جامعــه مدنــی« اســت. )شــهیدی، ۱۳8۶ 
ــن معناســت  ــه ای ــی خــوب ب ــد اســت: حکمروای ــور معتق ــی پ :۴۲( مدن
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ــردم  ــر و م ــای درگی ــازمان ه ــا و س ــروه ه ــا، گ ــرف ه ــام ط ــه تم ک
محــل بــا یکدیگــر همــراه گردنــد و همــه بــه نحــوی در برنامــه ریــزی 

ــل شــوند. )اســدی، ۱۳8۲ :۲۷(  ــت دخی و مدیری

ــا چارچــوب  ــم ی ــه شناســي، نوعــي پارادای ــدگاه جامع ــي از دی حکمروای
تاریخــي و معرفتــي جدیــدي اســت بــراي پاســخگویي بــه شــیوه اداره 
ــي را درون  ــاي مختلف ــوژي ه ــد ایدئول ــي توان ــه م ــي ک ــع کنون جوام
ــه سلســله  ــه مثاب ــي ب خــود داشــته باشــد. در یــک برداشــت، حکمروای
مراتبــي شــدن قــدرت دولــت اســت؛ واگــذاري آن نیســت بلکــه تقســیم 
ــان  ــدرت، همچن ــت و ق ــي اس ــه اي و محل ــي، منطق ــطوح مل آن در س
در اختیــار حکومــت اســت. دیدگاهــي دیگــر، بــر مبنــای نگــرش رایــج 
ــه مفهــوم قــدرت دادن  ــي را ب ــت حداقــل«، حکمروای ــه »دول ــر نظری ب
بــه بــازار و بخــش خصوصــي مــي دانــد. حکمروایــي بنــا بــر اقتضــاي 
ــه  ــد ب ــي توان ــد، م ــي گیرن ــه کار م ــه آن را ب ــي ک ــرایط و نیروهای ش
ســمت پیچیــده تــر شــدن اقتــدار حکومــت بــرود یــا بــه ســمت بــازار و 
بخــش خصوصــي حرکــت کنــد. شــیوه درســت و هنجــاري حکمروایــي 
ــه  ــان هم ــکاري را می ــارکت و هم ــد مش ــد بتوان ــه بای ــت ک ــن اس ای
ــت، بخــش خصوصــي،  ــه یعنــي دول ــر در مدیریــت جامع نیروهــاي مؤث
بخــش عمومــي و تشــکل هــاي مردمــي برقــرار کنــد. )اطهــاری، بــرک 

ــدی زاده، ۱۳8۶ :۱۱(  ــان و مه پور،کاظمی

در مجمــوع از تحلیــل و مقایســه تعاریــف گوناگــون حکمروایــی؛ 
مبانــی مشــترک زیــر را مــی تــوان اســتنتاج کــرد: حکمروایــی شــهری، 
مفهومــی گســترده تــر و فراگیرتــر از حکومــت شــهری اســت. حکومــت 
شــهری، مجموعــه ای از ســازمان هــا و نهادهــای رســمی اداره شــهر 
اســت، حــال آنکــه حکمروایــی شــهری نوعــی فرآینــد و ارتبــاط میــان 
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حکومــت شــهری و شــهروندان اســت. حکمروایــی شــهری، هــم 
ــق  ــرد. تحق ــی گی ــر م ــی را در ب ــه مدن ــم جامع ــهری و ه ــت ش حکوم
ــمی  ــای رس ــن نهاده ــل بی ــش متقاب ــتلزم کن ــهری مس ــی ش حکمروای
ــر  ــهری ب ــی ش ــت. حکمروای ــی اس ــه مدن ــای جامع ــی و نهاده و دولت
ــی  ــد. حکمروای ــی کن ــد م ــی تاکی ــه عموم ــت عرص ــت و تقوی حقانی
ــی در  ــه مدن ــون جامع ــای گوناگ ــرکت نهاده ــل ش ــه دلی ــهری ب ش
مدیریــت و اداره شــهر، مــی توانــد بــه ســازگاری منافــع و رفــع تعــارض 

ــور، ۱۳8۴: ۴۹8( ــرک پ ــود. )ب ــا منجــر ش ه

ویژگی های حکمروایی خوب شهری 
حکمروایــی در واقــع فرآینــدی اســت کــه دولــت، آن را هدایــت 
ــه  ــی ب ــه مدن ــی و جامع ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــی ب ــد ول می کن
ــی  ــت یک ــی دول ــادی، ۱۳8۳ :۵۵( در حکمروای ــی رود. )برآب ــش م پی
ــه  ــی بســته ب ــل در حکمروای ــل دخی ــایر عوام از کنشــگران اســت و س

ــتند.  ــون هس ــورد بحث،گوناگ ــطح م س

ــا  ــا تعبیره ــوم آن، ب ــد مفه ــهري مانن ــي ش ــاي حکمروای ــاخص ه ش
ــران  ــاحب نظ ــندگان و صـ ــرف نویسـ ــون از ط ــاي گوناگ ــف ه و تعری
مختلــف همــراه بــوده اســت کــه مهمتـــرین آنهـــا در برگیرنــده مــوارد 

ــي باشــد:  ــر م زی

گــروه تحقیــق مؤسســه بیــن المللــي علــوم اداري، مــواردي همچـــون 
درجـــه مشـــروعیت، نماینـــدگي، مســـوولیت و کـــارآیي را بـــه عنـوان 
ــت.  ــمرده اس ــي برش ــابي حکمروای ــراي ارزیـ ــه بـ ــاي نمونـ معیارهـ
)Srinivas :۱:۱۹۹۶( محققــان بانــک جهانــي ماننــد: دانیــل کافمــن، 
آرت کـــراي و پــــابلو زویــــدو لوبتــون، یافتــــه هــــاي موسســــات 
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ــج و  ــان هریتی ــون EIU ،ICRG ، بنی ــي همچ ــن الملل ــف بی مختلــ
خانـــه آزاد، پیرامون وضعیت اقتصـــادي، سیاســـي و اجتمـــاعي کشورها 
را بــا یکدیگــر ادغــام کــرده و شــاخص هــاي کلـــي و جدیــدي تحــت 
 Bahreni &( .عنوان شـــاخص هـــاي حکمروایي معرفـي نمـــوده انـد

)۱۴۶  ,۲00۴  :Hosseinzadeh

 ایــن محققــان کار خــود را بــا ایــن فرضیــه آغــاز کردنـــد کـــه چگونــه 
ــور  ــک کش ــت در ی ــا حاکمی ــراي آنه ــه از مج ــي ک ــوم و نهادهای رس
ــافمن و  ــد. کـ ــعه آن کشــور مؤثرن ــد و توس ــود، در رش ــي ش ــال م اعم
 )Governance( همکـــارانش ایـــن رســـوم و نهادهـــا را حکمرانــي
نامیــده و ابعـــاد مختلـــف آن را بــا معرفــي شــش شــاخص جدیــد مــورد 

ــد از:  ــه عبارتن ــد ک ــرار دادن بررســي ق
 ۱- شــاخص حق اظهارنظر و پاسخگویي؛ 

۲- شاخص ثبات سیاسي؛ 
اثربخشي دولت؛  ۳- شاخص 

۴- شــاخص کیفیت قوانین و مقررات؛ 
۵- شــاخص حاکمیت قانون و 

۶- شاخص کنترل فساد.
ــات  ــه، در مطالع ــن زمین ــند در ای ــن س ــع تری ــن و جام ــع بهتری  در واق
ــرا مفهــوم  ــورد. زی ــه چشــم مــي خـ ــل ب و بررســي هــاي ســازمان مل
حکمروایــي شـــهري در سـالهـــاي اخیـــر در کانون توجه این ســـازمان 
قـــرار گرفتـــه اســـت. بـــه طـــور مشــخص، ســازمان ملــل در دومیــن 
کنفـــرانس مربـــوط بـــه ســکونت گاه هاي انســاني، در ســال ۱۹۹۶ در 
اســـتانبول، در دســتور کار هابیتانــت)Habitat(، بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
کــرده اســت کـــه در جهــت اســتقرار حکمروایــي شــهري در شــهرهاي 
جهــان قــدم بــردارد، ایــن ســـازمان شـــعار خـــود را، فعالیـــت هـــاي 
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 )Unchs( .جهانــي بــراي حکمروایــي شــهري خــوب، قــرار داده اســـت
در عــــین حــــال ســــازمان ملــــل در چارچــوب فعالیــت هــاي خود به 
ــب  ــان و در قال ــي شــهري در شــهرهاي جه ــتقرار حکمروای منظــور اس
 )The Urban Governance Initiative( ،ــل ــکار عم ــه ابت برنام
را منشــور  تــوان آن  بیانــه اي کــه مــي  حکمروایــي شــهری در 
حکمروایــي شـــهري نامیـــد، اصـــول نـــه گانـــه زیـــر را بـــه عنـــوان 
معیارهـــا و ویژگــي هاي حکمروایي خوب برشــمرده اســـت، کـــه ایـــن 

ــد از : ــب عبارتن ــه ترتی ــا ب شــاخص ه

 ۱- مشارکت شهروندان و تاثیرگــــذاردن بــــر تصــــمیم گیــــري هــا 
و ســــهیم شــــدن شــهروندان در قدرت اســت.

ــت  ــد، رعایــ ــوانین کارآمــ ــود قــ ــهري، وجــ ــدي شــ  ۲- قانونمن
ــودن  ــري و دور ب ــم گی ــي در تصمی ــاي قانون ــوب ه ــه چارچ عادالنــ
دســت افــراد غیرمســوول از تصمیــم گیـــري هاســـت. پایبنـــدي بـــه 
ــرام  ــین احت ــانون و همچنـ ــهروندان از قـ ــي ش ــتلزم آگاه ــون، مس قان

ــت. ــون اس ــه قان ــووالن ب مس

ــت.  ــفافیت اس ــري ش ــم گی ــان کاري در تصمی ــل پنه ــه مقاب ۳- نقط
ــش  ــري را افزای ــم گیـ ــاد در تصمی ــروز فس ــکان ب ــان کاري، ام پنه
ــانع از گســـترش آن مــي شــود.  مــي دهــد، حــال آنکــه شـــفافیت مـ
ــه  ــي بــ ــهولت دسترســ ــات و س ــردش آزاد اطالع ــر گ ــار ب ــن معی ای
آن، وضــــوح اقــــدامات و آگــــاهي مســــتمر شــهروندان از روندهــاي 

ــت. ــتوار اس ــود اس موج

ــه  ــودن و ب ــوول ب ــر مس ــار ب ــن معی ــخگویي؛ ای ــوولیت و پاس ۴- مس
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ــران در  ــم گی ــووالن و تصمی ــس دادن مسـ ــر، حســاب پ ــارت گویات عب

ــت. ــتوار اس ــهروندان اس ــال ش قب

ــري شــده توافقــي  ــافع جهــت گی ــا و منـ ــروه هـ ۵- شــهر عرصــه گـ
ــور از اجمــاع  ــا یکدیگــر اســـت. منظـ ــف و گاه در حــال ســتیز ب مختل
ســازي، تعدیــل و ایجــاد توافــق منافــع مختلــف اســت. ایــن کار 
ــاي  ــازمان ه ــان س ــترک میـ ــالش مشـ ــاط و تـ ــود ارتب ــتلزم وج مس

ــت. ــي اس ــاي غیردولت ــازمان ه ــهروندان و س ــي، ش دولت

۶- منظــور از عدالــت، ایجــاد فرصــت هــاي عدالــت و منصفانــه 
ــي  ــت رفاه ــاي وضعی ــه ارتق ــهروندان در زمین ــه ش ــراي هم ــب ب مناس
ــارکت  ــابع و مشــ ــه منــ ــص عادالنـ ــت تخصی ــالش در جه ــود، ت خ

اقشــــار محــــروم در اعــــالم نظــــر و تصمیــم گیــري اســت.

ــع  ــي و اثربخشــي از مناب ــب کارآی ــتفاده مناسـ ــر اسـ ــار ب ــن معی ۷- ای
موجــود بــراي تامیــن نیازهـــاي شـــهروندان، ارائـــه خدمــات شــهري و 

ــردم اســتوار اســت. ــت م رضای

8- ایـــن معیـــار دو نکتـــه پذیــرا بــودن و پاســخ ده بــودن مکمــل را در 
بــر دارد. مســووالن شــهري بایــد هــم نیازهـــا و خواســته شــهروندان را 
دریابنــد و بپذیرنــد و هــم نســبت بــه آن واکـــنش و پاســـخ مناســـب را 
از خـــود نشـان دهنـد. بنـــابراین همسـویي خواســـته هـاي شـهروندان 

و اقـــدام مســووالن، ضــروري اســت.

۹- بینــش راهبــردي؛ فــرا رفتــن از مســائل روزمــره شـــهر و پرهیــز از 
غــرق شـــدن در آنهـــا، مســـتلزم وجـــود بینشـــي گســترده و درازمــدت 
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نسبت به آینده یـــا داشـــتن بیـــنش راهبـــــردي در زمینـــــه توســـعه 
شـــــهري اســـت. )Undp,۱:۲000( با توجه بـــه شـاخص هـاي یـاد 
شـــده، چنیــن مــي نمایــد کــه حکمروایــي خـــوب، ویژگـــي برجســـته 
حکومــــت هــاي دموکراتیــک اســت و بــي دموکراســي، حکمروایي 
 indicators( خــوب تحقــق نمــي یابــد. امــروزه شــاخص هــاي نــرم
soft( ماننــــد پاســــخگویي، کارآمــــدي،مسوولیت پـذیري، بـه دسـت 
آوردن رضـــایت عمـــومي، کیفیــت زندگــي، کســب اطالعــات در ارتباط 
ــه  ــوب بـ ــي خـ ــد اســت. حکمروای ــورد تأکی ــي خــوب، م ــا حکمروانی ب
ــي  ــي م ــت عموم ــت و رضای ــه دول ــهروندان ب ــاد ش ــزایش اعتم افـ

 )۲00۳:۳۲۹ ,Boucaret & Dewalle(.انجامــد

نقش زنان در حکمروایی خوب شــهری
ــه  ــتند ک ــان هس ــور زن ــعه هرکش ــر در توس ــای موث ــروه ه ــی از گ یک
ــش  ــا و کن ــت ه ــده ای در فعالی ــن کنن ــاس و تعیی ــیار حس ــش بس نق
ــورهای  ــد. کش ــده دارن ــادی برعه ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــای اجتماع ه
ــد و همــواره ســعی  ــرده ان ــی ب ــن مســاله مهــم پ ــه ای ــه ب توســعه یافت
در آمــوزش زنــان و مشــارکت آنهــا جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار 
دارنــد. در کشــورهای درحــال توســعه ایــن مهــم هنــوز تحقــق نیافتــه 
ــای  ــه ه ــان در زمین ــروی زن ــرداری از نی ــره ب ــدم به ــل ع ــه دلی و ب
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی دســتیابی بــه 
ــگ  ــر فرهن ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــاخته اس ــن س ــدار را ناممک ــعه پای توس
حاکــم بــر جامعــه ایــران در مــی یابیــم کــه اغلــب نگــرش هــا مبنــی 
بــر نــان آور بــودن مــرد هســت و مشــارکت اقتصــادی زنــان را الزم و 
ضــروری نمــی دانــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
ســطح ســواد دختــران و زنــان و بــاال رفتــن میــزان حضــور و مشــارکت 
آنهــا در اجتمــاع، الزم و ضــروری اســت کــه بــرای ایجــاد فرصــت های 
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شــغلی مناســب و برابــر، برنامــه ریــزی هایــی متناســب بــا ســطح ســواد 
ــتیابی  ــکان دس ــق ام ــن طری ــا از ای ــرد ت ــورت گی ــان ص ــارت زن و مه
ــازار  ــا ورود بــه ب بــه توســعه پایــدار فراهــم گــردد. همچنیــن »زنــان ب
ــد و  ــی کنن ــدا م ــا پی ــت ه ــع و فرص ــه مناب ــتری ب ــی بیش کار دسترس
ــان  ــن آن ــترس بی ــع در دس ــدرت و مناب ــکاف ق ــب از ش ــن ترتی ــه ای ب
ــد شــد.«. )ســاروخانی،  ــواده کاســته خواه و همســران شــان درون خان

 )۱۳۷۴

ــزان  ــه می ــه ای ک ــه در جامع ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
مشــارکت زنــان در بــازار کار، اشــتغال و فعالیــت هــای اقتصــادی 
بیشــتر باشــد، میــزان »رفــاه اجتماعــی« در آن جامعــه بیشــتر و ســطح 
تولیــد و درآمــد ســرانه نیــز افزایــش مــی یابــد. امــا در حالــت معکــوس، 
ــغلی  ــای ش ــت ه ــدود و فرص ــان مح ــتغال زن ــه اش ــی ب ــر دسترس اگ
ــدید  ــث »تش ــان، باع ــکاری زن ــش بی ــدای از افزای ــد، ج ــر باش نابراب
ــترس،  ــادی همچــون اس ــی زی ــات اجتماع ــز تبع ــه و نی ــر« در جامع فق
پرخاشــگری، افســردگی و از همــه مهمتــر ســرخوردگی اجتماعــی را بــه 

ــد داشــت. ــال خواه دنب
ــی  ــراد دارای نقــش هــای مشــخصی م ــع در حــال توســعه اف در جوام
ــی  ــارکت اجتماع ــت مش ــود جه ــای خ ــش ه ــرش نق ــا پذی ــند و ب باش
فعالیــت مــی کننــد. زنــان یکــی از مشــارکت جویــان اجتماعــی هســتند 
ــبب  ــخص، س ــای مش ــب ه ــود در قال ــای خ ــش ه ــای نق ــا ایف ــه ب ک
جهــش توســعه پایــدار در یــک جامعــه مــی گردنــد. امــروزه توجــه بــه 
ــه  ــان در هم ــط آن ــعه توس ــری توس ــکل گی ــان و ش ــازی زن توانمندس
جوامــع یکســان نیســت و دیــدگاه هــای مختلفــی بــر حســب فرهنــگ 
ــه  ــران؛ ب ــی ای ــه فعل ــود دارد. در جامع ــه وج ــن زمین ــع در ای آن جوام
ــز درک  ــان و نی ــی زن ــی و اجتماع ــی سیاس ــن آگاه ــاال رفت ــل ب دلی
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حضــور زنــان، بــرای رســیدن بــه توســعه، تــالش هــای بســیار زیــادی 

ــری اســت. در حــال شــکل گی

ــه  ــا ب ــی تنه ــی و اجرای ــای مدیریت ــگاه ه ــان در جای ــن زن ــرار نگرفت ق
ــاله  ــود و مس ــی ش ــوط نم ــهری مرب ــای ش ــری ه ــم گی ــوزه تصمی ح
ــز  ــی نی ــای دولت ــازمان ه ــا و س ــایر نهاده ــه در س ــت ک ــام اس ای ع
ــان در  ــگاه زن ــه جای ــدد در زمین ــات متع ــت. تحقیق ــی اس ــل ردیاب قاب
ــه وضــوح نشــان  ــن مســاله را ب ــت ای ــران جدی نهادهــای علمــی در ای
داده اســت)جانعلی زاده، ۱۳8۶؛ جانعلیــزاده و همــکاران، ۱۳8۷(. بــه 
ــان شایســته،  ــود زن ــی نب ــن وضعیت ــل وجــود چنی ــی رســد عام نظــر م
ــن در  ــرار گرفت ــرای ق ــی ب ــای کاف ــارت ه ــرده و دارای مه تحصیلک
جایــگاه هــای شــغلی و مدیریتــی نیســت. زنــان ایرانــی، در هنــگام ورود 
ــد دوره دکتــری،  ــی مانن ــاالی تحصیل ــه دانشــگاه، حتــی در مقاطــع ب ب
ــی  ــهم بزرگ ــد س ــته ان ــتند، توانس ــه رو هس ــی رو ب ــا موانع ــه ب اگرچ
ــی را  ــای تحصیل ــته ه ــالن رش ــارغ التحصی ــی( از ف ــه نیم ــک ب )نزدی
تشــکیل دهنــد. ضمــن ایــن کــه موانــع جنســیتی موجــود در ایــران در 
ــه تحصیــالت تکمیلــی در کشــورهای غربــی نیــز وجــود  حــوزه ورود ب
دارد و ایــن مســاله؛ معضلــی جهانــی تلقــی شــده اســت )مورلــی،۲00۷( 
در حالــی کــه تفــاوت اصلــی میــان ایــران و کشــورهای توســعه یافتــه 
ــه  ــاال و ب ــغلی رده ب ــای ش ــگاه ه ــان در جای ــری زن ــزان قرارگی در می
خصــوص جایــگاه هــای مدیریتــی اســت کــه بــرای حــل آن نیــاز بــه 
سیاســتگذاری هــای درســت و رفــع تنــگ نظــری هــا و گرایــش هــای 

ــود اســت. ــاالرانه موج مردس

ســیمون دوبــووار در کتــاب جنــس دوم بــه زن بــه عنــوان »دیگــری« 
ــد. از نظــر وی در  ــی نام ــرد« م ــد و آن را »دیگــری م ــی کن اشــاره م
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ســامان جامعــه موجــود، مــرد »اصــل« و زن »عارضــی بــر ایــن اصــل« 
ــع مردســاالر  ــن جوام ــات بنیادی ــدی از ملزوم ــه بن ــن طبق اســت و همی
اســت. در ایــن جوامــع بــا دیــدگاه هــای مردســاالرانه، هــر چیــزی کــه 
ــه زن  ــی ب ــه عقالن ــی و چ ــاظ اجتماع ــه از لح ــد چ ــت باش دون و پس
نســبت داده مــی شــود. طــی کــردن ایــن پروســه گفتمانــی و انتســابی 
ــان  ــود زن ــن خ ــی در بی ــای متفاوت ــان باعــث ایجــاد نگــرش ه ــه زن ب
نیــز گردیــده اســت. موقعیــت ســوژگی )عاملیــت( از زنــان گرفتــه مــی 
شــود و بــه زن تنهــا بــه صــورت یــک ابــژه )وســیله و ابــزار( نگریســته 
ــگاه هــای  ــل ن ــه دلی مــی شــود. وجــود تابوهــای موجــود در جامعــه ب
ــژه هــای متکثــر در بیــن خــود زنان/نســبت  ــاور اب جنســیتی و وجــود ب
بــه زنــان باعــث مــی گــردد کــه کنشــگری در بیــن زنــان نســبت بــه 
دغدغــه هایــی کــه در خصــوص تابوهــا و ابــژه هــا وجــود دارد، دارای 
ــو شــده  ــخ تاب ــان در سراســر تاری ــری باشــد.  همــواره زن ــت کمت اهمی
انــد کــه ایــن تابو-بودگــی همــراه بــا یــک نــوع تــرس و اضطــراب در 
بیــن زنــان خــود را بــه مثابــه دیگــری و متفــاوت از مــردان قلمــداد مــی 
ــاع و  ــودن از اجتم ــی و دور ب ــان تاریک ــرای زن ــا ب ــود تابوه ــد. وج کنن
فعالیــت هــای اجتماعــی را رقــم مــی زنــد. در کنــار ایــن موضــوع مــی 
تــوان بــه شــکل گیــری هویــت هــای جنســیتی در فرهنــگ جامعــه یــا 
یــک اجتمــاع مردســاالر اشــاره کــرد. ایــن هویــت هــای جنســیتی بــه 
صــورت یــک واقعیــت اجتماعــی در حــال نشــو و نمــا بــوده و هســت. 
ــر  ــع نابراب ــدگاه هــای جنســیتی و توزی ــن دی ــه وجــود چنی ــا توجــه ب ب
ــژادی، قومیتــی، شــغلی، دینــی و... در  فرصــت هــا و موقعیــت هــای ن
ــور  ــه حض ــده ک ــث گردی ــواره باع ــیتی، هم ــای جنس ــض ه ــار تبعی کن
زنــان در جامعــه کــم رنــگ باشــد. در چنیــن جامعــه ای زنــان کنشــگر 
ــت  ــداد انگش ــته و تع ــش نداش ــت و کن ــور، فعالی ــرای حض ــی ب مجال
ــای  ــگاه ه ــا و ن ــه دور از تابوه ــه ب ــم ک ــی بینی ــان را م ــماری از زن ش
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ــد. ــه کنشــگری اجتماعــی مــی پردازن جنســیتی ب

ــوژی  ــکار، ایدئول ــا، اف ــده ه ــر ای ــت تاثی ــدرن تح ــر م ــان در عص انس
ــا،  ــادی از کااله ــیار زی ــوع بس ــا تن ــن، ب ــای نوی ــوژی ه ــا و تکنول ه
بلوارهــا، پاســاژها، اماکــن خریــد، اشــکال جدیــد ارتباطاتــی و... رو بــه 
ــش  ــت. پیدای ــرده اس ــب ک ــی کس ــای متنوع ــت ه ــده و هوی رو گردی
ــیاری از  ــه بس ــرد بلک ــن زن و م ــبات بی ــا مناس ــه تنه ــینی ن شهرنش
ــاوت در  ــوارد انســان را دگرگــون ســاخته اســت. تف دیگــر مســایل و م
ســبک زندگــی انســان هــا در شــهرهای مرکــزی و پیرامونــی در عصــر 

ــی باشــد. ــل لمــس م ــد بســیار قاب جدی

ــه  ــان ب ــش، زن ــرن پی ــک ق ــر از ی ــران در کمت ــنتی ای ــه س در جامع
ــورت  ــدند و در ص ــی ش ــر م ــی ظاه ــای عموم ــکان ه ــدرت در م ن
ضــرورت حضــور یــک مــرد بــا آنهــا الزم بــود. زنــان فقــط در مــکان 
ــاری  ــرد ع ــود م ــوال از وج ــه اص ــی ک ــکان های ــا م ــخصی ی ــای ش ه
بــود )مســجد، حمــام و قبرســتان( مــی توانســتند آزادانــه حاضــر شــوند. 
ــه  ــی از بهان ــد یک ــه خری ــن ب ــد، رفت ــه جدی ــری جامع ــکل گی ــا ش ب
ــد.  ــال کن ــی فع ــی توانســت زن را در عرصــه عموم ــه م ــود ک ــی ب های
ــد و فراغــت در نوســان اســت.  ــن کار مفی ــن حضــوری بی ــروزه چنی ام
ــد  ــی توان ــد، م ــی کن ــد م ــزل خری ــرای من ــه زن ب ــی ک ــی در حال یعن
تفریــح کنــد و زمــان آزاد خــود را در جامعــه واقعــی داشــته باشــد. ایــن 
واقعیــت کــه زنــان کمتــر بــدون وجــود همــراه بــه خریــد مــی رونــد، 
نشــان مــی دهــد کــه آنهــا امــکان حضــور در مــکان هــای عمومــی را 
ــرده  ــی ک ــط اجتماع ــرای ایجــاد دوســتی و رواب ــی ب ــه فرصت ــل ب تبدی
انــد. )کاظمــی و ابــاذری، ۱۳8۳: ۱0۶-۱0۵( زنــان هــم چنیــن عــالوه 
ــت  ــی جه ــای اجتماع ــکان ه ــور در م ــکان حض ــد ام ــت خری ــر فرص ب
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ــن امــکان هــا  ــا ای ــی را دارا هســتند. ام اشــتغال و فعالیــت هــای جانب
ــایه  ــر س ــالوه ب ــت و ع ــه رو اس ــی رو ب ــت های ــا محدودی ــواره ب هم
ــی  ــنگینی م ــور س ــن حض ــر ای ــان ب ــه همچن ــاالری ک ــنگین مردس س
کنــد، تفــاوت هایــی در مناســبت هــای انســانی از جملــه ســازوکارهای 
ــه  ــای درج ــاوت ه ــز تف ــد و نی ــش زن در تولی ــش نق ــادی و کاه اقتص

ــود. ــی ش ــامل م ــز ش ــی را نی ــی و منزلت ــهری از لحــاظ هویت ش

زنــان در مرکــز همــواره از لحــاظ زیســت شــهری بســیار متفــاوت تــر 
ــع از لحــاظ  ــند و بالتب ــی باش ــا م ــتان ه ــون و شهرس ــان در پیرام از زن
ــی  ــان پیرامون ــه زن ــت اجتماعــی بیشــتری نســبت ب هویتــی دارای منزل
هســتند. رشــد شــهر، رشــد طبقــه متوســط شــهری، بــاال رفتــن ســطح 
ــارکت  ــی، مش ــته تحصیل ــد در رش ــتن رش ــکان داش ــالت و ام تحصی
هــای اجتماعــی فعــال سیاســی و اجتماعــی و...  نقشــی اساســی 
ــز در  ــان در مرک ــت. زن ــته اس ــز داش ــان در مرک ــت زن ــد هوی در رش
زندگــی روزمــره خــود امــکان قطــع پیوندهــای زندگــی روزمــره خــود 
ــی  ــازی زندگ ــیله نوس ــه وس ــنتی ب ــامدرن و س ــای پیش ــه ه از اندیش
ــر ایــن  روزمــره، گسســتگی گفتمــان مســلط جامعــه و مقاومــت در براب
ــودن  ــاوت ب ــث متف ــت باع ــن مقاوم ــه ای ــد ک ــلط را دارن ــان مس گفتم
ــوژی و نظــام  ــه ایدئول ــره ای ک ــی روزم ــر تســلط زندگ ــز ب ــان مرک زن
ــان  ــه زن ــی ک ــد. در حال ــده ان ــم زده، ش ــا رق ــرای آنه ــرمایه داری ب س
ــوژی و ســنت دســت  پیرامــون همــواره در ایــن گفتمــان مســلط ایدئول
ــره  ــه هــای زندگــی روزم ــی تجرب ــه دگرگون ــادر ب ــد و ق ــا مــی زنن و پ
ــه ایفــای  و متحــول نمــودن ســبک زندگــی خــود نشــده و همچنــان ب
ــب  ــد. غال ــی پردازن ــی م ــه از زندگ ــن صحن ــود در ای ــنتی خ ــش س نق
ــان  ــرای آنهــا در خیاب ــان پیرامونــی در رویایــی کــه ســرمایه داری ب زن
ــد و  ــده ان ــرق ش ــرده، غ ــم ک ــا و... فراه ــم ه ــد، فیل ــز خری ــا، مراک ه
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ــا  ــواره ب ــهر هم ــان در ش ــد. زن ــده ان ــی گردی ــی وارگ ــی ش ــار نوع دچ
ــد  ــی گردن ــه م ــره مواج ــی روزم ــذر در زندگ ــی و زودگ ــی آن تجربیات
ــه ای  ــا را تجرب ــه ه ــن تجرب ــه ای ــد ک ــی را دارن ــن توانای ــی ای و برخ
ــات مــدرن  ــه. تجربی ــد و برخــی ن ــل کنن جمعــی و انباشــت شــده تبدی
ــرد و امــکان عــرض  ــرار نمــی گی ــان در پیرامــون مــورد بازخــورد ق زن
ــدارد کــه  ــی وجــود ن ــی جای ــدارد چراکــه؛ درشــهرهای پیرامون ــدام ن ان
ــی  ــی و ارزیاب ــورد بررس ــره م ــی روزم ــان در زندگ ــات زن در آن تجربی
قــرار گیــرد و از ایــن طریــق تجربــه ای جمعــی شــکل گیــرد. زندگــی 
ــه،  ــن عرص ــت. در ای ــت هاس ــا و خالقی ــاوت ه ــه تف ــره عرص روزم
ــراد  ــرتو اف ــل دوس ــدگاه میش ــه از دی ــود دارد ک ــی وج ــی فرهنگ فضای
ایــن توانایــی را دارنــد کــه دنیــای روزمــره خــود را از یــک ســناریوی 
ــخصی  ــای ش ــه ای از تکاپوه ــه مجموع ــدر، ب ــش مق ــوم و از پی محت
تبدیــل مــی کننــد. از دیــد دوســرتو زندگــی روزمــره محصــول تــالش 
ــان  ــی ش ــای زندگ ــه ه ــاندن برنام ــر نش ــه ثم ــرای ب ــراد ب ــای اف ه
اســت، یعنــی میدانــی اســت کــه مبــارزه هــای پــر تکاپویــی در آن رخ 
مــی دهــد. بافــت فرهنگــی روزمــره، کــه روزی بــی چــون و چــرا بــه 
عنــوان حــوزه ایدئولــوژی تحمیلــی و آگاهــی کاذب دانســته مــی شــد، 
ــه صــورت مجموعــه ای از گفتمــان هــای متعــارض و کردوکارهــای  ب
متضــاد تصویــر مــی شــود کــه در آن، جهــان بــی وقفــه مــورد تعریــف 

ــت. ــف اس و باز-تعری

در زندگــی روزمــره قابلیــت هــا و توانایــی هــای فــردی و جمعی ســاخته 
مــی شــود. زنــان در پیرامــون مــی تواننــد بــا ســاخت ایــن قابلیــت هــا و 
پــرورش ایــده هــا و بــروز خالقیــت هــای خــود بــا حضــور در عرصــه 
اجتمــاع از طریــق فعالیــت هایــی کــه در برابــر تســلط زندگــی روزمــره 
بــر آنهــا مقاومــت مــی کنــد، از حالــت شــی وارگــی  بیــرون بیاینــد. بــا 
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ــره؛ گفتمــان هــای  ــن زندگــی روزم ــال شــدن کنشــگران زن در مت فع
ــان از حالــت شــی وارگــی رهایــی  ــر شــکل مــی گیــرد و زن آزاد و براب

مــی یابنــد.

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، زنــان در جایــگاه یکــي از گــروه هــا 
ــروزه  ــهرها، ام ــي ش ــات مدن ــي در حی ــذار اجتماع ــاي تاثیرگ و نیروه
ــد. هیــچ  ــا اداره شــهرها نقــش پررنگــي دارن ــه هــاي مرتبــط ب در مقول
جامعــه اي توســعه یافتــه تلقــي نمــي شــود، مگــر آنکــه در آن مشــارکت 
همــه جانبــه و خــود آمــوزي اجتماعــي و مدنــي بــه شــکل کامــل انجــام 
ــه ی  ــه هم ــد ب ــعه بای ــه توس ــت ک ــده اس ــد ش ــن تاکی ــر ای ــود و ب ش
ــا بیشــترین  افــراد ایــن قــدرت را بدهــد کــه توانایــي هــاي شــان را ت

ــد. )مشــیر، ۱۳8۷:۵8( ــش دهن حــد ممکــن افزای

ــه  ــه ب ــاع، ضــرورت توج ــه توســعه یافتگــي اجتم ــه ب ــه جانب ــگاه هم ن
ــي  ــهرها و از طرف ــور ش ــان در  اداره ام ــري زن ــش پذی ــارکت و نق مش
ــان در  ــاي زن ــال نیازه ــت شــهري در قب ــودن مدیری ــر پاســخگو ب دیگ

ــد. ــي کن ــدان م شــهرها را دو چن

اوان در پژوهــش خــود در زمینــه زنــان، حکمروایــي محلــی و مشــارکت 
در افریقــاي جنوبــي، وجــود زنــان را در تصمیــم گیــري و آوردن حکومت 
ــت  ــن موقعی ــر ای ــی ب ــل های ــد و تحلی ــردم مهــم مــي دان ــان م ــه می ب

)۴۷0 :۲00۳ ,Mc. Ewan( .ارائــه مــی دهــد
جــاکا بــا بررســي فعالیــت هــاي زنــان در مطالعــه اي مــوردي در چیــن 
ایــن امــر را توســعه حکمروایــي مشــارکتي مــي دانــد و وجــود ســازمان 
ــي  ــارکت اجتماع ــش مش ــازي و افزای ــي را در توانمندس ــاي غیردولت ه

. )۱ :۲00۹ ,Jacka( زنــان عاملــي مؤثــر مــي دانــد
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ــهري  ــوب ش ــي خ ــاخص حکمروای ــي ش ــه طراح ــه مطالع ــتوارت ب اس
ــن  ــعه ای ــه و توس ــادا پرداخت ــي آن در ونکوورکان ــارکت و ارزیاب و مش
شــاخص را دســت کــم ترکیبــي از چهــار معیــار عمــده مــي دانــد؛ ایــن 
چهــار معیــار عبــارت انــد از: تعریــف مفهــوم، انتخــاب معیــار، انتخــاب 

)۱۹۶ :۲00۶ ,Stewart(  .ــاخص ــي ش ــه و ارزیاب نمون

ــر  ــي و تاثی ــان در مشــاغل مدیریت ــرا در بررســي نقــش زن ــز و فری آدام
ــود  ــه وج ــد ک ــرده ان ــري ک ــه گی ــور نتیج ــرد ام ــا در اداره و عملک آنه
ــد.  ــي کاه ــا م ــازمان ه ــرد در س ــران م ــکالت مدی ــران زن از مش مدی

)۹۲۱  :۲00۹  ,Adams and Ferreira(

در  زنــان  پذیــري  نقــش  بــودن  دوســویه  واقعیــت  کــه  هرچنــد 
ــی بایســت  ــه م ــه اي ک ــک ســو زمین ــی از ی ــی شــهري؛ یعن حکمروای
ــت  ــوع دول ــذاري و در مجم ــون گ ــع قان ــووالن، مراج ــق مس از طری
بــراي مشــارکت و حضــور زنــان فراهــم گــردد و از ســوي دیگــر خــود 
ــکار  ــش، ان ــاي نق ــراي ایف ــان ب ــت زن ــی و خواس ــی، پویای انگیختگ
ناپذیــر اســت. در واقــع منظــور از نقــش پذیــري نیــز بــه هــر دو جنبــه 
تاثیــر گــذار در حضــور زنــان بــراي ایفــاي نقــش در عرصــه اداره امــور 
شــهر تاکیــد دارد. بــه همــان انــدازه کــه فعــال تــر بــودن گــروه هــاي 
اجتماعــی زنــان، حساســیت نســبت بــه تغییــر و تحــوالت شــهر، آگاهــی 
ــت  ــري جه ــه آن، پیگی ــود و مطالب ــهروندي خ ــوق ش ــه حق ــبت ب نس
ــات شــوراي  ــال در انتخاب ــع مســائل و مشــکالت شــهر، حضــور فع رف
شــهر ) راي دادن و یــا کاندیدشــدن ( و... مهــم اســت، تعریــف شــفاف 
ــهر،  ــور ش ــان در اداره ام ــگاه زن ــش و جای ــووالن از نق ــد مس و هدفمن
ــی و  ــان در رده هــاي میان ــراي حضــور زن ــاد و فرصــت ســازي ب اعتم
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کالن مدیریتــی شــهر، اصــالح و تســهیل قوانیــن کار بــا رویکــرد واقــع 
ــواده، اصــالح  ــه و خان ــان در خان ــون زن ــاي گوناگ ــه نقــش ه ــه ب بینان
نگــرش بــه توانایــی هــاي زنــان از رویکــرد صرفــا اجتماعــی بــه ســایر 
ــازي و  ــگ س ــی، و فرهن ــی و سیاس ــادي- مدیریت ــاي اقتص رویکرده
ــان و ... نیــز  ــا گــروه زن اصــالح فرهنــگ رفتــاري جامعــه در تعامــل ب

ــری:۱۳۹۵( ــی اکب ــدار، مصطف ــد تاج ــت اســت. )وحی ــا اهمی ب

فضاهای امن شهری
ــهروندان  ــت ش ــی و فعالی ــتر زندگ ــوان بس ــه عن ــهری ب ــای ش فضاه
ــراد  ــان اف ــاوت هــای می ــه شــباهت هــا و تف ــا توجــه ب ــد ب ــد بتوانن بای
ــالم  ــن، س ــی ام ــی، محیط ــی، جنس ــنی و اجتماع ــای س ــروه ه و گ
ــار  ــی اقش ــاز تمام ــد و نی ــم کن ــراد فراه ــه اف ــرای هم ــذاب را ب و ج
اجتماعــی را پاســخ مناســب دهد.)شــریفی، ۲00۵ )در ســال هــای 
ــل گوناگــون بیشــتر  ــه عل ــه ب ــط خان ــان در محی گذشــته مســوولیت زن
ــت  ــات فراغ ــه دار از اوق ــان خان ــژه زن ــه وی ــان ب ــروز زن ــا ام ــود، ام ب
ــده  ــبب ش ــر س ــن ام ــد. همی ــته برخوردارن ــه گذش ــبت ب ــتری نس بیش
ــه ســمت فضاهــای عمومــی بیشــتر شود.)ســتوده،  ــق آنهــا ب کــه عالی
۱۹۹۶( از آنجایــی کــه فضاهــای شــهری بیشــترین ارتبــاط را بــا مــردم 
و محیــط زندگــی دارنــد، مــی توانــد نقشــی بســزا در هویــت بخشــی و 

ــند. ــته باش ــهروندان داش ــش ش ــاس آرام دادن احس
ــده ای روان شــناختی- اجتماعــی اســت و دارای  احســاس امنیــت؛ پدی
ابعــاد گوناگونــی اســت. ایــن احســاس ناشــی از تجربــه هــای مســتقیم 
ــون اســت کــه  ــط پیرام ــراد از شــرایط و اوضــاع محی و غیرمســتقیم اف
افــراد گوناگــون بــه صــورت گوناگــون آن را در زمــان هــای گوناگــون 
ــاالی  ــز ب ــل تمرک ــه دلی ــور،۲0۱۲ )شــهرها ب ــی کنند.)احمدپ ــه م تجرب
جمعیــت و فعالیــت هــای خــارج از مقیــاس انســانی، کــم کــم از 
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ــط  ــد. محی ــه ان ــه گرفت ــهری فاصل ــای ش ــش فض ــای آرام ــاخص ه ش
مفهومــی مرکــب اســت کــه ابعــاد گوناگــون دارد. داده هــای فضایــی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، فیزیکــی، نمادیــن، جغرافیایــی، تاریخــی و زیســتی 
از ابعــاد مهــم محیــط بــه شــمار مــی رونــد کــه رفتــار شــهروند را تحــت 
تاثیــر قــرار مــی دهنــد. فضاهــای شــهری بــه عنــوان بســتر زندگــی و 
ــا توجــه بــه شــباهت هــا و تفــاوت  فعالیــت شــهروندان بایــد بتواننــد ب
هــای میــان افــراد و گــروه هــای ســنی- جنســی و اجتماعــی، محیطــی 
ــی  ــاز تمام ــه نی ــد و ب ــم کن ــراد فراه ــه اف ــرای هم ــذاب را ب ــن و ج ام
ــکان  ــی م اقشــار اجتماعــی پاســخ مناســب دهند.)شــریفی،۲00۵( ناامن
ــره  ــی روزم ــالمتی را در زندگ ــاط و س ــی، نش ــای عموم ــا و فضاه ه
ــی و  ــد فرهنگ ــر راه رش ــر س ــع ب ــاد مان ــا ایج ــد و ب ــی کن ــل م مخت
ــی  ــل م ــه تحمی ــر جامع ــادی را ب ــه هــای زی ــی، هزین مشــارکت عموم

ــاری،۲00۲( کند.)افتخ

پژوهــش هــای بســیاری حاکــی از ایفــای نقــش متغیرهــای گوناگــون 
ــهری  ــی ش ــای عموم ــت فضاه ــاس امنی ــش احس ــا کاه ــش ی در افزای
هســتند. زمینــه نظــری شــروع مباحــث جــرم شناســی و امنیــت شــهری 
را بایــد از مکتــب جامعــه شناســی شــیکاگو و مطالعــات اولیــه اکولــوژی 
ــرت  ــا افــرادی چــون راب ــوژی شــهری ب شــهری دانســت. مکتــب اکول
ازرا پــارک در ســیر تکوینــی خــود بــه بررســی پدیــده هــای اجتماعــی 
ــه  ــیم نقش ــهرها و ترس ــی در ش ــراض روان ــت، ام ــرم و جنای ــد ج مانن

)۱۹۹۳.Catton(  .هــای آن پرداخــت

امنیــت از ســه الیــه اصلــی و متکامــل تشــکیل شــده اســت کــه عبارتند 
از: امنیــت فــردی، امنیــت اجتماعــی و امنیــت ملــی. در ایــن پژوهــش 
ــت  ــت فراغ ــت؛ حال ــی اس ــت اجتماع ــان امنی ــت، هم ــور از امنی منظ



54
همگانــی از تهدیــدی کــه رفتــار غیرقانونــی یــک فــرد )جــرم(، ممکــن 
اســت در تمامــی یــا در بخشــی از یــک جامعــه پدیــد آورد. )نویدنیــا و 
ــه  ــی انجــام گرفت ــالت اجتماع ــاروخانی، ۲00۶( فضــا براســاس تعام س
در آن بــه ســه دســته فضاهــای عمومــی، نیمــه عمومــی/ نیمــه 
ــای  ــان فضاه ــن می ــود. از ای ــی ش ــیم م ــی تقس ــی و خصوص خصوص
ــرای  ــه آن ب ــی اطــالق مــی شــود کــه دسترســی ب ــه فضای عمومــی ب
همــه اعضــای جامعــه امــکان پذیــر اســت، امــا فــرد در انجــام اعمالــش 
آزادی کامــل نداشــته و هنجارهــای جامعــه اش را در نظــر مــی گیــرد.

)۱۹۷۷.Rapoport(

ــان  ــه می ــه ک ــان گون ــه هم ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب ــی پژوهش  برخ
ــت و  ــاس امنی ــان احس ــد می ــود دارد، بای ــاوت وج ــر تف ــرس و خط ت
ــم در  ــار جرای ــودن آم ــاال ب ــرا ب ــد. زی ــل ش ــاوت قای ــز تف ــت نی امنی
ــا  ــت، ام ــت در آنهاس ــودن امنی ــن ب ــی از پایی ــهری، حاک ــای ش فضاه
ــز در ایــن فضاهــا  ــوان نتیجــه گرفــت کــه احســاس امنیــت نی نمــی ت
ــران  ــرو در ته ــر ناصرخس ــی نظی ــال، فضاهای ــرای مث ــد؛ ب ــن باش پایی
ــت  ــی اس ــروی انتظام ــای نی ــم در آماره ــترین جرای ــوع بیش ــل وق مح
ــال  ــل حضــور فع ــه دلی ــا ب ــت اســت، ام ــی از امنی و دارای ســطح پایین
ــه دارد، از  ــی ک ــدی باالی ــی کالب ــا و دسترس ــت ه ــوع فعالی ــردم، تن م
ــوردار  ــدگان از آن برخ ــتفاده کنن ــرای اس ــبی ب ــت مناس ــاس امنی احس

اســت.)مدیری، ۲00۶(

 در فضاهــای شــهری احســاس امنیــت شــهری بــه ایــن معناســت کــه 
ــود  ــا همشــهریان خ ــا شــوند، ب ــه ج ــا ب ــه ج ــد آزادان شــهروندان بتوانن
ــدون  ــد، ب ــت هــای اجتماعــی بپردازن ــه فعالی ــد و ب ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــا خشــونت و آزار و اذیــت جســمی و روحــی  ــا ب ــد شــوند ی آنکــه تهدی
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یــا نابرابــری جنســی روبــه رو شــوند. احســاس امنیــت از نیازهــای دوم  
ــت و  ــی، امنی ــای اجتماع ــاس ه ــت تم ــی و امنی انســانی  اســت و ایمن
نظــم جهــت هــا و گرایــش هــا در جامعــه، عناصــر محیطــی و فــردی 
ــهری  ــی ش ــای عموم ــان در فضاه ــت زن ــاس امنی ــر احس ــذار ب تاثیرگ
ــان و...  ــال، ج ــهروندان از م ــر ش ــت خاط ــای امنی ــه معن ــه ب ــت ک اس
ــات  ــا ثب ــدی و ب ــی، قانونمن ــازمان یافتگ ــانگر س ــود نش ــه خ ــت ک اس

ــنایی، ۲00۶ ( ــه است.)س ــودن جامع ب

همــان گونــه کــه بیــان شــد، جنســیت بــه عنــوان مهــم تریــن عامــل 
ــورد  ــت در م ــس امنی ــی رود. ح ــمار م ــت بش ــخصیتی در درک امنی ش
ــتری  ــرس بیش ــان ت ــا زن ــا عموم ــت، ام ــاوت اس ــان متف ــردان و زن م

 )۱۹۹۹.Howard( .ــد ــی کنن ــاس م احس

ــزون  ــد روز اف ــتند و رون ــهر هس ــاکن ش ــت س ــی از جمعی ــان نیم زن
ــا  ــود ت ــی ش ــث م ــی باع ــای اجتماع ــت ه ــط کار و فعالی ــا در محی آنه
ــی و طراحــی و ســاخت کالبــدی شــهر، حضــور گســترده  در مــکان یاب
ــل  ــکونت، کار، حم ــترده س ــای گس ــا و عرصــه ه ــر در فضاه ــن قش ای
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــتانکو ب ــرد. اس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــل و ... م و نق
کــه بــه گونــه ثابتــی تــرس از جــرم در زنــان ســه برابــر مــردان اســت. 

ــد از: ــر عبارتن ــن ام ــل ای دالی
- زنــان به لحاظ جســمانی توان کمتری در دفاع از خود دارند.

ــرس از  ــتعد ت ــتر مس ــان را بیش ــودکان، زن ــت از ک ــداری و حفاظ -نگه
جــرم مــی ســازد.

-زنــان کنتــرل کمتــری بــر حیطــه خصوصــی شــان دارنــد، از ایــن رو 
بیشــتر مــی ترســند.

- زنــان نســبت بــه ســایر انــواع آســیب هــا بیشــتر در معــرض تعــرض 
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جنســی قــرار دارنــد.

 از ایــن رو بــه خطراتــی کــه بــا آن روبــه رو مــی شــوند، واکنــش واقــع 
ــت،  ــول اس ــان معق ــرس زن ــطح ت ــد. س ــی دهن ــان م ــه ای نش گرایان
ــد.  ــوه دهن ــد تــرس هــای خــود را طبیعــی جل امــا مــردان تمایــل دارن

)۱۹۹۲,Stanko(

ــش  ــان )بی ــت زن ــه اکثری ــد ک ــی دهن ــه هــای پژوهشــی نشــان م یافت
از 80 درصــد( از حضــور در فضاهــای عمومــی احســاس امنیــت کافــی 
ــان،  ــت زن ــش احســاس امنی ــر در کاه ــل موث ــان عوام ــد و در می ندارن
ــر  ــه تاثی ــت ک ــواردی اس ــهری از م ــای ش ــی فضاه ــای فیزیک ویژگیه
ــی،  ــان دارد.)علیخــواه و ربیع ــت زن ــر کاهــش احســاس امنی بســزایی ب

)۲00۶

الیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر مــردم فضایــی را بــه دلیــل راحــت 
ــد، عرصــه عمومــی در طــول زمــان  ــا تــرس اســتفاده نکنن ــودن و ی نب
از بیــن رفتــه اســت. کالنشــهرها نــه تنهــا کانــون برتریــن ارزش هــای 
ــت  ــت، فرص ــم فعالی ــز مه ــور و مرک ــادی کش ــوی و م ــگ معن فرهن
هــای اجتماعــی، انباشــت ســرمایه و نخبــگان اســت و ســهم بســزایی 
ــار  در توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــور دارد بلکــه گرفت
طیفــی گســترده از مســایل امنیــت ســتیز اجتماعــی )همچــون افزایــش 
ــی و  ــای اجتماع ــری ه ــترش نابراب ــت، گس ــده جمعی ــوم فزاین و هج
اقتصــادی، کمبــود عدالــت اجتماعــی، اعتیــاد، دزدی و...( کــه تــا 
ــل  ــد فضای ــرای رش ــاعد ب ــط مس ــاد محی ــادی از ایج ــیار زی ــد بس ح
اخالقــی و رشــد شــخصیت انســان هــا جلوگیــری مــی کنــد. شــهر بــه 
عنــوان مجموعــه ای فرهنگــی کالبــدی اســت کــه بــر اســاس نیازهــا، 
ــرح  ــه اســت. در ط ــاکنان آن شــکل گرفت ــای س ــا و رفتاره ــت ه فعالی
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ــه افــراد اســتفاده کننــده  یــک فضــای عمومــی بــرای شــهر همــه گون
بایــد در نظــر گرفتــه شــده باشــند. حــوزه هــای رفتــاری گوناگــون در 
ــب  ــتند و برحس ــی هس ــای گوناگون ــده فضاه ــهری پدیدآورن ــط ش محی
ــه  ــا ب ــن فضاه ــیاری از ای ــد. بس ــی آین ــود م ــه وج ــهروندان ب ــاز ش نی
ــر  ــه ه ــب اینک ــوند و جال ــی ش ــر م ــی ظاه ــی عموم ــورت فضای ص
ــخصی  ــای ش ــرده فضاه ــه خ ــران ب ــن کارب ــی در ذه ــای عموم فض
ــی  ــای عموم ــک فض ــرح ی ــود. در ط ــی ش ــیم م ــر تقس ــر نف ــرای ه ب
بــرای شــهر همــه گونــه افــراد اســتفاده کننــده- زنــان و مــردان پیــر و 

ــز،۲00۴( ــند. )ارتی ــه شــده باش ــد در نظــر گرفت ــوان- بای ج
ــل  ــه عل ــه ب ــط خان ــان در محی ــوولیت زن ــته مس ــای گذش ــال ه در س
ــه دار از  ــان خان ــژه زن ــه وی ــان ب ــروز زن ــا ام ــود، ام ــون بیشــتر ب گوناگ
اوقــات فراغــت بیشــتری نســبت بــه گذشــته برخوردارنــد، همیــن امــر 
ــتر  ــی بیش ــای عموم ــه ســمت فضاه ــا ب ــق آنه ــه عالی ــده ک ــبب ش س
شــود. برقــراری تعــادل بیــن نیازهــای جنســیتی و دیگــر عوامــل 
ــر اســت. توجــه  ــاب ناپذی ــر در شهرســازی امــری ضــروری و اجتن موث
ــود  ــردان وج ــه م ــبت ب ــان نس ــه در زن ــی ک ــای ظریف ــاوت ه ــه تف ب
ــورد. ــی خ ــم نم ــه چش ــهری ب ــای ش ــرح ه ــدام از ط دارد، در هیچک

)ســتوده، ۱۹۹۶( در مجمــوع، مــی تــوان چنیــن گفــت کــه در فضاهــای 
شــهری تناســبات مبلمــان شــهری، کــف پوشــها، طراحــی مســیرهای 
ــب  ــا اغل ــی فضاه ــگ و طراح ــا، رن ــت فضاه ــردازی، امنی ــاده، نورپ پی
بــا رویکردهــای مردانــه طراحــی شــده اســت و تفــاوت هــای انســانی، 
ــورد  ــر م ــهری کمت ــای ش ــی فضاه ــان در طراح ــاری زن ــی و رفت حس
ــک،  ــات بیولوژی ــان، خصوصی ــدار، ۲00۹( زن ــت. )تاج ــوده اس ــه ب توج
مســوولیت هــا و نگاهــی متفــاوت در مقایســه بــا مــردان دارنــد کــه در 
نــوع ارتبــاط آنهــا بــا فضــا تاثیــر مــی گــذارد. آنهــا تســهیالت خاصــی 
ــای  ــمی و نیازه ــای جس ــی ه ــا ویژگ ــه ب ــد ک ــار دارن ــا انتظ را از فض
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ــاختار  ــر، س ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــب باش ــان متناس ــی ش ــی و روح عاطف
فیزیکــی و اجتماعــی محلــه هــای شــهری ایــران در گذشــته، محیطــی 
ــا  ــرای شــهروندان فراهــم مــی ســاخت. ب ــت ســاز را ب ــوب و هوی مطل
ــه ای تضعیــف شــد  ــران، ســاختارهای محل ــه در ای ایجــاد مــوج مدرنیت
ــای  ــع تضاده ــس رف ــز از پ ــدرن نی ــهری م ــزی ش ــه ری ــی برنام و حت
عمیــق موجــود در شــهرها برنیامــد. زنــان برخــالف گذشــته، از برنامــه 
ــه  ــال مردان ــی کام ــه محیط ــهرها، ب ــدند و ش ــذف ش ــهری ح ــای ش ه
تبدیــل گردیدنــد. عوامــل متعــددی زنــان را در فضاهــای شــهری 
محــدود مــی کننــد، عوامــل کالبــدی و طراحــی فضاهــا و هنجارهــای 
غالــب اجتماعــی و فرهنگــی از ایــن دســت عوامــل هســتند. کریســتین 
دی تعریــف خــود از محدودیــت بیــان کــرده اســت کــه محدودیــت هــا 
شــامل عواملــی مــی شــوند کــه میــان فعالیــت هــای زنــان در فضاهــای 
ــای  ــتفاده فضاه ــت اس ــو و رضای ــک س ــا از ی ــارب آنه ــی و تج عموم
عمومــی شــامل )لــذت، ترجیــح، مشــارکت و معنــا( فاصلــه مــی انــدازد. 
)Day. ۲000( محدودیــت هــای ســاختاری ناشــی از گســترش مناطــق 
حومــه شــهری، زنــان را وادار مــی کنــد از مرکــز فعالیــت بــه دور بماننــد 
و فرصــت هایشــان را از دســت بدهنــد، بــه ویــژه بــه دلیــل وابســتگی 
ــدا  ــد. ج ــی دارن ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــه وس ــان ب ــه زن ــدیدی ک ش
شــدن از کاِر خانــه، در فرآینــد صنعتــی شــدن و بــه حومــه رانــدن زندگی 
شــهری، هــر روز بیشــتر از پیــش زنــان را از تحــرک اجتماعــی و مکانــی 
بــاز مــی دارد. بــر ایــن اســاس، برنامــه ریــزان شــهری ایرانــی بایــد در 
ــه  ــت ســاز محل ــای عناصــر هوی ــت و احی ــه تقوی طــرح هــای خــود، ب
ای، بــه خواســته هــای زنــان بیــش از پیــش توجــه داشــته باشــند.کالبد 
ــوالت  ــن محص ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــی ب ــاز عموم ــای ب فضاه
ــش  ــتفاده کنندگان ــات اس ــا و توقع ــد نیازه ــد بتوان ــهری بای ــی ش طراح
را بــرآورده کنــد و در صورتــی کــه نتیجــه کار طراحــی شــهری نتوانــد 
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نیــاز بــه امنیــت اســتفاده کننــدگان از فضاهــا را ارضــا کنــد، فضاهایــی 
در شــهر خلــق مــی شــوند کــه مــردم در آنهــا احســاس امنیــت نمــی 
ــم  ــهری فراه ــم ش ــار و جرای ــای نابهنج ــروز رفتاره ــه ب ــد و زمین کنن

مــی شــود. 

حق به شهر؛ هانری لوفور
ــن و شــناخته شــده  ــی تری ــه شــهر کــه یکــی از جنجال مفهــوم حــق ب
تریــن مفاهیــم مطــرح شــده توســط هانــری لوفــور اســت.  لوفــور حــق 
ــه زندگــی  ــه ب ــراي دسترســی تحــول یافت ــه شــهر را  »درخواســت ب ب

شــهري« مــی دانــد. )هــاروي۱۵8 :۱۹۹۶ ،۱۲( 

ــه  ــد: »حــق ب ــی ده ــح م ــه توضی ــن گون ــه شــهر را ای ــوم حــق ب مفه
شــهر بســیار فراتــر از آزادي فــردي بــراي دسترســی بــه منابــع شــهري 
ــان  ــر در خودم ــراي ایجــاد تغیی ــر شــهر، ب ــه تغیی اســت؛ بلکــه حــق ب
اســت. ایــن حــق پیــش از آن کــه فــردي باشــد اشــتراکی اســت چــرا 
کــه ایــن تغییــرات نیازمنــد یــک قــدرت جمعــی بــراي بازشــکل دهــی 
بــه فرآیندهــاي شــهري اســت. آزاد ســاختن و بازســازي شــهر و 
خودمــان بــه نظــر مــن یکــی از ارزشــمند تریــن حقــوق بشــري اســت 
ــاروي،.۲۴  ــت.« )ه ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی اعتنای ــورد ب ــیار م ــه بس ک
ــه بلکــه شــهر  ــه خان ــراي لوفــور، ن ــه نظــر مــی رســد کــه ب :۲008( ب
ــی شــود. در  ــده وجــود و خودآگاهــی شــمرده م ــه ایجــاد کنن اســت ک
ــه  ــد ک ــی کن ــن مســاله را مطــرح م ــور ای ــري لوف ــه شــهر هان حــق ب
ــی اســت کــه در  ــی و هــم مکان ــد هــم زمان پراکســیس شــهري نیازمن
آن جریــان روابــط هــر روزه زندگــی و تعامــالت اجتماعــی ممکــن مــی 
شــود. طراحــان شــهري نمــی تواننــد پراکســیس را طراحــی کننــد امــا 
ــراي انجــام  ــد و راه را ب ــد فضــاي مناســب آن را ایجــاد کنن مــی توانن
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آن فراهــم کننــد. بــه نظــر لوفــور مــردم تبدیــل بــه چــرخ دنــده هایــی 
در ســرمایه داري شــده انــد و شــهر بایــد بــراي همــه مــردم راهــی را 
بــاز کنــد کــه امکانــی را بــراي ســاختن محیــط هایــی بــراي خودشــان 
داشــته باشــد. انســان هــا بــه اعتقــاد لوفــور تنهــا بــا کار کــردن و بــه 
ــرمایه  ــه س ــردن در چرخ ــرکت ک ــراي ش ــی ب ــول کاف ــت آوردن پ دس
داري راضــی نمــی شــوند چــرا کــه؛ نیازمنــد چیزهــاي دیگــري ماننــد 
بــازي، خالقیــت، تجربــه، آمــوزش، ورزش و ... هســتند. او توجــه خــود 
ــه مشــارکت در فضاهــاي شــهري و اســتفاده  ــر حــق انســان هــا ب را ب

از آنهــا قــرار مــی دهــد. )لوفــور، ۱۹۹۶( 
ایــن ایــده کــه افــرادي کــه در شــهر حضــور دارنــد نســبت بــه آن حــق 
دارنــد، توســط میچــل،۲00۳  بیشــتر مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت. 
ــن و در  ــام گرفت ــا اله ــه ب ــه شــهر« ک ــام »حــق ب ــه ن ــش ب او در کتاب
ــروردن  ــا گســترش و پ ــه ب ــور و البت ــه شــهر لوف ــده حــق ب راســتاي ای
ــاره  ــت، اش ــده اس ــته ش ــده نوش ــاالت متح ــهري ای ــه ش آن در جامع
ــروه  ــه حــذف گ ــه ب ــد ک ــل دارن ــان شــهري تمای ــه متولی ــد ک ــی کن م
ــت  ــهر دس ــان در ش ــی خانم ــراد ب ــهري و اف ــراي ش ــد فق ــی مانن های
ــه  ــد ک ــی کن ــا اشــاره م ــن خــواب ه ــه کارت ــه ب ــراي نمون ــد. او ب بزنن
ــب  ــه تخری ــه مثاب ــا از ســوي طبقــه متوســط و باالشــهري هــا ب عموم
ــا  ــل،۲00۳ ( ب ــوند. )میچ ــی ش ــداد م ــهري قلم ــاي ش ــدگان فض کنن
ــت  ــه جمعی ــورک )ک ــارک هــاي نیوی ــن خــواب هــاي پ ــی از کارت مثال
کمــی نیســتند( بــه ایــن مســاله اشــاره مــی کنــد کــه ایــن گــروه هــا 
ــاي  ــه فض ــدون اینک ــوند ب ــی ش ــروم م ــع و مح ــهري من ــاي ش از فض
جایگزینــی بــراي آنهــا تعریــف و در نظــر گرفتــه شــده باشــد. بنابرایــن 
بــر اســاس نــگاه لوفــور حــق بــه شــهر بــراي تمــام افــراد وجــود دارد 
چــه شــهروند رســمی باشــند و چــه غریبــه. لوفــور دو حــق را در حــق 

ــاز مــی شناســد: شــهري ب
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ــاي  ــل از فض ــتفاده کام ــق اس ــود: ح ــه خ ــاص دادن ب ــق اختص - ح
ــازي کــردن، کار  ــره، حــق زندگــی کــردن، ب شــهري در زندگــی روزم

ــاص دادن و... ــود اختص ــه خ ــا و ب ــردن از فضاه ــتفاده ک ــردن، اس ک

ــم  ــهر در تصمی ــاکنان ش ــه س ــن ک ــق ای ــردن: ح ــرکت ک ــق ش - ح
گیــري هــاي مربــوط بــه فضاهــاي شــهري در هــر ســطحی از تصمیــم 

ــل باشــند. ــري کــه باشــد دخی گی

اختصــاص شــهر بــه خــود کــه در نظریــه لوفــور نقــش مهمــی 
ــات و  ــدی از خدم ــره من ــکان به ــارت اســت از ام ــد عب ــی کن ــازي م ب
فضاهــاي شــهري و اســتفاده کــردن از آنهــا طــوري کــه ارزش مبادلــه 
ــزان  ــه در می ــی ک ــود عوامل ــن ش ــرف، جایگزی ــا ارزش مص ــا ب فضاه
ــزان  ــرل می ــذار هســتند: »کنت ــه خــود تأثیرگ دهــی اختصــاص شــهر ب
ــاي  ــی فضاه ــهري از فیزیک ــهم« و »ش ــت س ــرزندگی«، »مالکی و س

ــت. ــهري« اس ش

حــق اســتفاده از شــهر احســاس تعلــق را بــه ارمغــان مــی آورد. تعلــق 
ــتفاده از  ــره و اس ــای روزم ــت ه ــه در فعالی ــت ک ــاس هس ــک احس ی
ــکان  ــک م ــا ی ــد. »فض ــی کن ــد م ــده و رش ــاخته ش ــا س ــکان ه م
ــد.« )دوســرتو، ۱۹8۴،  ــی ده ــش اجتماعــی رخ م ــه در آن کن اســت ک
ــرای  ــق ب ــر اینکــه احســاس تعل ــره عــالوه ب ــت روزم ــن فعالی ۱۱۷( ای
شــهروندان بــه بــار مــی آورد، ســبب ســاخت فضایــی نیــز مــی شــود. 
بنابرایــن حــق بــه شــهر و در کنــار آن اختصــاص دادن فضاهــاي 
ــورد  ــت، در م ــده اس ــته ش ــور برجس ــه در کار لوف ــود ک ــه خ ــهري ب ش
ــاي  ــق در فضاه ــق مطل ــارکت و تعل ــاس مش ــدون احس ــز ب ــراد نی اف
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــه خیاب ــرای نمون ــود. ب ــی ش ــن نم ــهری ممک ش
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ــزان شــهري طراحــی شــده  ــه ری ــه توســط برنام ــی ک ــکان جغرافیای م
ــود را  ــی خ ــش اجتماع ــه کن ــدي ک ــذران هدفمن ــط رهگ ــت توس اس
ــی  ــی شــود. تمام ــک فضــا م ــه ی ــل ب ــانند، تبدی ــه انجــام رس در آن ب
ــه  ــی روزمــره بخشــی از فراینــد محــدود کــردن و ب فعالیــت هــاي بدن

ــور، ۱۹۹۶( ــتند. )لوف ــاص دادن هس ــود اختص خ
ــه  ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود؛ ای ــی ش ــد م ــز تولی ــی نی ــای اجتماع فض
فضــا بــه خــودی خــود نمــی توانــد وجــود داشــته باشــد. لوفــور مفهــوم 
ــه هــم تعریــف مــی کنــد  ــوط ب ــار هــم و مرب زمــان و مــکان را در کن
ــاندهنده  ــا نش ــاند. فض ــا بشناس ــه م ــده را ب ــد ش ــای تولی ــن فض ــا ای ت
نظــم هــم زمــان و در زمــان یــا تاریخــی واقعیــت اجتماعــی اســت. او 
ــوان مجمــوع موجودیــت هــای مــادی  ــه  عن ــه تنهــا ب ــز ن ــه را نی جامع
زمانی-فضایــی و نــه مجمــوع افــکار یــا کردارهــا مــی دانــد بلکــه هــر 
دو عنصــر کــردار، اندیشــه و جســمانیت فضایــی و مادیــت زمانــی را در 
کنــار هــم قــرار مــی دهــد. پنــداره هــای تاریخــی فضــا بــر پایــه ســه 
محــور تحلیــل مــی شــود کــه بــه بیــان ســاده عبارتنــد از: »فضــای بــه 
ــی و ادراک  ــره اجتماع ــی روزم ــا »ادراک شــده زندگ ــده« ی ــم درآم فه
ــت،  ــردم اس ــه م ــداز عام ــم ان ــل و چش ــزه ای از عم ــه آمی ــی ک عموم
کــه »فضــای بــه حــس دریافتــه« یــا »احســاس شــده« در حرفــه ای و 
نظــری نقشــه کــش هــا، برنامــه ریــزان شــهری یــا دالالن ملکــی بــه 
ــا ایــن همــه کســی کــه انســان کامــل  غفلــت گذاشــته مــی شــود و ب
اســت در »فضــای زیســته« شــامل تخیــل و لحظــه هــا هــم قــرار دارد 
ــگاه  ــده و در دســترس ن ــات، زن ــه وســیله هنرهــا و فنــون و ادبی کــه ب

داشــته شــده اســت. )الیــوت و ترنــر، ۱۳۹0: ۴۱۲(
تمــام فعالیــت هــای بدنــی روزمــره بخشــی از فراینــد بــه خــود 
ــد.  ــده ان ــرح ش ــهر مط ــه ش ــق ب ــه در ح ــتند ک ــاص دادن هس اختص
بــه نظــر لوفــور احســاس تعلــق و پیوســتگی در یــک دانــش، حافظــه، 
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تجربــه بدنــی صمیمــی روزانــه بــه خصــوص بــا اســتفاده کــردن ســاخته 
ــاز بــه خــود  مــی شــوند. اعمــال روزانــه بــه خــود اختصــاص دادن و ب
اختصــاص دادن، باعــث برخــورد و رقابــت افــراد بــا مفهــوم هژمونیــک 
ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــور ب ــرتو، ۱۹8۴( لوف ــتند. )دوس ــهروندی هس از ش
ــد،  ــی کن ــتفاده م ــه اس ــدی ک ــیوه تولی ــر ش ــه ای بناب ــر جامع ــه ه ک
فضایــی مخصــوص بــه خــود مــی آفرینــد. لــذا هــر جامعــه ای کــردار 
فضایــی خاصــی دارد کــه فضــای مخصــوص آن جامعــه را مــی ســازد و 
بنابرایــن مــی  تــوان از تولیــد اجتماعــی فضاهــا ســخن بــه میــان آورد. 
ــور، ۱۹۹۶( ــت. )لوف ــی اس ــوه اجتماع ــی وج ــت یافتگ ــدی عینی فضامن

ــرمایه داری در  ــورژوازی و س ــژی، ب ــه ایدئولو  ــت ک ــد اس ــور معتق لوف
ــگ  ــا و فرهن ــا، فضاه ــا، شــخصیت ه ــدن ه جهــت همگــون ســازی ب
هــا حرکــت مــی کنــد. او در مقابــل ایــن ایدئولــوژی قــرار مــی گیــرد 
و پیشــنهاد مــی دهــد کــه فضاهــا، بــدن هــا، شــخصیت هــا و فرهنــگ 
ــازی  ــت س ــه یکدس ــد و ب ــد کنن ــم تاکی ــود از ه ــزات خ ــر تمای ــا ب ه
ــه نظــر او، یــک تضــاد بنیــادی  نظــام ســرمایه داری تــن در ندهنــد. ب
میــان جهانــی شــدن )توانایــی کنتــرل فضــا در وســعت بــاال و همگــون 
ــه  ــود دارد. گســترش جنب ــی فضــا وج ــت جزی ــا( و مالکی ــازی فضاه س
ــی  ــبیه م ــم ش ــه ه ــا را ب ــه فضاه ــرمایه داران ــد س ــف تولی ــای مختل ه
کنــد. فضــا در ســطح خــرد تبدیــل بــه صحنــه مجادلــه و رقابــت مــی 
شــود. لوفــور بــرای نمونــه، از فضاهــای ســرگرمی ماننــد ســواحل یــاد 
ــت.  ــز اس ــای تضادآمی ــا، فض ــن فض ــه ای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــی کن م
ــد و  ــی کن ــل م ــا عم ــوژه شناس ــه س ــه مثاب ــم ب ــدن ه ــرا در آن ب زی
ــف شــده اســت.  هــم شناســه اســت کــه در نظــام ســرمایه داری تعری
ــد  ــی مانن ــورد فضاهای ــود( در م ــور، محم ــارع پ ــری، الدن و ش ) رهب
ســواحل، لوفــور معتقــد اســت کــه فضاهــای مصــرف ســرگرمی تبدیــل 
بــه مصــرف فضــای ســرگرمی شــده اســت. فضــا خــود بــه یــک عنصــر 
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ــور ، ۱۹۹۱( ــل شــده اســت. )لوف ــی در زندگــی تبدی مصرف

حق به شــهر، جنسیت؛ هانری لوفور
ــه  ــق ب ــذار در ح ــل تأثیرگ ــوان عام ــیت را به عن ــور جنس ــری لوف هان
ــه  ــدود اشــاراتی کــه ب ــا در یکــی از مع شــهر مطــرح نکــرده اســت ام
مســاله جنســیت دارد، اشــاره مــی کنــد کــه چیــزی کــه دربــاره فضــا در 
دوران کنونــی اهمیــت دارد ایــن اســت کــه نوعــی ادراک پدرســاالرانه 
ــود دارد. )اتکــن، ۲00۱: ۱00(  ــدرت در فضــا وج ــط ق از نقشــها و رواب
بــا ایــن وجــود بلــوم و نســت ایــن انتقــاد را بــر او وارد کــرده انــد کــه 
هیــچ تالشــی در جهــت بــه پرســش کشــیدن ایــن ادراک پدرســاالرانه 
انجــام نــداده اســت و الگــوی فضایــی خــود را بــر مبنــای یــک تقســیم 
بنــدی جنســیتی قــرار داده اســت کــه در آن فعالیــت، حرکــت، عاملیــت، 
قــدرت و تاریــخ بــا فضــای مردانــه و انفعــال و بــی حرکتــی بــا فضــای 

زنانــه در ارتبــاط دانســته شــده اســت. )بلــوم و نســت، ۱۹۹۶: ۵۷۷(

شهر و کنش زنان جنوب
فضاهــای شــهری در منطقــه جنــوب ایــران و باالخــص اســتان بوشــهر 
ــهرهای  ــر ش ــد دیگ ــت، همانن ــته هس ــن نوش ــه در ای ــورد توج ــه م ک
ایــران، متناســب بــا زیســت زنــان شــکل نگرفتــه اســت. بــا توجــه بــه 
وضعیــت آب و هوایــی متفاوتــی کــه در ایــن اســتان وجــود دارد، غالــب 
ــه  ــش در عرص ــان و کن ــال زن ــور فع ــا حض ــب ب ــهرها متناس ــت ش باف
ــی  ــه م ــب مردان ــی اغل ــای عموم ــکان ه ــی نشــده و م ــی طراح عموم
ــف و  ــان در تعری ــهر، زن ــتان بوش ــدرن اس ــبه  م ــه ش ــند. در جامع باش
ــتگی  ــدان همبس ــل فق ــه دلی ــود ب ــت خ ــی هوی ــی و بازاندیش معنابخش
و  زیــادی هســتند  دارای مشــکالت  بیــن خودشــان  در  اجتماعــی 
انســجام گروهــی و شــخصیتی در زنــان تقویــت نشــده اســت. زنــان در 
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ــی  ــای جمع ــارت  ه ــوزش مه ــد آم ــهر نیازمن ــدرن بوش ــبه  م ــه ش جامع
ــد  ــه بوشــهر نیازمن ــن جامع ــرای مشــارکت اجتماعــی هســتند. همچنی ب
ــاد  ــیدن و ایج ــت بخش ــت هوی ــی جه ــازی اجتماع ــان س ــک گفتم ی
همبســتگی اجتماعــی و مشــارکت زنــان اســت تــا از ایــن طریــق زنــان 
ــه  ــور در عرص ــا حض ــود ب ــای خ ــت  ه ــا و خالقی ــده  ه ــرورش ای ــا پ ب
ــی از  ــورت نخبگ ــه ص ــم ب ــوده  ای و ه ــورت ت ــه ص ــم ب ــاع ه اجتم
حالــت شــی  وارگــی کــه بــه آنهــا داده شــده، درآینــد و بــه شــکوفایی 
ــهری  ــای ش ــزی ه ــه ری ــد در برنام ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــند ت برس
ــن حــوزه وجــود دارد  نقشــی داشــته و مســایل و مشــکالتی کــه در ای

ــد. ــا نماین ــع آنه ــعی در رف ــود س ــان و خ را بی

ــه ایــن مســاله نیــز اشــاره کــرد کــه در جامعــه کنونــی اســتان  بایــد ب
ــه واســطه مــدرن شــدن  ــه تغییــرات اندکــی کــه ب ــا توجــه ب بوشــهر ب
در ســطح شــهرها شــاهد هســتیم، ایــن امــر باعــث شــده کــه اســتان 
ــای  ــت ه ــود و حرک ــل ش ــدرن تبدی ــبه م ــه ای ش ــه جامع ــهر ب بوش
ــا  ــان، ب ــول زم ــان در ط ــای آرام زن ــت  ه ــرد. حرک ــکل گی ــی ش آرام
خــود جنبــش  هایــی بــه همــراه داشــته و باعــث شــده کــه برخــی نــگاه  
هــا بــه حضــور زنــان تغییــر کنــد و انــواع گوناگونــی از مشــارکت  هــای 
ــا  ــم ام ــاهده کنی ــهر مش ــتان بوش ــه اس ــی در جامع ــی و اجتماع سیاس
متاســفانه زنــان همچنــان در صحنــه رســمی سیاســت و برنامــه ریــزی 
هــای شــهری غایــب  انــد. از گذشــته تاکنــون، زنــان ناگزیــر بــوده  انــد 
ــی و  ــی و فرهنگ ــایل سیاس ــت مس ــاندن اهمی ــی نش ــه کرس ــرای ب ب
حتــی حضــور فعــال در ســطح شــهر دســت بــه مبــارزه بزننــد، بنابرایــن 
ــای  ــزی ه ــه ری ــی و برنام ــته سیاس ــب برجس ــان در مناص ــور زن حض
ــاق  ــه احق ــی ب ــطح کالن و دسترس ــهری در س ــت ش ــهری و مدیری ش
حقــوق خــود بســیار انــدک بــوده و زنــان در اســتان بوشــهر همچنــان 
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ــی  ــه عموم ــور در عرص ــرش حض ــتن پذی ــرای داش ــالش ب ــال ت در ح
هســتند. همچنیــن ایــن نــگاه همــواره وجــود داشــته کــه زنــان عالقــه 
ــی و  ــای اجتماع ــش ه ــی و کن ــای سیاس ــارکت  ه ــه مش ــری ب کمت
ــوده  ــن ب ــاله ای ــاید مس ــد. ش ــی دارن ــه عموم ــال در عرص ــور فع حض
ــا،  ــی آنه ــر زندگ ــگ پدرســاالری ب ــل احاطــه فرهن ــه دلی ــان ب ــه زن ک
ــوادث  ــد ح ــر رون ــد ب ــی  توانن ــه نم ــند ک ــیده باش ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــیطره  ــت در س ــون کار سیاس ــد، چ ــر بگذارن ــهری تاثی ــی و ش سیاس
ــان  ــه، زن ــی مردان ــای سیاس ــن رفتاره ــود ای ــا وج ــت. ب ــردان اس م
ــود در  ــه خ ــوق اولی ــه حق ــیدن ب ــرای رس ــالش ب ــال ت ــان در ح همچن
عرصــه عمومــی هســتند و حرکــت  هــای آرامــی در حــال شــکل گیری 
اســت کــه در اســتان بوشــهر شــکل جدیدتــر و جــدی تــری بــه خــود 
ــه  ــی، ارائ ــای سیاس ــن  ه ــان را در کمپی ــت زن ــب فعالی ــه و اغل گرفت
ــود  ــم جنســان خ ــت از ه ــر و… در حمای ــا، حضــور در توئیت ــه ه بیانی
ــا توجــه  جهــت حضــور و مشــارکت در ســطح شــهر شــاهد هســتیم. ب
ــت  ــش و فعالی ــرش کن ــوع پذی ــدک در ن ــرات ان ــن تغیی ــاد ای ــه ایج ب
زنــان در ســطح شــهرها، همچنــان فضاهــای شــهری برســاخته هایــی 
ــوع  ــت و ن ــه اس ــهر، مردان ــطح ش ــای س ــت ه ــتند و باف ــیتی هس جنس
نیــاز زنــان بــرای حضــور در ایــن فضاهــا نادیــده گرفتــه شــده اســت.

ــن  ــق یافت ــامل تعل ــه ش ــت ک ــری اس ــق بش ــک ح ــهر؛ ی ــه ش ــق ب ح
ــی شــود.  ــور شــهری م ــان در ام ــه شــهروندان و مشــارکت آن شــهر ب
ــوق  ــای حق ــر به ج ــوق بش ــوب حق ــق در چهارچ ــن ح ــن ای ــرار گرفت ق
ــت،  ــر از ملی ــرف نظ ــانی، ص ــر انس ــه ه ــت ک ــن معناس ــه ای ــی ب مدن
قومیــت و ویژگیهــای فرهنگــی، تنهــا بــه دلیــل انســان بــودن شایســته 
ــلطه  ــل س ــه دلی ــهر ب ــه ش ــق ب ــت. ح ــق اس ــن ح ــدی از ای ــره من به
فرهنــگ و ســاختارهای پدرســاالرانه و بــه تبــع آن قــرار گرفتــن زنــان 
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در نقــش هــای جنســیتی ســنتی، بــه انــدازه مــردان شــامل حــال آنــان 

نمــی شــود.

ــا حرکــت در شــهر، حضــور در آن، احســاس  ــه شــهر ب ــن ب ــق یافت تعل
آرامــش و داشــتن فضاهــای مناســب بــرای خــود ممکــن مــی شــود، در 
حالــی کــه مشــارکت در شــهر بــا دخالــت داشــتن در سیاســت گــذاری 
ــدی و  ــی، کالب ــورد مســائل فضای ــری در م ــم گی ــای شــهری، تصمی ه
اقتصــاد شــهری و مالکیــت و کنتــرل بخشــی از ایــن فضــا ممکــن مــی 

شــود. )رهبــری، ۱۳۹0(

بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد عوامــل فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی 
در کنــار سیاســت گــذاری هــای رســمی کــه توســط نهادهــای رســمی 
کشــور صــورت مــی گیــرد در میــزان دخالــت و مشــارکت فعــال زنــان 
ــان در  ــن زن ــرار نگرفت ــری عمــده دارد. مســاله ق ــور شــهری تأثی در ام
ــان  ــاله زن ــه مس ــتقیما ب ــه مس ــی ک ــه های ــی در زمین ــور، حت راس ام
ــی  ــاالی مدیریت ــه  خصــوص در پســت هــای رده ب ــه میشــود، ب پرداخت
ــوزه  ــا در ح ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس ــز معضل ــط نی ــای مرتب در نهاده
تصمیــم گیــری هــای شــهری بلکــه در ســایر عرصــه هــای ســازمانی 

وجــود دارد.

حــق زنــان تنهــا بــه حضــور آنــان در دســتگاه هــای اجرایــی و 
فعالیتهــای رســمی محــدود نمــی شــود. حضــور آزادانــه و بــدون 
ــت  ــانی اس ــق انس ــک ح ــهر ی ــت در ش ــا محدودی ــرس ی ــاس ت احس
ــای  ــدی ه ــیم بن ــت. تقس ــده اس ــق نش ــی محق ــه  خوب ــون ب ــه تاکن ک
فضایــی و زمانــی رســمی و غیررســمی در شــهر ســبب شــده اســت کــه 
ــری، ۱۳۹0( برخــی  ــود. )رهب ــان دور ش ــا از دســترس زن برخــی فضاه



68
ــان را  ــا زن ــی شــهری کــه عموم ــواع خشــونت و ناامن ــد ان عوامــل مانن
قربانــی مــی کنــد از امــکان و تمایــل زنــان بــه حضــور و مشــارکت در 

ــی زاده، ۱۳80( ــت. )زنجان ــته اس ــی کاس ــای عموم فضاه

گیری نتیجه 
ــیون  ــه کمیس ــت ک ــی اس ــهر« پژوهش ــان در ش ــی »زن ــور اروپای منش
ــی  ــت فعل ــی وضعی ــرای ارزیاب ــال ۱۹۹۴-۹۵ ب ــا در س ــه اروپ اتحادی
زنــان در شــهرها و بــا تاکیــد و توجــه بــه فرآینــد تصمیــم ســازی تهیــه 
شــده اســت. هــدف ایــن منشــور برجســته تــر کــردن نقــش و جایــگاه 
ــهروندان را  ــا ش ــت ت ــی اس ــای زندگ ــط ه ــهر و محی ــیت در ش جنس
ــب  ــی ترغی ــام ســطوح زندگ ــت در تم ــر و فعالی ــش ت ــه مشــارکت بی ب
و تشــویق کنــد. همچنیــن کمــک بــه ایجــاد جامعــه ای آزادتــر اســت. 
آزاد از الگوهــای ایســتایی کــه بازدارنــده هــر نــوع توســعه ای در برنامــه 
ریــزی شــهری، خدمــات، مســکن، ایمنــی و تحــرک هســتند. بنابرایــن 
ــان  ــه زن ــد ب ــا نگــرش و ادراکــی جدی ــد ب ــد شــهرها بای ــن فرآین در ای
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــا بتوانن ــود ت ــد ش ــا تجدی ــاختار آنه ــد و س ــر کنن فک

ــند. ــان ســودمند باش ــرای زن ــر ب ــیمایی دیگ ــد و س ــی جدی تعادل

طــي چنــد دهــه اخیــر، حکمروایــی خــوب شــهری بــه عنــوان اثربخــش 
ــطحي  ــده و چندس ــت پیچی ــال مدیری ــیوه اعم ــن ش ــن و پایدارتری تری
ــردن  ــل ک ــا دخی ــوب ب ــی خ ــت. حکمروای ــده اس ــرح ش ــهرها مط ش
ــرات  ــرش نظ ــان و پذی ــت ش ــه سرنوش ــوط ب ــائل مرب ــردم در مس م
ــراي  ــایلی ب ــاد وس ــال ایج ــه دنب ــان، بــ ــه ذی نفع ــات هم و تصمیم
تســهیل مشــارکت فعــال و خودجــوش مــی باشــد. مؤلفــه هایــی چــون: 
ــاع  ــدي، اجم ــداري، کارآم ــون م ــفافیت، پاســخگویی، مشــارکت، قان ش
گرایــی و عدالــت مــی تواننــد بــه عنــوان تنهــا راه رهایــی از مشــکالت 
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فعلــی و ترســیم مطلــوب چشــم انــداز آینــده، نقــش محــوري در برنامــه 

ــد. ــا کنن ــت شــهري ایف هــاي مدیری
تمایالت  رفتاري است. بخش ذهني،  داراي دو جنبه ذهني و  مشارکت 
را  جمعي  داوطلبانه  هاي  فعالیت  رفتاري،  بخش  و  گرایشهايفردي  و 
مشارکت  ذهني  هاي  زمینه  و  ها  ضرورت  که  صورتي  در  دارد.  مدنظر 
براي شهروندان فراهم شود، گرایش به رفتار مشارکتي شکل مي گیرد. 
رفتار مشارکتي نیز نتیجه محاسبه هزینه و فایده است. به لحاظ تاریخي 
و فرهنگي، مشارکت هاي غیررسمي در ایران، قوي، وليمشارکت هاي 
برنامه  در  مردم  مشارکت  جایگاه  و  نقش  تقویت  است.  ضعیف  رسمي، 
محور  فایده  و  داوطلبانه  مشارکت  رویکرد  اتخاذ  مستلزم  شهري  هاي 
در برنامه هاست. موفقیت این برنامه ها، در گرو مشارکت-محور شدن 
ــه  ــهری و برنام ــت ش ــه در مدیری ــی اســت ک ــن در حال آن هاســت. ای
ریــزی هــا نقــش و جایــگاه زنــان توجــه نشــده و بایــد بــه نقــش آنهــا 
و تاثیــری کــه مــی تواننــد در ایجــاد یــک حکمروایــی خــوب شــهری 
نیــز داشــته باشــند، تاکیــد کــرد. در الگوي برنامه ریزي جنسیت محور، 
بر لزوم هماهنگي با مردم، پذیرش نظارت گروه ها و اقشار و همچنین 
توجه به ارزش ها، فرهنگ انساني و تنوع فرهنگي در برنامه ها تاکید 
مردانه  جنس  الگوي  برمبناي  که  است  این  آن  عیب  ولي  است.  شده 
را  زنان و جوانان  اهمیت  و  به ویژه نقش  بقیه گروه ها  و  طراحي شده 
که پتانسیل هاي بیشتري در برنامه هاي شهري دارند، نادیده مي گیرد.

همچنیــن فضــای شــهری جــای کمتــری بــرای زندگــی روزمــره زنــان 
نســبت بــه مــردان در نظــر گرفتــه اســت؛ طــوری کــه فضــای عمومــی 
بــه اعتقــاد برخــی متفکــران شــهری بــه  عنــوان فضــای تاخــت  و تــاز 
ــدان  ــن ب ــت. ای ــده اس ــت ش ــاال برداش ــه ب ــط ب ــه متوس ــردان طبق م
معناســت کــه زنــان بــه خصــوص زمانــی کــه تنهــا باشــند، نمیتواننــد از 
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ــه راحتــی  ــان هــا ب ــارک هــا و خیاب ــد پ فضاهــای عمومــی شــهر، مانن
ــق  ــی تعل ــای خصوص ــرو فض ــه قلم ــان ب ــه آن ــرا ک ــد. چ ــتفاده کنن اس
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــاله باع ــن مس ــوند. همی ــی ش ــور م ــه تص یافت
ــی  ــرا بدیه ــد، زی ــر باش ــان کمت ــز در زن ــهر نی ــه ش ــق ب ــاس تعل احس
اســت کــه احســاس تعلــق از اســتفاده و مصــرف فضــا حاصــل میشــود.

ــود( ــور، محم ــارع پ ــری، الدن و ش ) رهب

موقعیــت یــک کشــور در زمینــه توانمندســازی جنســیتی بــا اســتفاده از 
ــرف مشــخص می شــود:  ســه مع

یک( تعداد زنان در بیــن نمایندگان مجلس، 
دو( میــزان شــرکت زنــان در مشــاغل قانــون گــذاری، مدیریتــی، 

حرفــه ای و تکنیکــی و 
ــه  ــان ب ــتیابی آن ــزان دس ــر می ــه بیانگ ــان ک ــی زن ــدرت مال ــه( ق س

دستمزدهاســت.  و  مشــاغل 

ــران  ــت در ای ــوان گف ــی  ت ــوارد م ــن م ــه ای ــذرا ب ــگاه گ ــک ن ــا ی ب
ــانی  ــعه انس ــاخص توس ــل ش ــیتی در مقاب ــازی جنس ــاخص توانمندس ش
دچــار تزلــزل و بــه ظرفیــت  هــا و توانمنــدی  هــای زنــان کمتــر توجــه 
ــارکت  ــا مش ــدار ب ــعه پای ــه توس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ش
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــه بای ــر اســت. جامع ــه امــکان  پذی همــه اقشــار جامع
ــم از  ــعه اع ــل توس ــه مراح ــردان در کلی ــار م ــان در کن ــه زن ــد ک برس
برنامــه  ریــزی و اجــرا بایــد مشــارکت داشــته باشــند و نتایــج حاصــل از 
ایــن مشــارکت  هــا و فعالیــت  هــا را متعلــق بــه خــود بداننــد. همچنیــن 
در ایــران انتصــاب زنــان توانمنــد در مناصــب مدیریــت شــهری و 
روســتایی بــه دلیــل نبــود فرصــت  هــا و موقعیــت  هــای برابــر، فقــدان 
ــان  ــب از زن ــای مناس ــت  ه ــاالری و حمای ــته  س ــای شایس ــدگاه  ه دی
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ــز اســت. بســیار ناچی

بــا ذکــر ایــن مــوارد بایــد بــه ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه بــا حضــور 
ــا در  ــای آنه ــش ه ــرش نق ــی و پذی ــه عموم ــان در عرص ــش زن و کن
مناســبات اجتماعــی و سیاســی ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه تغییراتــی 
در فضاهــای شــهری ایجــاد شــود و در برنامــه ریــزی شــهری حضــور 
ــایل و  ــرد و مس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــر م ــدی ت ــور ج ــه ط ــان ب زن
مشــکالتی کــه زنــان در ســطح شــهر جهــت حضــور و مشــارکت دارنــد 
ــح کــه  ــت شــهری صحی ــال شــود و مدیری ــا حساســیت بیشــتری دنب ب
ــه  ــان ب ــا مشــارکت زن ــی خــوب شــهری اســت ب ــوان حکمروای ــا عن ب

ــد. ــق برس تحق
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خانواده مدنی؛ 
بستر همبستگی اجتماعی در ایران معاصر

مقدمه::
ــن  ــی از مهمتری ــی یک ــاي خانوادگ ــروه ه ــه گ ــتگی ب ــواره وابس هم
ــخ  ــران را تشــکیل داده اســت. در طــول تاری ــۀ ای ــی جامع وجهــه هویت
نظــام اجتماعــی ایــران، پیــش و پــس از ورود اســالم، پیوندهــاي 
خانوادگــی بــه لحــاظ تاریخــی و اجتماعــی از منزلــت واالیــی برخــوردار 
بــوده بــه گونــه اي کــه پــس از تحــوالت و تغییــرات خانــواده در جریــان 
ــرد«  ــان »ف ــد می ــاد پیون ــان نه ــواده همچن ــه، خان ــدن جامع ــدرن ش م
ــوازات  ــه م ــر ب ــالهاي اخی ــت. در س ــده اس ــمار آم ــه ش ــه« ب و »جامع
گســترش مباحــث دربــاره لــزوم انتخــاب الگویــی خــاص بــراي 
پیشــرفت جامعــه ایــران، یکــی از محورهــاي مناقشــات گفتمانهــا 
ــون  ــی همچ ــن اجتماع ــاي بنیادی ــی از نهاده ــه برخ ــرش ب ــوع نگ ن
سیاســت، اقتصــاد، آمــوزش و پــرورش و خانــواده بــوده اســت. بــه نظــر 
ــان  ــن گفتم ــدی ای ــت ج ــه در اولوی ــی ک ــی از موضوعات ــد یک می رس
ــران  ــواده در ای ــاد خان ــه نه ــروز متوج ــرار دارد، ام ــیب ها ق ــا و آس ه
ــواده  ــاد خان ــد نه ــان می ده ــدی نش ــم جدی ــروز عالئ ــت. ام ــده اس ش
ــه رو شــده اســت. برخــی از  ــدی روب ــرات جدی ــا تغیی ــا ب در جامعــه ی م
ایــن نشــانه ها از ایــن قرارنــد: ســن  ازدواج افزایــش پیــدا کــرده اســت 
)در ســال نــود درصــد ازدواج بــاالی ســی ســال ده و نیــم درصــد بــود، 
در ســال نــود و یــک بــه یــازده ممیــز دو درصــد رســیده اســت(، نــرخ 
ــال  ــداد ازدواج در س ــال کاهــش اســت )تع ــه در ح ازدواج  در کل جامع
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۹۱ پنــج درصــد نســبت بــه ســال نــود کاهــش یافتــه اســت و حتــی در 
روســتاها هــم ایــن کاهــش دیــده می شــود(، زمــان فرزنــدآوری بعــد از 
ازدواج در حــال عقــب روی اســت و تعــداد فرزنــدان نیــز رو بــه کاهــش 
اســت )بُعــد و انــدازۀ خانــواده از چهــار نفــر در ســال 8۵ بــه ســه و نیــم 
ــران  ــا دخت ــیده اســت( و در ده درصــد ازدواج ه ــود رس ــال ن ــر در س نف
ــرخ  ــن ن ــا بیش تری ــا ب ــن خانواده ه ــتند و ای ــران هس ــر از پس بزرگ ت
طــالق روبــه رو هســتند. بــا این کــه شــکل اصلــی و غالــب خانــواده در 
ــت،  ــته ای( اس ــواده هس ــوهری )خان ــواده زن و ش ــان خان ــران همچن ای
ــزان  ــا می ــان ب ــه همچن ــواده )اگرچ ــری از خان ــکل های دیگ ــی ش ول
ــالق  ــا ط ــراه ب ــواده هم ــل: خان ــت، مث ــکل گیری اس ــال ش ــم( در ح ک
عاطفــی )زن و مــرد در ظاهــر بــا هــم زندگــی می کننــد ولــی رابطــه ی 
رضایت بخــش و شــکوفاکننده و عمیقــی یــا یکدیگــر ندارنــد(، خانــواده 
تــک  سرپرســت، خانــواده ســفید )کــه زن و مــرد شــریک زندگــی هــم 
ــکل های  ــد( و ش ــت نکنن ــد آن را ثب ــح می دهن ــی ترجی ــوند ول می ش
ــران را  ــی از تحلیل گ ــه بعض ــم در جامع ــن عالئ ــویی. ای ــر زناش دیگ
ــواده« در  ــاد خان ــی نه ــن از »فروپاش ــخن گفت ــه س ــرده و ب ــران ک نگ
ایــران کشــانده اســت. تغییراتــی کــه نهــاد خانــواده در ایــران در حــال 
ــواده  ــاد خان ــت و نه ــی« نیس ــر »فروپاش ــت حکایتگ ــردن اس تجربه ک

ــت. ــران اس ــای ای ــه پوی ــات در جامع ــای ثب ــی از پایه ه ــان یک همچن

پژوهش: پیشینه 
در ارائــه و معرفــی الگــوي خانــواده مدنــی در ایــران بــه عنــوان نمونــه 

مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
»زوال  کتــاب  کتــاب  در  راد  قانعــی  محمدعلــی  دکتــر  مرحــوم 
ــد  ــی؟« معتق ــواده مدن ــور خان ــا ظه ــواده ی ــی خان ــاالری: فروپاش پدرس
ــگ  ــیم و فرهن ــانی باش ــگ انس ــک فرهن ــاهد ی ــد ش ــه بای ــت ک اس
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انســانی در خانــواده مدنــی شــکل مــی گیــرد، چــون گفتگــو را مبنــای 
ــه زدن و  ــو چان ــن گفتگ ــد و در ای ــی دهن ــرار م ــم ق ــا ه ــتی ب همزیس
دعــوا نیســت بلکــه گفتگــوی همدالنــه اســت. زندگــی خانــواده فراتــر 
از منطــق بــه همدلــی و عشــق نیــاز دارد و در چارچــوب خانــواده 
ــاالری  ــت از پدرس ــم. حرک ــرام بگذاری ــم احت ــات ه ــه احساس ــد ب بای
ــی  ــح م ــا ترجی ــا م ــود ام ــی ش ــر نم ــی منج ــواده مدن ــه خان ــا ب حتم
ــواده  ــرای خان ــری ب ــب ت ــن مناس ــی جایگزی ــواده مدن ــه خان ــم ک دهی
پدرساالراســت. خانــواده ای کــه انســان جــدای از جنســیت مــی توانــد 
بــه واقــع انســان باشــد. انســانی کــه ذاتــش در خانــواده شــکوفا شــده 

ــد. ــال ده ــه انتق ــه جامع ــکوفایی را ب ــن ش ــد ای ــی توان و م

علــوي تبــار )۱۳8۶ ( در مقالــه اي بــا عنــوان »خانــواده ســنتی گزینه اي 
نــا ممکــن«، دو نــوع خانــواده ســنتی و مبتنــی بــر روابــط دموکراتیــک 
ــًا از  ــواده ســنتی، قوی ــه خان ــدي، و ســپس ضمــن هجمــه ب را ســنخ بن
ــی دفــاع  ــواده ایران ــوان الگــوي مطلــوب خان ــه عن ــواده ب ــوع دوم خان ن
ــواده مدنــی در میــان  کــرده اســت. همچنیــن در اشــاره بــه وجــود خان
ــه دو  ــوان ب ــه مــی ت ــوان نمون ــه عن ــی ب ــواده هــاي ایران برخــی از خان
اثــر زیراشــاره کــرد: عالیــه شــکر بیگــی )۱۳۹0( پــس از بررســی هایــی 
ــواده  ــوع خان ــر اســاس ســرمایۀ اجتماعــی(، چهــار ن ــواده )ب ــاره خان درب
شــامل در حــال گــذار، ســنتی، تجددگــرا و پســت مــدرن را مشــخص 
ــر  ــًا ب ــواده عمدت ــدي از خان ــنخ بن ــن س ــت. ای ــرده اس ــذاري ک و نامگ
ــدان صــورت گرفتــه  اســاس توزیــع قــدرت و نقشــهاي والدیــن و فرزن
اســت. از نظــر او، خانــوادۀ ایرانــِی در حــال گــذار داراي ویژگــی هــاي 
ــواده ســنتی و تجددگراســت. فاضلــی و علــی نقیــان  ترکیبــی از دو خان
)۱۳۹۱( دربــاره گونــه شناســی الگوهــاي در حــال ظهــور زندگــی 
ــتایی،  ــنتی روس ــواده س ــوع خان ــه ن ــران، س ــهر ته ــی در ش خانوادگ
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ــد.  ــرده ان ــز ک ــهري را متمای ــدرن کالن ش ــت م ــهري و پس ــدرن ش م
ــدرن  ــواده م ــادي از خان ــا ابع ــر، ب ــوع اخی ــاي دو ن ــی از ویژگیه برخ

ــی مشــابه تلقــی مــی شــود. مدن

نظری: مبانی 
مدنی خانواده 

ــر  ــت تأثی ــه، تح ــی جامع ــاي اصل ــی از نهاده ــوان یک ــه عن ــواده ب خان
فضــاي گفتمانــی حاکــم بــر جامعــه اســت. گفتمــان مــی تواند شــیوهاي 
خــاص از رفتــار کــردن را برجســته کنــد و مشــروعیت بخشــد. در هــر 
ــواده، مناســبات قــدرت  ــه ســاختار خان ــوع نگرشــی کــه ب جامعــه اي، ن
میــان زن و مــرد، روابــط والدیــن بــا فرزنــدان و کارکردهــاي خانــواده 
ــده  ــم کنن ــه تنظی ــان مســلطی اســت ک ــر گفتم ــی شــود، تحــت تأثی م
ــبات  ــد مناس ــد و بازتولی ــت. تولی ــه اس ــاي جامع ــان نهاده ــط می رواب
اجتماعــی و روابــط خانوادگــی در شــبکه اي از معانــی مشــخص، انجــام 
مــی شــود. در هــر جامعــه، گفتمانهــاي متعــددي حضــور دارد کــه یکــی 
از آنهــا مــی توانــد بــراي مدتــی غلبــه یابــد. برخــی از گفتمانهــا مدعــی 
ــم و  ــت، اقتصــاد، تعلی ــد حکوم ــف مانن ــه در وجــوه مختل ســاختن جامع
تربیــت و خانــواده هســتند. هنگامــی کــه نفــوذ و بازتــاب یــک گفتمــان 
ــاي  ــراي نهاده ــازي ب ــه الگوس ــرد و ب ــرار گی ــاد ق ــک نه ــر از ی فرات
ــاي  ــه گفتمانه ــبت ب ــتري نس ــذاري بیش ــد، اثرگ ــدام کن ــف اق مختل
ــا و  ــز هنجاره ــه تجوی ــب ب ــان غال ــت. گفتم ــد داش ــرد خواه ــاه ب کوت
ــد و از  ــی کن ــادرت م ــود مب ــزي خ ــا داّل مرک ــب ب ــهاي متناس ارزش
ــو  ــر الگ ــدرت ه ــد. ق ــی ده ــه م ــی را ارائ ــه، الگوهای ــاي جامع نهاده
تابعــی از قــدرت گفتمــان مرجــع آن اســت. هنگامــی کــه هــر الگــو بــه 
گفتمــان حاکــم در جامعــه نزدیکتــر باشــد، قویتــر و بــا نفوذتــر خواهــد 

ــان منــش، ایمــان( ــود. )عرف ب
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در جامعــه حــال حاضــر ایــران گفتمــان »خانــواده مدنــی« بــه عنــوان 
گفتمــان غالــب از ســوی محمدرضــا جالیــی پــور بــه عنــوان یکــی از 
ــود  ــر خ ــواده را درگی ــاد خان ــه نه ــیبی ک ــت از آس ــرون رف ــای ب راه ه

کــرده، مطــرح شــده اســت.
کمتــر از دو دهــه از طــرح الگــوي خانــواده مدنــی بــه صــورت نظــري 
و ســاختارمند در ایــران مــی گــذرد. مروجــان ایــن گفتمــان بیشــتر بــه 
جریــان سیاســی موســوم بــه »چــپ و اصــالح طلــب« متعلــق هســتند. 
لیبرالیســم یکــی از محصــوالت مدرنیتــه بــوده اســت. مروجــان الگــوي 
ــه  ــواده مدنــی پــس از بررســی معانــی لیبرالیســتی ، محافظــه کاران خان
ــه  ــی از جامع ــاي ترکیب ــد، معن ــم و جدی ــپ قدی ــدگاه چ ــت )و دی )راس

مدنــی ارائــه مــی کننــد کــه داراي ایــن ویژگــی هــا اســت: 
۱. جامعــه اي کــه رفتارهــاي مدنــی در بخــش میانــی آن، رفتــار غالــب 
ــه  ــوف ب ــی معط ــاي عقالن ــی، رفتاره ــاي مدن ــور از رفتاره ــد. منظ باش

دیگــري و نــه رفتارهــاي خودخواهانــه اســت. 
۲. رفتار و مقاومت مدنی با ارزشــهاي مدنی مشــخص می شود. 

۳.شــاخص ارزیابــی ارزشــها، رفتارهــا و روشــهاي مدنــی شــامل اعتقــاد 
ــون در  ــه قان ــزام ب ــونت و الت ــرد خش ــت، ط ــري، آزادي، امنی ــه براب ب

ــی میشــود.  ــی جمع زندگ
۴. التــزام افراد به قانون اهمیت دارد.

ــکلها،  ــراد، تش ــی از اف ــامل طیف ــی ش ــه مدن ــال جامع ــر فع ۵. عناص
ــهاي  ــه ارزش ــه ب ــود ک ــی ش ــی م ــر حکومت ــل غی ــازمانها و محاف س

ــد. ــزام دارن ــی الت مدن
۶. در بخــش میانــی جامعــه بیــن گروههــا، گفتمانهــاي متعــددي 
هســت کــه فضــا را مســتعد اختــالف و درگیــري مــی کنــد. از ایــن رو، 

ــت.  ــش اس ــامان بخ ــل س ــی داراي اص ــه مدن ــن جامع ای
۷. میــزان حضــور و گســترش افــراد، محافــل و تشــکلهاي مدنــی 
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ــی  ــادي، سیاس ــاختهاي اقتص ــه زیرس ــی از جمل ــل گوناگون ــه عوام ب
ــل  ــک عم ــراد آگاه، دموکراتی ــن اف ــکل یافت ــکان تش ــی، ام و اجتماع
کــردن دولــت، برخــورداري طبقــات پاییــن جامعــه از تحصیــل و 

تربیــت مدنــی بســتگی دارد. 
ــا  ــه ب ــی ک ــاي اجتماع ــش ه ــته از جنب ــا آن دس ــی ب ــه مدن 8. جامع
ارزشــهاي برابــري، آزادي و طــرد خشــونت مخالفنــد، نــا ســازگار اســت. 

ــه  ــه ب ــرورت توج ــاع از ض ــی در دف ــواده مدن ــوي خان ــان الگ  مروج
ــد: ــرده ان ــرح ک ــل را مط ــج دلی ــی، پن ــن الگوی چنی

۱.در دســترس تــر و مؤثرتــر بــودن نهــاد خانــوادۀ مــدرن مدنــی 
ــه  ــه از جمل ــالح جامع ــر در اص ــاي مؤث ــایر نهاده ــا س ــه ب در مقایس
ــز فرهنگــی،  ــی )NGO( و ســایر مراک نهــاد حکومــت، تشــکلهاي مدن
هنــري و انتشــاراتی قابــل مالحظــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، ورود بــه 
ــی  ــه ایران ــه اصــالح جامع ــۀ ورود ب ــش زمین ــواده و اصــالح آن پی خان

ــود.  ــد ب خواه
۲. موقعیــت زنــان در نهــاد خانــواده مدنــی در مقایســه بــا ســایر نهادهــا 
کمتــر تبعیــض آمیــز اســت و زنــان در موقعیــت فرودســتی قــرار ندارنــد. 
ــه  ــت و ب ــی اس ــا دموکراس ــه پیش ــوز در مرحل ــران هن ــۀ ای ۳. جامع
مرحلــۀ تحکیــم دموکراســی نرســیده اســت. زنــان و مــردان نبایــد بــه 
ــش  ــی از نق ــۀ عموم ــود در عرص ــۀ خ ــاي آزادیخواهان ــوازات فعالیته م

ــد.  ــت کنن ــی غفل ــدرن مدن ــواده م ــش خان ــی بخ رهای
ــارج از  ــی خ ــط جنس ــون رواب ــواده همچ ــی در خان ــاد منف ــود ابع ۴.وج
ــیب  ــا و آس ــرخوردگیها، بیگانگــی ه ــویی، خشــونتها، س ــوب زناش چارچ
ــم  ــه تحکی ــه ب ــب جامع ــل ترغی ــن دالی ــی از مهمتری ــاي اجتماع ه

ــت.  ــی اس ــدرن مدن ــواده م خان
ــی  ــواده مدن ــت خان ــه تقوی ــد زمین ــی ده ــان م ــا نش ــنجی ه ۵. نظرس
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ــل  ــه دلی ــد اســت ب ــور معتق ــی پ فراهــم اســت. در جــاي دیگــر، جالی
فشــارهاي اجتماعــی و اقتصــادي زیــاد بــر دوش خانــواده هــاي ایرانــی، 
ــا  ــد ب ــی توانن ــواده هــا م ــادي از خان ــداد زی ــوان گفــت کــه تع نمــی ت
ســرمایه گــذاری هــاي مدنــی در فراینــد تولیــد افــراد مدنــی، مشــارکتی 
فعــال و دســتاورد فراگیــري داشــته باشــند )جالیــی پــور، ۱۳8۵ب: ۴۴(

بــا ایــن حــال، دموکراســی گفــت وگویــی در زندگــی خصوصــی مــردم 
در حــال پیشــروي اســت و بــه »ســنتزدایی« از خانــواده ســنتی کمــک 
ــواده  ــوي خان ــان الگ ــور، ۱۳8۳ :۱۶۵( مروج ــی پ ــت )جالی ــرده اس ک
ــو  ــن الگ ــج ای ــد در تروی ــی توان ــه م ــی را ک ــی از گروههای ــی یک مدن
نقــش مهمــی ایفــا کنــد، فمینیســت هــاي ایرانــی مــی داننــد. )جالیــی 
ــران،  ــی در ای ــه مدن ــاي گفتمــان جامع ــر مبن ــف: ۲8 ( ب ــور، ۱۳8۵ ال پ
مهمتریــن ویژگــی خانــواده مدنــی برقــراري روابــط مبتنــی بــر برابــري 
بیــن حقــوق زن و مــرد در خانــواده بــر پایــه تفاهــم و گفــت وگوســت. 
ــده  ــرده ش ــام ب ــارکتی« ن ــواده مش ــوان »خان ــع از عن ــی مناب در برخ
کــه ایــن نــوع از خانــواده بــر توزیــع قــدرت بیــن زن و مــرد متمرکــز 
ــا  ــواده مشــارکتی داراي برخــی وجــوه مشــابه ب ــن رو، خان اســت؛ از ای

ــی اســت.  ــواده مدن ــدرت در الگــوي خان مناســبات ق

ویژگی هــای خانــواده مدنــی ایرانــی بــا توجــه بــه نظریــات 
حمیدرضــا جالیی پــور و ســیدمحمدامین قانعــی راد :

- در خانــواده مدنــی اصالــت بــا ویژگی هــای فــردی و انســانی اعضــای 
ــه پیمــان  ــز نیســت و متکــی ب ــواده رازآمی ــواده اســت و کلیــت خان خان
و تعهــدی اســت کــه زن و مــرد بــه عنــوان دو انســان برابــر و آگاه بــا 

ــد. ــرار می کنن ــر برق یکدیگ
ــروژۀ مشــترک  ــب یــک پ ــه و در قال ــی به شــکل آگاهان ــواده مدن - خان
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میــان زوجیــن در حــال ســاخت اســت و دائــم در حــال بازبینــی اســت؛ 
ســرمایه گذاری روی تربیــت فرزنــدان یکــی از اهــداف مشــترک و 

ــادر اســت. ــدر و م ــۀ پ ُپرهزین
ــه  ــده در جامع ــط تعیین کنن ــواع رواب ــی از ان ــی یک ــط خانوادگ - رواب
اســت و ســایر روابــط اجتماعــی بــر روابــط خانوادگــی تأثیــر می گــذارد 

و مکمــل آن به  حســاب می آیــد.
- حفــظ و بقــای خانــواده مدنــی در دوران مــدرن، ماننــد پــرورش ُگل 

مســتلزم نگهــداری دائــم و تعهــد متقابــل زن و شــوهر اســت.
ــه  ــل، ن ــر و متقاب ــئولیت های براب ــوق و مس ــی حق ــواده مدن - در خان
ــواًل  ــت؛ معم ــادی اس ــدان، ع ــادر و فرزن ــدر و م ــط پ ــه، در رواب آمران
اقتــدار بــر اعضــای خانــواده مبتنــی بــر توافــق پــدر و مــادر و فرزنــدان 

اســت.
- در خانــواده مدنــی پیونــد زن و مــرد  بــر نقش هــای متفــاوت و 
ــن  ــت؛ ممک ــی اس ــه مبتن ــم در جامع ــواده و ه ــم در خان ــری ه متغی
ــر در عرصــۀ  ــه توانایــی زن در ایفــای نقــش موفق ت ــا توجــه ب اســت ب
ــش  ــه داری نق ــه بچ ــای زن در خان ــرد به ج ــادی، م ــی و اقتص عموم

ــد. ــا کن ــتری ایف بیش
ــۀ  ــدان، در درج ــا ازدواج فرزن ــر ی ــاب همس ــی انتخ ــواده مدن - در خان
ــی  ــای عاطف ــت و علقه ه ــی اس ــا مبتن ــود آن ه ــت خ ــر رضای اول،  ب
ــن  ــا ای ــت. ب ــوب اس ــی مطل ــا آرمان ــت ی ــروری اس ــن ض ــان زوجی می
ــا  ــت بزرگتره ــن و رضای ــت زوجی ــان رضای ــی می ــل تعادل ــه در عم هم

برقــرار می شــود.
ــه  ــودن و تقســیم کار در خان ــد مادر ب ــی مانن ــی عوامل ــواده مدن - در خان
ــود؛  ــان نمی ش ــِب فرودســتی زن ــی وابســتگی اقتصــادی زن، موج و حت
ــود و ادارۀ  ــری نمی ش ــی جلوگی ــۀ عموم ــور زن در عرص ــرا از حض زی

ــروژه ای مشــترک اســت. ــواده، پ خان
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ــرای  ــتی ب ــی  دوس ــد عاطف ــک واح ــواده ی ــی؛ خان ــواده مدن - در خان
ــت  ــن اســت و تربی ــذت و شــکوفایی بیشــتر زوجی ــود و ل ــش و س آرام

ــت. ــا اس ــترک آن ه ــدف مش ــی از ه ــدان یک فرزن
- در خانــواده مدنــی، روی تــوازن میــان اســتقالل فــردی و مســئولیت 

ــد. ــد می کنن ــا تأکی اعض
مــدرن  دوران  مقتضیــات  و  چالــش  بــا  نیــز  مدنــی  خانــوادۀ   -
ــن  ــا ای ــن دوران دارد. ب ــا ای ــتری ب ــی بیش ــی هماهنگ ــت؛ ول روبه روس
ــبک  ــان س ــر کدامش ــی ه ــوادۀ مدن ــای خان ــت اعض ــن اس ــه ممک هم
ــد. ــرام می گذارن ــم احت ــه ه ــی ب ــند ول ــته باش ــی داش ــی از زندگ خاص

بــه  کــه  کنــد  تربیــت  فرزندانــی  می خواهــد  مدنــی  خانــواده   -
ــی  ــد. ارزش های ــته باش ــزام داش ــدرن الت ــی دوران م ــای مدن ارزش ه
ــه همســایه ها  ــرام و اعتمــاد ب ــه حقــوق اعضــا؛ احت ــرام ب همچــون احت
ــر  ــی اگ ــض، حت ــه تبعی ــا هرگون ــردن ب ــهروندان؛ مخالفت ک ــایر ش و س
ــرای پســر  ــر ب ــات براب از ســوی پــدر باشــد؛ احتــرام و تخصیــص امکان

ــر. و دخت
- در خانــواده مدنــی آمــوزش صداقــت، راســتی، فــداکاری، احتــرام بــه 
ــرای  ــواده به  منظــور تربیــت فــردی اخالقــی و مدنــی ب دیگــری در خان

حضــور در عرصــۀ عمومــی و جامعــه اســت.
ــر از  ــه، صــرف نظ ــردی اســت ک ــوب م ــرد خ ــی م ــواده مدن - در خان
این کــه تنهــا نــان اور خانــه اســت یــا نــه، بــا تفاهــم و توافــق خانــواده 
را اداره می کنــد، اگــر همســرش در بیــرون از خانــه از لحــاظ تحصیــل و 
تخصــص و شــغل یابی از او پیشــی گرفــت در راه پیشــرفتش کارشــکنی 
ــرد،  ــدی می گی ــرش را ج ــی همس ــی و جنس ــای عاطف ــد، نیازه نمی کن
ــر بدنــش احتــرام می گــذارد و حتــی  ــه اســتقالل مالــی و حقــوق او ب ب

بــه زن خانــه دار هــم اجــازه می دهــد اســتقالل مالــی داشــته باشــد.
- در خانــواده مدنــی زن خــوب زنــی اســت کــه ارتبــاط برابــر و 
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ــد  ــی می توان ــد زمان ــرش دارد و می دان ــا همس ــزی ب ــه و مهرآمی عادالن
ــی  ــه زندان فرزندانــش را درســت تربیــت و سرپرســتی کنــد کــه در خان
ــی  ــا اجتماع ــادی ت ــی، از اقتص ــۀ عموم ــای عرص ــد و در فعالیت ه نباش
ــد  ــه می دان ــده در خان ــد. زن محدود ش ــته باش ــش داش ــی، نق و ورزش
ــواده  ــی خان ــون عاطف ــد کان ــًا نمی توان ــود و اتفاق ــرده می ش ــه افس ک
ــۀ  ــور زن در عرص ــتۀ حض ــای ناخواس ــه از پیامده ــد. البت ــرم کن را گ

ــد. ــالق باش ــش ط ــد افزای ــی می توان عموم
- در دیــد مــردان خانــواده مدنــی، زن و مــرد دو عنصــر اصلــی 
ــر  ــه یکدیگ ــر دو ب ــتند و ه ــی« هس ــتگی عاطف ــکیل دهندۀ »همبس تش
ــر دو  ــر و پس ــد؛ دخت ــف نمی کن ــری لط ــه دیگ ــی ب ــته اند و یک وابس
انســان مســتقل و مختــار تلقــی می شــوند و ممکــن اســت خطــا کننــد؛ 

ــت. ــر نیس ــری منحرف ت ــا دیگ ــه  ب ــی در مقایس ــی یک ول
ــد؛ در  ــقانه موفق ترن ــی و عاش ــۀ عاطف ــراری رابط ــوهر در برق - زن و ش
ــد؛ و  ــرمایه گذاری می کنن ــی« س ــای عاطف ــواده روی »پیونده ــن خان ای
ــی و عاشــقانه احســاس شــکوفایی و  ــن پیوندهــای عاطف ــق همی از طری
ــدون مشــکل شــخصیتی  ــد ب ــی می توان ــد. انســان زمان اســتقالل می کنن
مســتقل باشــد کــه بــه زنجیــره ای از پیوندهــا و روابطــی کــه در آن قــرار 

دارد اذعــان کنــد و آن هــا را جــدی بگیــرد و پــاس بــدارد.
- در خانــواده مدنــی، انتخــاب فــردی و »همبســتگی اجتماعــی« را بــا 

ــد. ــب می کن ــم ترکی ه
- در خانــواده مدنــی طــالق تابــو نیســت؛ بلکــه واقعیــت تلخــی اســت 

ــد. ــوم به شــمار نمی آی ــان، مذم ــرای زن ــه ب ــاز جمل و ازدواج مجــدد، ب
ــودکان،  ــت ک ــرورش و تربی ــترک پ ــئولیت مش ــی مس ــواده مدن در خان

ــد. ــدا می کن ــه پی ــالق، ادام ــس از ط ــی پ حت
بهتــر مدیریــت  پیامدهــای هویــت ســیال  - در خانــواده مدنــی، 
می شــود؛ ایــن خانــواده مأمنــی بــرای افــراد در زندگــی ُپرتنــش دوران 
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ــت. ــدرن اس م

- میــان روابــط دمکراتیــک در بیــرون خانــه )عرصــۀ عمومــی( و 
روابــط مدنــی در درون خانــه مدنــی اشــتراکاتی هســت. ارتبــاط مبتنــی 
ــان شــهروندان و  ــاد می ــی اعتم ــی، یعن ــاد در دمکراســی بیرون ــر اعتم ب
ــه تشــابه  ــر اعتمــاد و عاطفــه در درون خان ــا ارتبــاط مبتنی ب رهبــران، ب
ــت؛  ــم اس ــو و تفاه ــر گفت و گ ــط مبتنی ب ــه، رواب ــر دو عرص دارد: در ه
ــود را  ــتعداد، خ ــا و اس ــاس لیاقت ه ــد براس ــا بای ــه، م ــر دو عرص در ه
بــه دیگــران عرضــه کنیــم؛ تصمیمــات در هــر دو عرصــه بــا خشــونت 
عمومــی،  عرصــۀ  در  دموکراســی  مجمــوع،  در  نمــی رود؛  به پیــش 
ــردم  ــارکت م ــر مش ــازمان دهی بهت ــرای س ــات ب ــه ای از اقدام مجموع
ــح اســت و  ــز صحی ــی نی ــوادۀ مدن ــارۀ خان ــن ویژگــی درب اســت و همی

خــود را در تصمیم گیری هــای ایــن خانــواده نشــان می دهــد.
ــکال در  ــِم رادی ــه لیبرالیس ــد ک ــی معتقدن ــوادۀ مدن ــداران خان - طرف
دوران مــدرن »خانــوادۀ متعــارف هســته ای« را در معــرض فشــار قــرار 
ــاالر نیســت؛  ــوادۀ مردس ــه خان ــی، بازگشــت ب ــی راه رهای ــد؛ ول می ده

ــی اســت. ــوادۀ مدن ــر خان ــد ب بلکــه تأکی
ــواًل  ــات فراغتشــان معم ــردان در اوق ــی ســرگرمی م ــواده مدن - در خان
ــط  ــت فق ــات فراغ ــن اوق ــت. همچنی ــواده اس ــای خان ــراه اعض به هم
بــرای مــردان نیســت؛ بلکــه زنــان هــم بــه اوقــات فراغــت خــود بهــا 

می دهنــد و بــرای آن مســتقاًل برنامه ریــزی می کننــد.
منــزل  از  در خــارج  روابــط گســترده تر زن  مدنــی،  در خانــوادۀ   -

می گیــرد. صــورت  شــفاف  و  رســمی  به صــورت 

ــدرن  ــه در دوران م ــای جامع ــا ناهنجاری ه ــارزه ب ــای مب ــی از راه ه یک
تقویــت خانــوادۀ مدنــی اســت؛ تغییــر الگــوی روابــط جنســی در 
ــور  ــوان به ط ــی می ت ــرد ول ــف ک ــوان متوق ــه را نمی ت ــی از جامع بخش
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مدنــی  خانــواده  در  کــرد.  مدیریــت  کم آســیب تری  و  اخالقی تــر 
ــا الگوهــای سنتی/مردســاالر اســت  ســبک دیــن داری بیشــتر مطابــق ب
ــود. ــل می ش ــر تحم ــو کمت ــن الگ ــواده از ای ــای خان ــراف اعض و انح

در خانــواده مدنــی ســبک های دیــن داری اعضــای خانــواده تکثــر 
بیشــتری دارد و بــه الگــوی فقــه عادالنــه و ســازگار بــا اخــالق فرادینــی 
ــا  ــای باوره ــت و تفاوت ه ــر اس ــاالر نزدیک ت ــانه و غیرمردس و نواندیش
ــتری  ــدارای بیش ــا م ــواده ب ــای خان ــی اعض ــای دین ــبک  رفتاره و س

تحمــل می شــود.

خانواده مدنی در ایران
ــوان در  ــا را می ت ــام داده، خانواده ه ــور انج ــی پ ــه جالی ــی ک در تحقیق
ســه دســته جــای داد. اولیــن دســته کــه حــدود بیســت و پنــج درصــد 
اســت.  مدنــی«  »خانواده هــای  می دهــد  تشــکیل  را  خانواد ه هــا 
ــر اســاس  ــد اعضــای آن ب ــه پیون ــواده ای اســت ک ــی خان ــوادۀ مدن خان
روابــط نســبتًا برابــر و مبتنــی بــر تفاهــم، توافــق و دیگردوســتی اســت..
دســته دوم خانواده هــای ترکیبــی اســت کــه طیــف گســترده ای از 
ــد  ــج درص ــصت و پن ــدود ش ــه ح ــد ک ــکیل می ده ــا را تش خانواده ه
از  ترکیبــی  از  خانواده هــا  ایــن  می گیــرد.  بــر  در  را  خانواده هــا 
ویژگی هــای خانــوادۀ مدنــی و خانــوادۀ ســنتی ایرانــی تشــکیل می شــود. 
ــد  ــن شــصت درصــد خانواده هــا گرایشــی را دی ــوان در درون همی می ت
ــی- ــواده مدن ــه طــرف خان ـ ایرانی ب ــوادۀ ســنتی  ــج از خان ــه تدری کــه ب

ــا  ــایرانی کــه ب ــواده سنتی ـ ــی در حرکــت اســت. ویژگی هــای خان ایران
خانــوادۀ مدنــی زاویــه دارد مبتنــی بــر مردســاالری، نابرابــری و روابــط 
ــه  ــاله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــت. بای ــواده اس ــای خان ــان اعض ــه می آمران
ــص ســنتی و خصوصــًا مردســاالر  ــداد خانواده هــای خال داشــت کــه تع
ــن  ــاد ای ــداد زی ــه تع ــد ب ــه معتق ــانی ک ــل کس ــا حداق ــت )ی ــاد نیس زی
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ــد(.  ــان دهن ــی نش ــات تجرب ــا تحقیق ــد ب ــتند آن را بای ــا هس خانواده ه

ــتند. ــی هس ــای ترکیب ــی خانواده ه ــای ایران ــت خانواده ه اکثری
ــیب و  ــکل، آس ــا مش ــوی ب ــه نح ــه ب ــد ک ــوم خانواده هایی ان ــتۀ س دس
بحــران روبــه رو هســتند. هم اکنــون قــوام جامعــه ایــران بــه دو دســته 
اول و دوم خانواده هــا اســت و معلــوم نیســت چــه تعــداد از ایــن 
ــواده ای  ــه خان ــواده فروپاشــیده ب خانواده هــا »فروپاشــیده« هســتند. خان
ــرای  ــش ب ــایش و آرام ــن و آس ــل ام ــر مح ــه دیگ ــود ک ــه می ش گفت
اعضــای آن نیســت، خصوصــًا بــرای فرزنــدان. مثــل خانــواده ای کــه در 
ــاد حرفــه ای هســتند و زمینــه فــرار بچه هــا در ایــن  آن زن و مــرد معت
ــه  ــواده ای اســت ک ــک  سرپرســت خان ــوادۀ ت ــاد اســت. خان ــا زی خانه ه
ــًا  ــی لزوم ــه رو باشــد، ول ــا مشــکل روب ــد ب ــرار معــاش می توان ــرای ام ب
ــی باشــد. عالئمــی  فرپاشــیده نیســت، بلکــه ممکــن اســت بســیار مدن
ــاد  ــه نشــانگر فروپاشــی در نه ــش از این ک ــدا برشــمردیم بی ــه در ابت ک
ــوادۀ  ــه خان ــیب هایی اســت ک ــا آس ــرات ی ــانگر تغیی ــد نش ــواده باش خان
ــده  ــم برعه ــیب ها ه ــن آس ــالج ای ــد. ع ــش می کش ــه چال ــی را ب ایران
دولــت وهــم برعهــده نهادهــای مدنــی وهــم برعهــدۀ تــک  تــک آحــاد 
ــد  ــا می توان ــن زمینه ه ــواده در ای ــن خان ــالح ای ــت و اص ــه اس جامع

ــد. ــور باش ــی جامعه مح ــه اصالح طلب ــورد توج ــات م ــی از موضوع یک
ــار  ــدان آم ــران فق ــه ای ــی در جامع ــکالت اساس ــی از مش ــفانه یک متأس
ــه آســیب هایی  ــر در مــورد آســیب های اجتماعــی از جمل رســمی و معتب
ــه  ــا ب ــن آماره ــر ای ــد. اگ ــد می کن ــی را تهدی ــواده ایران ــه خان اســت ک
ــد  ــان باش ــترس محقق ــتان ها در دس ــک اس ــه تفکی ــمی و ب ــور رس ط
ــر می شــود.  ــوع آســیب ها فراهم ت ــن ن ــل ای ــه ی بررســی عل آن گاه زمین
ــل از  ــه عام ــور س ــیب های مذک ــروز آس ــی درب ــی کل ــک علت یاب دری
ــه رشــد  ــه نظــر می رســند. اول این ک ــر ب ــان ســایرعوامل تاثیرگذارت می
ــی(  ــاالی زندگ ــۀ ب ــدان شــغل و هزین ــا فق ــی )ی ــکاری و رشــد گران بی
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ــه داری  ــن بچ ــق س ــن ازدواج، تعوی ــن س ــاال رفت ــری در ب ــل مؤث عام
ــط  ــل اول مرتب ــا عام ــه ب ــل )ک ــن عام ــت. دومی ــالق اس ــد ط و رش
اســت( توقــف و رشــد منفــی فراینــد توســعۀ پایــداردر کشوراســت کــه 
ــای  ــزان آســیب های خانواده ه ــر می ــه خصــوص ب ــد ب ــه نظــر می رس ب
ــل اول و دوم  ــا عام ــه ب ــوم ک ــل س ــت. عام ــزوده اس ــوم اف ــتۀ س دس
مرتبــط اســت بــه گشــودگی فضــای مدنــی و سیاســی جامعــه مربــوط 
می شــود. بــه میزانــی کــه دولــت خــود را پاســدار حقــوق شــهروندی و 
ــداد  ــر تع ــد ب ــی می دان ــۀ مدن ــی و جامع ــۀ عموم ــت وعرص ــظ امنی حاف
خانواده هــای  میــان  در  و  می شــود  افــزوده  مدنــی  خانواده هــای 
ــتری  ــرعت بیش ــی س ــوادۀ مدن ــمت خان ــه س ــت ب ــز حرک ــی نی ترکیب

می گیــرد.
بــه  اســت؟توجه  رهایی بخــش  ایــران  در  مدنــی  خانــواده  چــرا 
ــران  ــه ای ــم آن در جامع ــغ و تحکی ــی، و تبلی ــواده مدن ــای خان ویژگی ه
ــه  یکــی از اقدامــات بســیار راهگشاســت. امــا متأســفانه عالقه منــدان ب
اصــالح جامعــه در ایــران تأکیــد بــر ویژگی هــای خانــواده مدنــی را در 

ــد. ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــر م ــی کمت ــه عموم عرص

چرا به خانواده مدنی توجه نمی شــود؟
در توضیــح بی توجهــی فمینیســت ها بــه خانــواده مدنــی، می تــوان 
ــای  ــل مســائل و معضــالت دنی ــرد: در تحلی ــی نظــری اشــاره ک به دلیل
مــدرن )ازجملــه معضــالت زنــان(، مــا بــا دو پارادایــم )سرمشــِق 
ــق  ــان سرمش ــق اول هم ــتیم. سرمش ــم و هس ــه رو بوده ای ــی( روب تحلیل
ــن سرمشــق  ــروان ای ــان پی ــی اســت. به رغــم اینکــه در می ـ تجرب علمی 
تــا  سرســخت  تجربه گرایــان  )از  گوناگونــی  معرفت شناســی های 
کانتی هــای نرم تــر( در جریــان بــوده اســت، امــا همــه آنهــا بــه 
 )universality( عمومیــت ،)objectivity( تجربه پذیــری، عینیــت
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و راهگشــایی روش علمــی در فهــم و حــل معضــالِت طبیعــی و 
ــته اند. سرمشــق دوم  ــاد داش ــان( اعتق ــه معضــالت زن ــی )ازجمل اجتماع
ــی  ــِق تحلیل ــن سرمش ــروان ای ــه پی ــا آنک ــت. ب ــادی اس ــق انتق سرمش
ــر اشــتراک  ــای زی ــه گزاره ه ــاد ب ــد، در اعتق ــی را تشــکیل می دهن طیف
اجتماعــی  تجربه هــای  و  جایگاه هــا  در  افــراد  دارنــد:  و  داشــته اند 
ــا  ــه ادع ــی، ک ــای روش علم ــند؛ معیاره ــاوت می اندیش ــون متف گوناگ
می شــود فراگیــر و جهانــی هســتند، در اصــل محصــول تجربــه خــاص 
جوامــع غربی انــد و تعمیم پذیــر نیســتند؛ علــم مــدرن مجموعــه ای 
ــزار  ــی از اب ــه بخش ــت، بلک ــی نیس ــکای تجرب ــل ات ــای قاب از گزاره ه
پیچیــده نظــام قــدرت و ســلطه در دوران مــدرن اســت. در واقــع، 
ــرب  ــگ در غ ــن و فرهن ــه دی ــور ک ــدگاه، همان ط ــن دی ــاس ای براس
می تواننــد توجیه کننــده نظــام ســلطه در جامعــه باشــند، پارادایــم 
ــی  ــن، راه رهای ــد. بنابرای ــا می کن ــن نقشــی ایف ــز چنی ــی نی ـ تجرب علمی 
ــق  ــت از سرمش ــان( تبعی ــالت زن ــه معض ــه )ازجمل ــالت جامع از معض
ــام  ــت نظ ــاد از موقعی ــاگری و انتق ــه افش ــت، بلک ــر اول نیس توجیه گ

ــت. ــدرن اس ــلطه در دوران م س
بنــد نــاف مــوج جدیــد ادبیــات فمینیســتی، کــه از ۱۹۶0 بــه بعــد در اروپا 
و امریــکا اوج گرفتــه، بیشــتر بــه سرمشــق دوم وصــل بــوده، و بــا ایــن 
اشــکال همــراه بــوده اســت کــه در مســیر نقــد خــود بــر نظــام ســلطه 
ــتی،  ــاد کاپیتالیس ــتعمارگر، اقتص ــت اس ــی دول ــی )یعن ــه غرب در جامع
ــی و  ــاد مدن ــه ابع ــر ب ــاالر(، کمت ــواده مردس ــر و خان ــانه های توده گ رس
واقعــًا موجــود تجربــه جوامــع غربــی )مثــل ســازوکارهای دموکراتیــک، 
ــواده  ــی، خان ــد و بررس ــی نق ــد، عرصــه عموم ــی و کارآم اقتصــاد رقابت
ــی(  ــاذ روش علم ــق اتخ ــه از طری ــالت جامع ــی معض ــی و بررس مدن
توجــه کــرده و حتــی می تــوان گفــت آنهــا را بــه حاشــیه بــرده اســت. از 
آنجــا کــه ادبیــات فمینیســتی در ایــران بیشــتر از طریــق ترجمــه متــون 
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فرنگــی گســترش یافتــه، طبیعتــًا در میــان فمینیســت های ایرانــی 
ــی از  ــی و نقــش آن در رهای ــواده مدن ــه خان ــت از توجــه ب ــا غفل ــز ب نی
ــد  ــم. فمینیســت ها در نق ــان مواجهی ــه و زن معضــالت پیــش روی جامع
ــرار  ــد ق ــورد نق ــاالر را م ــواده مردس ــان، خان ــز زن ــت تبعیض آمی وضعی
ــر  ــد ب ــه از تأکی ــن موضــوع می شــوند ک ــان ســرگرم ای ــد و چن می دهن

ــد. ــت می کنن ــی، غفل ــواده مدن ــی خان ــاالر، یعن ــواده مردس ــل خان بدی

نظریــات آنتونی گیدنز و یورگن هابرماس
الگــوي خانــواده مدنــی تحــت تأثیــر دو پارادایــم »تفســیري« و 
ــاي  ــه ه ــاص، نظری ــور خ ــه ط ــی و ب ــوم اجتماع ــادي« در عل »انتق
ــواده  ــی« و »خان ــی عاطف ــی«، »دموکراس ــت وگوی ــی گف »دموکراس
ــی«  ــش ارتباط ــاي »کن ــه ه ــز و نظری ــی گیدن ــک« از آنتون دموکراتی
ــت.  ــاس اس ــن هابرم ــی« یورگ ــه عموم ــاختاري عرص ــی س و »دگرگون
پارادایــم تفســیري و انتقــادي در علــوم اجتماعــی عمدتــًا پــس از 
جنــگ جهانــی دوم بــه طــور گســترده مطــرح شــد. در نگــرش 
ــه  ــس، توج ــت؛ پ ــان اس ــاخته انس ــی س ــاي اجتماع ــیري، واقعیته تفس
ــرا انســان موجــودي خــردورز،  ــت دارد؛ زی ــی کنشــگران اهمی ــه معان ب
ــر، اندیشــه  ــاع گ ــاط، اجم ــراري ارتب ــه برق ــادر ب ــان، ق ــوردار از زب برخ
ــاي اجتماعــی،  ــت تعامــالت پوی ــه باف ــد ب ســاز و معناســاز اســت و بای
ــگ، نظــام باورهــا و ارزشــها توجــه کــرد.  ــی، فرهن ــن االذهان ــور بی ام
ــا افشــاگري نســبت بــه مســائل اجتماعــی  در نگــرش انتقــادي، بایــد ب
ــانها از  ــی انس ــراي رهای ــی ب ــري و اجتماع ــر فک ــه تغیی ــود، زمین موج
ــس، نظــم اجتماعــی ســیال  ــرد؛ پ ــا و ســلطه را فراهــم ک ــری ه نابراب
اســت و مــی تــوان بــه اصــالح یــا تغییــر آن مبــادرت کــرد. بــه همیــن 
منظــور، توانمندســازي مــردم وآگاه کــردن آنهــا از واقعیــت هــاي 
ــی  ــکلهاي اجتماع ــت در تش ــد اس ــز معتق ــت دارد.گیدن ــی اهمی اجتماع
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ــی همبســته  ــی همچــون فرایندهای ــه مدن ــت و جامع ــد، دول عصــر جدی
ــر،  ــن ام ــد. شــرط تحقــق ای ــداوم توســعه مــی یاب در جهــت تحــول م
ــار  ــاي رفت ــه ه ــیاري از جنب ــر بس ــذاري ب ــت در تأثیرگ ــی دول توانای
روزمــره اســت )گیدنــز، ۱۳۹۲ :۲۱۴( در ســایه شــک و مخاطــرات ایــن 
عصــر، افــراد نیازمنــد رابطــۀ نــاب و انتخــاب سیاســت زندگــی هســتند. 
سیاســت زندگــی متضمــن پرسشــهایی دربــاره حقــوق و تکالیــف 
ــتداللی  ــش اس ــان کن ــز می ــز، ۱۳۹۲ :۳۱۶( گیدن ــت )گیدن ــراد اس اف
ــی  ــی عمل ــه خودآگاه ــت. ریش ــل اس ــز قائ ــی تمای ــی عمل و خودآگاه
ــت  ــا حمای ــره ب ــی روزم ــان زندگ ــت و در جری ــودي اس ــت وج در امنی
هــاي اولیــۀ عاطفــی مراقبــان کــودک شــکل مــی گیــرد. همزمــان بــا 
اعتمــاد متقابــل و مفاهمــه )کنــش اســتداللی( بایــد پیوســته در روابــط 
ــرا زندگــی هــر شــخص  ــۀ خــود تأمــل و بازاندیشــی کننــد؛ زی صمیمان
بــر اســاس مداخلــه اصالحگرانــه و بازســازي مســتمر شــکل مــی گیــرد 
ــت  ــی گف ــت دموکراس ــز، ۱۳۹۲ :۱۱۳ ـ ۱0۷؛ ۱۴0 و ۱۴۱( مزی )گیدن
ــت  ــن اس ــد ای ــه جدی ــف جامع ــاي مختل ــه ه ــاري در عرص ــی ج وگوی
کــه افــراد مــی تواننــد دموکراســی را وارد زندگــی روزمــره خــود کننــد 
تــا هویــت آنهــا را تجدیــد و ترمیــم کنــد. همچنیــن، اعضــا در روابــط 
ــی  ــم و بازاندیش ــد تفاه ــز نیازمن ــواده نی ــاد خان ــی نه ــخصی و عاطف ش

ــس .8۷ :۲00۶ ( ــتند )کل ــود هس ــان خ ــبات می مناس
ــای  ــی از نهاده ــواده یک ــه خان ــاور دارد ک ــوع ب ــن موض ــر ای ــز ب گیدن
ــی« مــی باشــد کــه نقشــی اساســی در ایجــاد  ــی در »جامعــه مدن اصل
ــن  ــا پذیرفت ــتحکم ب ــای مس ــواده ه ــتحکم دارد. خان ــه ای مس جامع
ــا  ــرد و ب ــی گی ــکل م ــس ش ــن دو جن ــود در بی ــای موج ــاوی ه تس
ــواده هــا، جامعــه ای مطلــوب  پذیــرش ایــن تســاوی هــا از ســوی خان
ــواده هــای دموکراتیــک  ایجــاد مــی گــردد. وی معتقــد اســت کــه خان
ــی،  ــی و جنس ــری عاطف ــل »براب ــی از قبی ــای خاص ــی ه دارای ویژگ
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ــترک  ــف مش ــام وظای ــط، انج ــل در رواب ــئولیت های متقاب ــوق و مس حق
ــدان،  ــن و فرزن ــان والدی ــادری، قراردادهــای مادام العمــر می ــدری و م پ
ــبت  ــودکان نس ــدات ک ــودکان، تعه ــه ک ــبت ب ــده نس ــدار توافق ش اقت
ــی  ــده«، م ــی ادغام ش ــر اجتماع ــواده ی از نظ ــادر و خان ــدر و م ــه پ ب
ــه همیســتگی اجتماعــی منجــر  ــد ب باشــند کــه ایــن موضــوع مــی توان
گــردد. گیدنــز بــه مســاله ی دموکراســی و تاثیــر آن بــر نهــاد خانــواده 
ــواده در حــال دموکراتیــزه شــدن  اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد:» خان
ــی  ــی عموم ــای دموکراس ــه فراینده ــیوه هایی ک ــان ش ــه هم ــت، ب اس
ــه  ــد ک ــان می ده ــدن نش ــزه ش ــه دموکراتی ــد؛ و این گون ــال می کنن دنب
چگونــه زندگــی خانوادگــی ممکــن اســت انتخــاب فــردی و همبســتگی 

ــد.« ــب کن ــا هــم ترکی اجتماعــی را ب
ــت و  ــام اس ــا تم ــی ن ــنگري، طرح ــد روش ــی کن ــد م ــاس تأکی هابرم
ــی  ــروژه م ــن پ ــل ای ــح و تکمی ــان را در تصحی ــی انس ــاي رهای دورنم
دانــد. آراي هابرمــاس پــس از دهــه ۱۹۶0 )بــا وارد کــردن انتقاداتــی بــه 
مکتــب فرانکفــورت( در دو جهــت حرکــت کــرد )کلهــون و همــکاران، 

۲0۱۲ :۴۵0 ـ ۴۴۴ : ۱(
 گســترش نظریــه اي جامــع تــر دربــاره عقــل، ارتبــاط بیــن االذهانــی 
ــه  ــی از جامع ــد مفهوم ــح و تأیی ــراي توضی ــالش ب ــی، ت ــم علم و فه
ــی  ــل، بازاندیشــی و اســتقالل مبتن ــر اصــول تأم ــه ب ــی و آزاد ک عقالن
باشــد. از نظــر او، انســانها از موهبــت ظرفیــت زبانــی اجمــاع هنجــاري 
بنیادینــی برخوردارنــد و میتواننــد تالشــهایی بــراي متقاعدســازي 
دیگــران انجــام دهنــد. عرصــۀ عمومــی بــه ارتقــاي آرمانهــاي 
ــد.  ــی کن ــوق بشــر کمــک م ــت و حق ــري، عدال ــی براب روشــنگري یعن
در ایــن عرصــه، فراینــد ارتبــاط تابــع اصــل اســتدالل عقالنــی و بحــث 
انتقــادي اســت کــه در آن، نیــروي اســتدالل بمراتــب از هویــت گوینــده 

ــاس،۱۹۹۱(  ــت دارد. )هابرم ــتر اهمی بیش
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ــها و  ــا، جنبش ــامل انجمنه ــی ش ــه مدن ــت جامع ــد اس ــاس معتق هابرم
ــه  ــن جامع ــی ای ــته اصل ــت و هس ــوش اس ــبتًا خودج ــازمانهاي نس س
ــاي  ــدن بحثه ــه ش ــه نهادین ــه ب ــت ک ــط اس ــبکهاي از رواب ــامل ش ش
ــاي  ــوزه ه ــگان در ح ــه هم ــورد عالق ــائل م ــل مس ــه ح ــوف ب معط
عمومــِی ســازمان یافتــه کمــک مــی کند.)کلهــون و همــکاران، ۲0۱۲ 
:۴80 ـ ۴۶۹( او امیــدوار اســت در جامعــه مدنــی، شــهروندان بــر 
ــه  ــه قانــون بتواننــد ب مبنــاي تعلــق عملــی و اصولــی مشــترک خــود ب
ــد  ــی کن ــد م ــاس تأکی ــد. هابرم ــف مســاوي دســت یابن ــوق و وظای حق
ــی انســان را در  ــا تمــام اســت و دورنمــاي رهای روشــنگري، طرحــی ن

ــد.  ــی دان ــروژه م ــن پ ــل ای ــح و تکمی تصحی

خانواده مدنی در استان بوشهر
ــع در  ــد و بالتب ــی دهن ــکیل م ــانی را تش ــه انس ــی از جامع ــان نیم زن
توســعه ی آن نیــز تاثیرگــذار مــی باشــند. بــرای پذیــرش ایــن دیــدگاه 
ــوان اســاس و محــور توســعه  ــه عن ــگاه انســانی را ب ــد نقــش و جای بای
ــی  ــه ی ایران ــان در جامع ــارکت زن ــی مش ــد کنون ــیم. رون ــرا باش پذی
خصوصــا منطقــه ی جنــوب، زیبنــده جامعــه یــی کــه زنــان آن 
ــی  ــی و مدیریت ــای اجرای ــه ه ــه در زمین ــرده و دارای تجرب ــل ک تحصی
ــه ی  ــر پای ــی اســاس توســعه کــه ب ــه طــور کل مــی باشــند، نیســت. ب
ــار  ــاوت در کن ــای متف ــا جنســیت ه ــا ب ــی انســان ه مشــارکت اجتماع
یکدیگــر شــکل گرفتــه، در جوامــع در حــال توســعه و بــه طــور مثــال 
ــان  ــرای بی ــود. ب ــی ش ــه م ــده گرفت ــران نادی ــوب ای ــه ی جن در منطق
ــوان  ــه مــی ت ایــن نادیدگــی؛ دالیــل متفاوتــی وجــود دارد کــه از جمل

بــه
 الف:محرومیــت اجتماعــی و فرهنگی مردمان جنوب، 

ب:عدم وجود ســرمایه ی اجتماعی منســجم در جنوب، 



92
ج:عــدم تعریف نقش اجتماعی زنان جنوب در توســعه، 

د: فقدان تشــّخص اجتماعی برای زنان در جنوب اشــاره کرد.

الف: محرومیــت اجتماعی و فرهنگی مردمان جنوب
فرآینــد توســعه آن گاه مــی توانــد موفقیــت آمیــز باشــد کــه با مشــارکت 
تمامــی گــروه هــای اجتماعــی و بــرای همــه ی آنهــا صــورت پذیــرد. 
ــه  ــد ب ــی خواه ــی م ــل مال ــر عوام ــه ب ــا تکی ــن ب ــه صرف ــه ای ک جامع
ســوی توســعه حرکــت کنــد، موفقیــت بــرای آن امــکان پذیر نیســت. در 
جامعــه جنــوب کشــور بــه دلیــل محرومیــت هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
کــه مردمــان آن در کنــار دیگــر محرومیتهــا دچــار مــی باشــند، همــواره 
شــاهد یــک عقــب ماندگــی در ایــن زمینــه هــا بــرای آنهــا مــی باشــیم. 
ــدن از  ــن و دور مان ــرار گرفت ــیه ق ــل در حاش ــه دلی ــوب ب ــان جن مردم
توســعه هــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه در ســطح کشــور صــورت مــی 
ــه  ــه گون ــی باشــند ب ــت م ــری و محرومی ــل نابراب ــرد، همــواره حام پذی
ای کــه کلمــه جنــوب بــا خــود نیــز بــار معنایــی محرومیــت را تداعــی 
ــی  ــای فرهنگ ــم، ارتق ــا، مفاهی ــش ه ــدن از نق ــد. محــروم مان ــی کن م
همتــراز بــا کشــور، عــدم توانمندســازی جهــت فعالیــت هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی و در نتیجــه عــدم برخــورداری از مواهــب توســعه ازهمیــن 
ــی  ــران م ــوب ای ــه جن ــت در ســطح جامع ــه محرومی ــوط ب شــرایط مرب
ــل  ــور قاب ــه ط ــوب ب ــان جن ــر زن ــن قش ــاله در بی ــن مس ــه ای ــد ک باش

توجهــی آشــکار مــی باشــد.

ب:عدم وجود ســرمایه ی اجتماعی منسجم در جنوب
ــرمایه  ــه، س ــر جامع ــعه در ه ــد و توس ــت رش ــم جه ــاد مه ــی از ابع یک
ی اجتماعــی آن جامعــه مــی باشــد. ســرمایه ی اجتماعــی نقشــی 
ــک  ــراد ی ــان اف ــکاری در می ــاد و هم ــس اعتم ــاد ح ــی در ایج اساس
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ــا  ــرمایه ه ــایر س ــی، س ــرمایه ی اجتماع ــود س ــدون وج ــه دارد. ب جامع
اثربخشــی خــود را از دســت خواهنــد داد و راه هــای توســعه و تکامــل 
در زمینــه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی دشــوار مــی 
گــردد. بــه همیــن دلیــل ســرمایه اجتماعــی یکــی از راه هــای رســیدن 
ــن ســرمایه ی اجتماعــی  ــدار قلمــداد مــی گــردد. ای ــه توســعه ی پای ب
ــی و  ــای مدن ــه نهاده ــردد ک ــی گ ــر م ــر و منســجم ت ــوی ت ــی ق زمان
ــش  ــرای نق ــه اج ــی ب ــای اجتماع ــر نهاده ــار دیگ ــک در کن دموکراتی
خــود بپردازنــد. و ایــن دقیقــا همــان مســاله ای هســت کــه در جامعــه 
ــده و  ــه نگردی ــه آن توج ــاد  ب ــهر زی ــتان بوش ــص اس ــوب باالخ ی جن
ــده اســت. در  ــعه داده نش ــت توس ــا جه ــن نهاده ــه ای ــازه حضــور ب اج
ــان  ــا بحــث زن ــط ب ــه حتــی یــک تشــکل غیردولتــی مرتب ــن زمین همی
ــکل  ــن تش ــی از ای ــاید نام ــه ش ــدارد )البت ــود ن ــهر وج ــتان بوش در اس
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــه بتوان ــد ک ــی ندارن ــا فعالیت ــد ام ــا باش ه
ســرمایه اجتماعــی شــود.( برخــی نهادهــای موجــود در اســتان بوشــهر 
ــه  ــی ب ــند و روابط ــی باش ــت م ــه فعالی ــغول ب ــده مش ــور پراکن ــه ط ب
ــواده،  ــد خان ــر مانن ــای دیگ ــا و نهاده ــن آنه ــجم در بی ــورت منس ص

ــدارد. ــود ن ــگاه و…  وج ــت، دانش دول

ج:عدم تعریف نقش اجتماعی زنان در توســعه 
ــی  ــراد دارای نقــش هــای مشــخصی م ــع در حــال توســعه اف در جوام
ــی  ــارکت اجتماع ــت مش ــود جه ــای خ ــش ه ــرش نق ــا پذی ــند و ب باش
ــی  ــی م ــان اجتماع ــی از مشــارکت جوی ــان یک ــد. زن ــی کنن ــت م فعالی
ــخص،  ــای مش ــب ه ــود در قال ــای خ ــش ه ــای نق ــا ایف ــه ب ــند ک باش
ــد.در اســتان  ــدار در یــک جامعــه مــی گردن ســبب افزایــش توســعه پای
بوشــهر بــه توانمنــدی زنــان، اســتقالل زنــان و بهبــود شــرایط 
سیاســی، اجتماعــی، بهداشــتی و… زنــان در جهــت توســعه ی جامعــه 
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ــان  ــی زن ــای اجتماع ــش ه ــی نق ــردد و برخ ــی گ ــی نم ــه چندان توج
ــن  ــد و ای ــه داری، بچــه داری و همســرداری محــدود شــده ان ــه خان ب
محدودیــت را بــا پذیــرش نقــش هــای از قبــل تعریــف شــده، پذیرفتــه 
ــوارد  ــه یکــی از م ــی اســت ک ــن در حال ــای ســنتی(. ای ــواده ه اند)خان
توســعه، حتــی بــا حضــور در خانــه، پذیــرش نقــش زنــان در مشــارکت 
ــن نقــش هــای اجتماعــی مــی  ــه پذیرفت هــای اجتماعــی اســت کــه ب

ــد.  ــی باش ــد، م انجام
ــه  ــان در خان ــه زن ــرد ک ــاره ک ــز اش ــاله نی ــن مس ــه ای ــوان ب ــاید بت ش
ــان  ــد. زن ــاده نشــده ان ــرش نقــش هــای اجتماعــی، آم ــرای پذی ــز ب نی
ــل  ــر از قبی ــی دیگ ــای اجتماع ــروه ه ــا گ ــه ب ــی ک ــل ارتباطات ــه دلی ب
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان و تاثیرگــذاری بــر مــردان دارنــد، نقــش 
هــای اساســی زیــادی را عهــده دار مــی باشــند ولــی بــا عــدم ضــرورت 
درک ایــن مســایل در بیــن برخــی زنــان در جامعــه جنــوب مواجــه مــی 
گردیــم. در همیــن زمینــه بایــد بــه نقــش هــای »زنــان  بــه مثابــه ی 
ــه  ــه مثاب ــان ب ــلی« و »زن ــا نس ــای بین ــان ه ــده ی گفتم ــال دهن انتق
ــوزش  ــه؛ آم ــود. چراک ــه نم ــواده« توج ــاد خان ــده ی نه ی ســامان دهن
بــه زنــان و دختــران بعنــوان مادرانــی کــه پــل هــای انتقــال ارزشــها، 
هنجارهــا، فرهنــگ و اداب و رســوم جامعــه ی جنــوب بــه نســل هــای 
بعــد مــی باشــند، نادیــده گرفتــه مــی شــود. زنــان آگاه، فرزندانــی آگاه 
ــعه دارد.  ــزایی در توس ــش بس ــی نق ــن آگاه ــد و ای ــی نماین ــت م تربی
ــت  ــناخت از اهمی ــدم ش ــا ع ــان ب ــی زن ــهر، برخ ــتان بوش ــا در اس ام
ــن  ــتند. همچنی ــه هس ــوزش( مواج ــدم آم ــل ع ــا )بدلی ــش ه ــن نق ای
ــه طــور  ــف توســعه ب ــان در مراحــل مختل ــش زن ــون نق متاســفانه تاکن
کامــل مــورد توجــه نبــوده و یــا اثــر فراینــد توســعه بــر وضعیــت زنــان 
ــای  ــه ه ــی برنام ــه ناتوان ــر منجــر ب ــن ام مشــخص نشــده اســت و ای

ــده اســت. ــن رابطــه گردی توســعه در ای
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د: فقدان تشــّخص اجتماعی برای زنان در جنوب

همــواره در جوامــع ســنتی، بــه زنــان بــا نــگاه هــای جنســیتی نگریســته 
مــی شــود و ایــن آســیب موجــب عــدم حضــور زنــان در عرصــه هــای 
ــوان  ــی ت ــوع م ــن موض ــار ای ــردد. در کن ــی گ ــی م ــف اجتماع مختل
ــان در  ــارکت زن ــدم مش ــر ع ــی ب ــی مبن ــط اجتماع ــای غل ــه باوره ب
ــود  ــهروندی خ ــوق ش ــه حق ــبت ب ــان نس ــی زن ــدم آگاه ــا، ع فعالیت ه
ــادی  ــی و اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــان از زمینه ه ــی زن ــدم آگاه و ع
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــز اش ــاع نی ــور در اجتم ــت و حض ــرای فعالی ــود ب موج
مــوارد موجــب گردیــده کــه حضــور زنــان در جامعــه و داشــتن فعالیــت 
ــرای  ــه شــود و تشــّخص اجتماعــی ب ــده گرفت ــا نادی ــذاری آنه و تاثیرگ
ــتان  ــه در اس ــی ک ــرد. موضوع ــکل نگی ــان ش ــت زن ــور و فعالی حض
بوشــهر بــا وجــود خانــواده هــای ســنتی و نــگاه هــای ســنتی کــه بــر 
زن روا داشــته مــی شــود، بســیار احســاس گردیــده و تشــّخصی بــرای 
حضــور زنــان در جامعــه بــرای برخــی خانوادههــا، وجــود نداشــته باشــد.

ــواده  ــت هــا در خان ــی کــه بخــش بســیار گســترده ای از فعالی از آنجای
و توســط زنــان صــورت مــی گیــرد، مــی تــوان بــه ایــن مســاله اشــاره 
کــرد کــه زنــان و حضــور آنهــا در نهــاد خانــواده در توســعه ی جامعــه 
ــن  ــرفت ای ــدون پیش ــدار، ب ــعه پای ــن توس ــد. بنابرای ــال دارن ــی فع نقش
ــرای  ــهر ب ــتان بوش ــت. در اس ــر نیس ــکان پذی ــت، ام ــش پراهمی بخ
ــان،  ــه زن ــه ی اقشــار جامع ــه هم ــه ک ــه ای توســعه یافت داشــتن جامع
مــردان، جوانــان، ســالمندان و … در آن دارای نقــش و تشــخص 
ــد  ــد، نیازمن ــعه بپردازن ــت توس ــارکتی جه ــه مش ــند و ب ــی باش اجتماع
داشــتن خانــواده هایــی مدنــی اســت. هرچنــد کــه در جامعــه در حــال 
ــان در  ــور زن ــه حض ــگاه ب ــوع ن ــی در ن ــهر، تغییرات ــتان بوش ــذار اس گ
ــواده  ــب خان ــه و غال ــورت گرفت ــی ص ــبک زندگ ــی و س ــه عموم عرص
هــا، خانــواده هایــی ترکیبــی هســتند و بــه آرامــی بــه ســمت خانــواده 
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ــه  ــه ب ــا توج ــهر ب ــتان بوش ــه اس ــتند. در جامع ــت هس ــی در حرک مدن
ــان برخــالف  ــاال اشــاره شــد، برخــی زن مســایل و مشــکالتی کــه در ب
ــه  ــط منحصــر ب ــتند و فق ــک داش ــرد بیولوژی ــا کارک ــه صرف ــته ک گذش
ــه در  ــم ک ــی مواجهی ــا زنان ــده و ب ــی ش ــار تغییرات ــد، دچ ــه بودن خان
ــر گفتگــوی  ــواده خــود را مظه ــال هســتند و خان ــه فع عرصــه ی جامع
ــرات و  ــن تاثی ــده ای ــای آین ــل ه ــد و در نس ــرده ان ــرد ک ــن زن و م بی
تغییــر در ســبک زندگــی را بیشــتر شــاهد خواهیــم بــود. بایــد بــه ایــن 
ــه  ــا ب ــا گفتگوه ــی حتم ــواده مدن ــه در خان ــرد ک ــاره ک ــز اش ــاله نی مس
ــدگاه هــای زن و مــرد،  ــا وجــود اختــالف دی ــا ب نتیجــه نمــی رســد ام
ــی  ــواده مدن ــدار در خان ــود دارد. اقت ــو وج ــوی گفتگ ــر س ــق در ه منط
ــد  ــراد مــی توانن ــاع اســت کــه اف ــل دف ــول و قاب ــل قب اندیشــه ای قاب
ــد.  ــر دادن دارن ــق نظ ــد و ح ــرف بزنن ــف ح ــائل مختل ــورد مس در م
تصمیمــات فــردی در ایــن خانــواده گرفتــه نمــی شــود و همــه بــا هــم 
ــد و در  ــرار مــی گیرن ــزه ق ــد. انســان هــا ورای غری ــم مــی گیرن تصمی
ــا بلــوغ ذهنــی  نتیجــه خانــواده کارگاهــی اســت کــه از آن فرزندانــی ب

ــار مــی آینــد. ــه ب ب

گیری: نتیجه 
ــم  ــیار مه ــای بس ــه ه ــی از دغدغ ــه یک ــواده ب ــاله خان ــه مس ــر چ اگ
ــی از  ــل برخ ــه دلی ــا ب ــت، ام ــده اس ــل ش ــه تبدی ــت و جامع حکوم
ــه  ــه جانب ــت و هم ــی درس ــیر، ارزیاب ــن مس ــود در ای ــکالت موج مش
ــود  ــه اســت. کمب ــه آن صــورت نگرفت ــوط ب ــاد مســایل مرب ــی از ابع ی
ــی و از  ــای پژوهش ــودن داده ه ــترس نب ــی در دس ــور کل ــه ط ــا ب ی
ــط زن و  ــای رواب ــث ه ــه و بح ــای مطالع ــی ه ــر پیچیدگ ــوی دیگ س
ــای  ــث ه ــا بح ــی آن ب ــی و آمیختگ ــه ی ایران ــت جامع ــرد در باف م
ارزشــی، اخالقــی، مذهبــی و بویــژه عرفــی نمونــه هایــی چنــد از ایــن 
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موانــع و محدودیــت هــا اســت. از طرفــی مــا همــواره بــا سیاســت هــا 
ــرو  ــواده روب ــای خان ــت ه ــوان سیاس ــت عن ــت تح ــای دول و راهکاره
هســتیم. بــه دلیــل سیاســت هــای اشــتباه دولــت، خانــواده بیشــتر دچــار 
ــدود  ــواده را مح ــتر خان ــا بیش ــت ه ــن سیاس ــت. ای ــده اس ــران ش بح
ــر تحــوالت  ــی اگ ــواده نیســت. از طرف کــرده و جوابگــوی مســائل خان
خانــواده را بــه معنــای فروپاشــی و بحــران بدانیــم اشــتباه اســت بلکــه 
ــه  ــی منجــر ب ــل مختلف ــر اســت و عوام ــال تغیی ــی در ح ــواده ایران خان
ایــن تحــوالت شــده اســت. همچنیــن تــا امــروز مداخلــه سیاســتمداران 
ــون  ــل قان ــوده اســت مث ــک ب ــه ایدئولوژی ــک مداخل ــواده ی ــر خان در ام
تســهیل ازدواج، فرهنگســازی بــرای ازدواج، مدیریــت اقتصــادی ازدواج 
ــه  ــته بلک ــواده برنداش ــاری از دوش خان ــا ب ــه تنه ــا ن ــه اینه و… ک
ــی  ــر م ــه نظ ــن ب ــت. بنابرای ــرده اس ــم ک ــیب ه ــار آس ــواده را دچ خان
رســد دولــت بایــد تحــوالت خانــواده و عــرف اجتماعــی را هــم در کنــار 
ــه  ــه طــور واضــح مــی شــود ب ــرد. ب سیاســت هــای خــود در نظــر گی
ــواده  ــی، خان ــای ایران ــواده ه ــب خان ــه اغل ــرد ک ــد ک ــن مســاله تاکی ای
ــد.  ــش دارن ــی گرای ــواده مدن ــه ســمت خان ــی هســتند و ب ــی ترکیب های
ــی مشــخص  ــی اعضــا دارای نقــش های ــی، تمام ــواده مدن ــن خان در ای
مــی باشــند و بــر اســاس توافقــی درون نهــادی بــه ایفــای نقــش هــای 
ــان و  ــو، آزادی بی ــت و گ ــل گف ــی از قبی ــد و مفاهیم ــی پردازن ــود م خ
اندیشــه، احتــرام، اســتقالل و برابــری در بیــن آنهــا شــکل مــی گیــرد. 
بــا ایجــاد ایــن نــوع از نقــش هــا در خانــواده ای مدنــی، بالتبــع ارتقــای 

ــردد. ــی گ ــز ایجــاد م ــی نی ــه ی مدن دموکراســی و جامع
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خیزش آرام زنان جنوب ایران در دوره معاصر
)معاصر بودگی و تالش برای آن(

مقدمه:
ــی و  ــای انقالب ــت ه ــاهد حرک ــا ش ــی، م ــدد تاریخ ــای متع در دوره ه
ــاد  ــث ایج ــه باع ــم ک ــوده ای ــی ب ــب نخبگان ــه از جان ــی قهرمانان زندگ
ــد  ــده ان ــون ش ــای گوناگ ــه ه ــگرفی در عرص ــم و ش ــوالت عظی تح
ــا مســاله  ــر ب ــرن اخی ــم ق ــا در نی ــد. ام ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد توج و م
ــان،  ــاوت )زن ــای متف ــت ه ــه هوی ــتیم ک ــه هس ــز مواج ــری نی دیگ
ــعی در  ــان و ...( س ــتعمره، جوان ــورهای مس ــا، کش ــا، نژاده ــت ه قومی
ــا  ــد ت ــوده ان ــان نم ــره خودش ــی روزم ــی در زندگ ــای آرام ــت ه حرک
ــن داشــته باشــند.  ــرای گفت ــی ب ســوژه هایشــان ســخنگو شــود و حرف
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن افــراد هیچــگاه، مــورد توجــه نخبــگان 
و گــروه هــای مرجــع اجتماعــی قــرار نگرفتــه انــد. در نیــم قــرن اخیــر 
ایــن حرکــت هــای آرام در ســطح جامعــه توانســته، مبــدا ایجــاد جنبــش 
هایــی شــود کــه البتــه زنــان از ایــن موقعیــت بــه خوبــی بهــره بــرده 
انــد. در مطالعــات فرهنگــی هســت کــه بــه ایــن کنــش هــا و حرکــت 
هــای آرام در زندگــی روزمــره پرداختــه و ایــن رفتارهــا را مــورد توجــه 
و تحلیــل قــرار داده اســت. لــذا در ایــن مقالــه در پــی پاســخ بــه ایــن 
ــان  ــا تغییــرات فرهنگــی در زندگــی روزمــره زن پرســش هســت کــه آی
ــای  ــوژه ه ــق س ــدن و خل ــر ش ــرای معاص ــی ب ــران، امکان ــوب ای جن

ــت؟  ــرده اس ــا ک ــا را مهی ــخنگو از آنه س
99
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نظری چهارچوب 

الف( مطالعات زنان: 
الف. یک(: جنس و جنسیت

»جنــس« و »جنســیت« از واژه هایــی هســتند کــه بــه ویــژه در مباحــث 
ــن دو در  ــی ای ــت لفظ ــود. قراب ــتفاده می ش ــا اس ــیار از آن ه ــان، بس زن
ــان فارســی، موجــب شــده اســت کــه درگفــت و گوهــای عمومــی،  زب
بــه اشــتباه، بــه جــای یکدیگــر بــه کار رونــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
ایــن دو واژه، معانــی کامــال متفاوتــی دارنــد. )هولمــز، مــاری- ۱۳8۷ ( 
بــه اعتقــاد اونگــر، واژۀ »جنــس« بایــد بــه ابعــاد بیولوژیکــی مردانگــی 
و زنانگــی فــرد محــدود شــود و »جنســیت« بــه صفــات و ویژگی هــای 
اجتماعــی دو جنــس اطــالق گــردد. بــه بیــان دیگــر، واژۀ »جنســیت« 
بــه اجــزای غیرفیزیولوژیکــی جنــس اشــاره دارد کــه از نظــر فرهنگــی، 
ــوت،  ــود. )آب ــخیص داده می ش ــب تش ــان مناس ــا زن ــردان ی ــرای م ب

پامــال- واالس، کلــر-۱۳۹۱( 
جنســیت در واقــع، مجموعــه انتظاراتــی اســت از مــرد و زن بــه 
ــان  ــه شناس ــد. جامع ــد بکن ــه بای ــن، چ ــی معی ــه در موقعیت ــی ک نوع
ــر  ــس ب ــالح جن ــد. اصط ــیت قائلن ــس و جنس ــان جن ــی می ــز مهم تمای
ــه  ــال آن ک ــت دارد، ح ــرد دالل ــان زن وم ــک می ــای بیولوژی تفاوت ه
جنســیت، ناظــر بــر ویژگی هــای شــخصی و روانــی اســت کــه جامعــه، 

ــس- ۱۳8۷(  ــر، کری ــد. )بارک ــن می کن ــا را تعیی آن ه
ــدن و  ــک ب ــتی و بیولوژی ــت زیس ــه وضعی ــس ب ــوم جن ــا مفه در اینج
ــردد  ــی گ ــر م ــی ب ــال فرهنگ ــات و اعم ــه مفروض ــیت ب ــوم جنس مفه
کــه برســاخت ســوژه اجتماعــی مــردان، زنــان و روابــط اجتماعــی شــان 
ــود  ــون خ ــیت اکن ــس و جنس ــان جن ــز می ــد. تمای ــی کن ــت م را هدای
بــه موضــع انتقــادی بــدل گشــته اســت. بحــث مــی شــود کــه هویــت 
ــی  ــوع بازنمای ــه موض ــت بلک ــی نیس ــی طبیع ــکاس موقعیت ــی، انع جنس
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ــه  ــس ب ــان جن ــز می ــر-۱۳۹۱( تمای ــال- واالس، کل ــت.)آبوت، پام اس
مثابــه زیســت شناســی و جنســیت بــه منزلــه برســاخته ای فرهنگــی از 
ان رو اکنــون شکســته اســت کــه در اصــل هیــچ دسترســی بــه حقایــق 
بیولوژیــک خــارج از گفتمــان هــای فرهنگــی وجــود نــدارد. بــدن هــای 
ــش  ــده بخ ــی قاع ــان های ــول گفتم ــه محص ــه مثاب ــواره ب ــی هم جنس

ــاری- ۱۳8۷ ( ــز، م ــد. )هولم ــی شــده ان بازنمای
بــه اعتقــاد اونگــر، واژه »جنــس« بایــد بــه ابعــاد بیولوژیکــي مردانگــي 
و زنانگــي فــرد محــدود شــود و »جنســیت« بــه صفــات و ویژگــي هــاي 
اجتماعــي دو جنــس اطــالق گــردد. بــه بیــان دیگــر، واژه »جنســیت« 
بــه اجــزاي غیرفیزیولوژیکــي جنــس اشــاره دارد کــه از نظــر فرهنگــي، 
بــراي مــردان یــا زنــان مناســب تشــخیص داده مــي شــود. جنســیت در 
واقــع، مجموعــه انتظاراتــي اســت از مــرد و زن نوعــي کــه در موقعیتــي 
ــان  ــه شناس ــرت، جامع ــتفاني گ ــه اس ــه گفت ــد. ب ــد بکن ــه بای ــن، چ معی
ــر  ــس ب ــالح جن ــد. اصط ــیت قائلن ــس و جنس ــان جن ــي می ــز مهم تمای
ــت دارد، حــال آن کــه  ــرد دالل ــان زن وم ــاوت هــاي بیولوژیــک می تف
جنســیت، ناظــر بــر ویژگــي هــاي شــخصي و روانــي اســت کــه جامعــه، 

آن هــا را تعییــن مــي کنــد.) اســتفاني گــرت، ۱۳80(
ــان  ــاره تفــاوت هــاي جنســي و جنســیتي زن ــر، درب در دهــه هــاي اخی
ــماري  ــت. ش ــده اس ــرح ش ــي مط ــدد و متفاوت ــات متع ــردان، نظری و م
انــدک از نخســتین فمینیســت هــاي رادیــکال، هرگونــه تفــاوت جنســي 
میــان زن و مــرد را منکــر مــي شــدند و از پیــش فــرض دانســتن ایــن 
کــه تفــاوت هــاي بیولوژیــک میــان زن ومــرد، طبیعــي اســت، ســرباز 

ــد. ) اســتفاني گــرت، ۱۳80( مــي زدن
ــن  ــره ای ــوار را در زم ــیمون دوب ــس اول، س ــاب جن ــر در کت ــن فیش هل
ــال ۱۹۴۹ در  ــوار درس ــیمون دوب ــد: »س ــي نویس ــته، م ــران دانس متفک
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــس دوم ـ در پاس ــهورش ـ جن ــاب مش کت
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ــول  ــه و محص ــز نتیج ــزي ج ــه زن چی ــرد ک ــالم ک ــت، اع زن چیس
ــکم  ــده او زن از ش ــه عقی ــت. ب ــادي نیس ــي و اقتص ــاي اجتماع نیروه
ــد نمــي شــود، بلکــه تحــت شــرایط اجتماعــي و اقتصــادي  مــادر، متول
اســت کــه بــه یــک زن تبدیــل مــي گــردد.) هلــن فیشــر، ۱۳8۱( ایــن 
ــک  ــي بیولوژی ــه ذات گرای ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب دســته از فمینیســت ه
بــا ایــن نظریــه کــه بیولــوژي، تعییــن کننــده ویژگــي زن و مــرد اســت، 
ــه  ــدگاه کــه زن ومــرد، دو مقول ــا ایــن دی ــان ب اثبــات نشــده اســت. آن
ــته و آن را  ــه برخاس ــه مقابل ــتند، ب ــزا هس ــاوت و مج ــک متف بیولوژی
ــي  ــان م ــرد دانســته اند.آن نتیجــه بررســي هــاي علمــي دانشــمندان م
گوینــد کــه مــردان آگاهانــه در پــي یافتــن شــواهد علمــي بــراي تأییــد 
ــه  ــد کــه دو جنــس، مقــوالت بیولوژیکــي جداگان ــوده ان ــه ب ــن نظری ای
اي هســتند. ) اســتفاني گــرت، ۱۳80( ایــن نظریــه، بــه علــت مخالفــت 
هــاي آشــکارش بــا یافتــه هــاي علمــي، دیــري نپاییــد و حتــي نظریــه 
ــوار،  ــیمون دوب ــد. )س ــت کردن ــالم برائ ــما از آن اع ــز رس ــش نی پردازان

)۱۳80
مؤلــف جنــس اول در بررســي علــل ناکامــي افــکار دوبــوار و پیروانــش 
ــا  ــرایط ب ــر ش ــت. دیگ ــرده اس ــر ک ــه تغیی ــون زمان ــد: اکن ــي نویس م
ایــن اعتقــاد دوبــوار ســازگار نیســت. اینــک شــواهدي علمــي در دســت 
ــد، داراي  ــدو تول ــا از ب ــان ه ــه انس ــد هم ــي ده ــان م ــه نش ــت ک اس
جریــان هایــي الکتریکــي در مغــز هســتند کــه هدایــت گــر رفتارهــاي 
ــا  ــي اساســي ب ــرد از جهات ــن، زن و م ــر از ای ــان اســت. غی انســاني آن
ــه  ــک زن ب ــه ی ــت ک ــوان گف ــي ت ــت م ــد. در حقیق ــر متفاوتن یکدیگ
ــا اســتعدادها و  هنــگام تولــد، زن بــه دنیــا مــي آیــد. زنــان و مــردان ب
ــون،  ــا کن ــش ت ــزاران ســال پی ــه از ه ــي شــوند ک ــد م ــي متول تمایالت
ــان  ــتند. زم ــان نیس ــک س ــان، ی ــردان و زن ــد. م ــه ان ــد یافت در آن رش
چندانــي ازآغــاز ایــن تحقیــق نگذشــته بــود کــه توانســتیم اســناد علمــي 
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ــي و  ــاي بیولوژیک ــاوت ه ــود تف ــر وج ــان گ ــه نش ــم ک ــیاري بیابی بس
روان شــناختي متعــدد میــان زن و مــرد بــود. بــه قــول جــان راســکیني 
ــراي دیــدن چیزهــا فقــط یــک راه وجــود دارد و آن، دیــدن کل هــر  ب

ــرت، ۱۳80( ــز اســت. ) اســتفاني گ چی
ــد،  ــم زده ان ــان قل ــث زن ــه در مباح ــمندان، ک ــر از اندیش ــاره اي دیگ پ
ــرار  ــالک ق ــا م ــد؛ ام ــه ان ــرد را پذیرفت ــان زن وم ــي می ــاوت جنس تف
دادن آن هــا بــراي نقــش هــا و انتظــارات متفــاوت را بــر نمــي تابنــد. 
ــد؛ امــا  ــان تفــاوت جنســي زن ومــرد را مــي پذیرن ــه بیــان دیگــر، آن ب
ــته  ــاالري دانس ــگ مردس ــول فرهن ــیتي را معل ــاوت جنس ــه تف هرگون
ــان  ــاي زن ــؤولیت ه ــا ومس ــش ه ــاوي نق ــاي آن و تس ــتار الغ وخواس
ــه و  ــیت مردان ــود جنس ــر، وج ــت بادانت ــر الیزاب ــتند. دکت ــردان هس وم
زنانــه را واقعــي نمــي دانــد و آن را معلــول یــک رشــته عوامــل روانــي، 
ــه عقیــده اوگرچــه ترکیــب  ــد. ب اجتماعــي و فرهنگــي معرفــي مــي کن
ــن  ــا تعیی ــوزوم، نخســتین شــرط وجــودي بشــر مذکراســت، ام دوکروم
ــه  کننــده ویژگــي هــاي آن نیســت. بنابرایــن، مذکــر بودن)جنســیت( ب
ــه  ــتگي دارد ک ــي بس ــي و فرهنگ ــي، اجتماع ــل روان ــته عوام ــک رش ی

ــر، ۱۳۷۷( ــت بادانت ــد. )الیزاب ــک ندارن ــي ژنتی ــا ویژگ ــي ب ربط
ایــن رویکــرد نیــز مــورد نقــد جــدي روان شناســان اجتماعــي و جامعــه 
ــاوت  ــن دانشــمندان، تف ــدگاه ای ــرار گرفــت. از دی شناســان در غــرب ق
ــاوت  ــي تف ــه طبیع ــوارد، نتیج ــاق م ــه اتف ــب ب ــیتي در قری ــاي جنس ه
هــاي جنســي زن ومــرد بــوده وضــرورت هــاي کارکــردي آن را درهمــه 
جوامــع بشــري، تثبیــت ونهادینــه کــرده اســت. امــروزه بســیاري برایــن 
باورندکــه عوامــل بیولوژیــک، درشــکل دادن بــه نقــش هــاي جنســیتي 
ــاوت  ــي، از تف ــه شناس ــد. در جامع ــیار مؤثرن ــه، بس ــرد در جامع زن وم
ــواده و  ــیم کار در خان ــح دادن و تقس ــراي توضی ــک، ب ــي بیولوژی جنس

جامعــه، بــه طــور کلــي ســود جســته انــد.
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ــه  ــرد، برنام ــه زن و م ــد ک ــي کنن ــن اســتدالل م تایگــر و فاکــس چنی
ــد  ــي دارن ــي متفاوت ــاي ژنتیک ــه ه ــا برنام ــک ی ــاي بیولوژی ــزي ه ری
ــزي  ــه ری ــت. برنام ــان اس ــاوت آن ــاي متف ــاز رفتاره ــه س ــه زمین ک
بیولوژیکــي مــردان موجــب گرایــش آنــان بــه ســتیزه جویــي و تســلط 
اســت، حــال آن کــه برنامــه ریزیــي بیولوژیکــي زنــان، آنــان را مســتعد 
ــا بررســي  ــد. مــرداک ب بچــه دارشــدن و مراقبــت از کــودکان مــي کن
ــا قــدرت جســماني  ــوع تقســیم کار خانوادگــي را ب ــن ن ۲۲۴ جامعــه، ای
بیــش تــر مــردان، کــه پایــه اي ژنتیکــي داشــت و نیزبــا نقــش 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــز ب ــونز نی ــح داد. پارس ــل توضی ــد مث ــان در تولی زن
ــراي  ــزه اي ب ــل، غری ــد مث ــش بیولوژیکشــان در تولی ــر نق ــا ب ــان بن زن
ــاي نقــش  ــراي ایف ــان را ب ــزه، آن ــن غری ــد و ای ــرورش دیگــران دارن پ
ــازد.  ــي س ــته م ــال شایس ــته اي، کام ــواده اي هس ــر احســاس در خان پ
ــزاري در  ــراي ایفــاي نقــش اب ــان راب ــوژي مــردان، آن ــن بیول هــم چنی
ــاي  ــن نیازه ــتلزم تأمی ــه مس ــي ک ــازد، نقش ــي س ــب م ــواده مناس خان
اقتصــادي خانــواده و پیونــد دادن آن بــا جهــان خــارج اســت. سیاســت 
مــداران نیــز ماننــد جامعــه شناســان، تقســیم کار جنســي در خانــواده و 
جامعــه را طبیعــي و مطلــوب جلــوه داده انــد. در ســال ۱۹۷۹ میــالدي، 
ــت محافظــه کار در انگلســتان  ــر دول ــا وزی ــه بعده ــن ک ــک جنکی پاتری
شــد ـ در برنامــه مســتندي بــه نــام »انســان زنــده« درشــبکه بــي بــي 
ــد متعــال مــي خواســت همــه  ســي گفــت: مــي دانیــد کــه اگــر خداون
مــا یــک ســان حــق کار بیــرون از خانــه و رفتــار یــک ســان را داشــته 
باشــیم، هرگــز زن و مــرد را نمــي آفریــد. ایــن کــه کــودکان خردســال، 
ــي  ــک زندگ ــات بیولوژی ــد، از واقعی ــود وابســته ان ــادران خ ــه م ــا ب واقع
ــچ  ــپاک، لی ــر اس ــودک، نظی ــرورش ک ــان پ ــیاري کارشناس ــت. بس اس
ــي  ــادري بیولوژیک ــزه م ــان غری ــه زن ــدگاه، ک ــن دی ــاره ای ــي درب وجال

ــرت، ۱۳80( ــتفاني گ ــد. ) اس ــاق نظــر دارن ــد، اتف دارن
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ــاي  ــي، فمنیســت ه ــن علم ــواهد و قرائ ــن ش ــاي همی ــر مبن ــروزه ب ام
ــا  ــب ب ــاي متناس ــش ه ــیتي ونق ــاي جنس ــاوت ه ــدرن، تف ــت م پس
ــاد  ــد. از دهــه هفت ــه ان ــرد را پذیرفت ویژگــي هــاي بیولوژیکــي زن و م
ــدگاه  ــر از دی ــد و متأث ــام فمنیســت هــاي جدی ــا ن ــد، گروهــي ب ــه بع ب
ــر روان  ــه ب ــا تکی ــه ب ــد ک ــرده ان ــور ک ــتي ظه ــت مدرنیس ــاي پس ه
ــي  ــد م ــي تأکی ــاي زنانگ ــي ه ــظ ویژگ ــر حف ــه، ب ــي رفتارگرایان شناس
ــه  ــد ک ــا معتقدن ــان ه ــاوت انس ــل تف ــر اص ــد ب ــا تأکی ــان ب ــد. آن ورزن
باورهــاي جهــان شــمول فمینیســت هــاي رادیــکال نــه تنهــا غیــر قابــل 
دسترســي اســت، بلکــه مــي توانــد اشــکال جدیــدي از ســتم بیافرینــد. 

ــت. ــد اس ــر و فرزن ــواده، همس ــد خان ــه زن، نیازمن ــد ک ــان معتقدن آن

فمینیسم دو(:  الف. 
فمینیســم در معنــای اّول، کــه همــان کاربــرد عمومــی و شــناخته شــده  
ــری  ــع براب ــه می شــود کــه مداف ــی گفت ــه اندیشــه و نهضت آن اســت، ب
حقــوق زنــان بــا مــردان در ســاحت های اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی 
ــه زن ســاالری،  می باشــد کــه در فارســی ممکــن اســت از ایــن واژه ب
ــه، از  ــن اندیش ــرفت ای ــا پیش ــه ب ــود. البت ــر ش ــی و… تعبی زن گرای
ــای  ــه  ه ــکیل مجموع ــق و تش ــده، تحق ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای جمل
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــای زن ــرای فعالیت ه ــه  ای ب ــازمان یافت ــم و س منظ
ــان  ــان، نهضــت زن ــان، انجمــن زن عناویــن مختلفــی؛ ماننــد تشــکل زن
ــات و  ــور ُخلقی ــود و ظه ــای دوم، نم ــد .معن ــور می یاب ــروز و ظه و… ب

ــا مــورد نظــر نیســت.  ــه در مــردان اســت کــه ایــن معن صفــات زنان
فمینیســم بــه عنــوان دفــاع از حقــوق زنــان و برابــری ایــن حقــوق بــا 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــده دارد، ول ــد ص ــش از چن ــینه  ای بی ــردان، پیش م
کــه ایــن واژه در اواســط قــرن نوزدهــم میــالدی بــه ایــن معنــا بــه کار 
رفــت. بــه منظــور تحقــق اندیشــه فمینیســتی، بــه تدریــج جنبش هــای 



106
گوناگونــی شــکل گرفتــه و بــرای رســیدن بــه خواســته  هــای خویــش، 
راه  هــای متفاوتــی را در پیــش گرفتنــد. از نظــر تاریخــی تکامــل 
ــه تقســیم نمــود.  ــه دو مقطــع و مرحل ــوان ب ــان فمینیســتی را می ت جری
مرحلــه  اّول: از اوایــل قــرن ۱۹ تــا ۱۹۲0 )بعــد از جنــگ جهانــی اّول(، 
ــه بعــد اســت. البتــه فمینیســم در تعریــف  ــه  دوم: از دهــه  ۶0 ب و مرحل
اّولیــه  خــود، نهضــت حق طلبــی زنــان بــود کــه از آمریــکا شــروع شــد؛ 
ــه ریشــه در»جنســیت« داشــت  ــی ک ــر تبعیض های ــان در براب ــی زن یعن
ــا انگیــزه و هــدف حق طلبــی  و در آن زمــان مطــرح بــود، حرکتــی را ب
شــروع نمودنــد کــه تنهــا بــر مبنــای دیــدگاه  هــا و نگرش هــای خــاص 
اجتماعــی و بعضــًا دینــی خــود قــدم در ایــن مســیر نهــاده بودنــد. ایــن 
ــال های  ــی در س ــت، ول ــم در برداش ــی ه ــف های ــه ضع ــت، نقط نهض
گــروه   از  فمینیســت ها،  از  متعــددی  گرایش هــای   ۱۹80 تــا   ۱۹۷0
ــی  ــه کار، و حت ــای محافظ ــا طیف ه ــه ت ــی گرفت ــیار افراط ــای بس ه
دینــی مذهبــی ظهــور نمودنــد. در نتیجــه، گرایــش و نظــرات متعــددی 
ــی همــه  آنهــا در ایــن کــه حقــوق  ــده  فمینیســتی وجــود دارد، ول در ای
ــای  ــاب راه کاره ــا انتخ ــت ب ــده و می بایس ــه ش ــده گرفت ــان نادی زن
ــترک   ــرود، مش ــان ب ــض از می ــوق و تبعی ــع حق ــن تضیی ــب، ای مناس
ــد. البتــه محورهایــی هــم وجــود دارد کــه موجــب اختــالف و تعــدد  ان
ــان گشــته اســت. معرفــت شناســی شــاخه ای از فلســفه مــی باشــد  آن
ــش از  ــی بی ــت شناس ــروزه معرف ــد. ام ــی کن ــث م ــت بح ــه از معرف ک
ــش  ــذا جنب ــت. ل ــی اس ــزار سیاس ــک اب ــد ی ــش باش ــک دان ــه ی آن ک
هــای سیاســی متفــاوت تــالش مــی کننــد کــه بــر اســاس ایــن ابــزار، 
موفقیــت هایــی را بــه دســت بیاورنــد. بــر ایــن اســاس، اگــر فمینیســم 
ــم،  ــر بگیری ــان در نظ ــی زن ــش اجتماع ــک جنب ــوان ی ــه عن ــم ب را ه
ــالش  ــن روش ت ــرا ای ــم؛ زی ــتثنا کنی ــه مس ــن نکت ــد آن را از ای نبای
ــان اندیشــمندان  ــی در می ــزار، مقبولیت ــن اب ــه کمــک ای ــرده اســت ب ک
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ــد.  کســب کن

جنبــش هــای فمینیســتی در اعتــراض بــه مســائلی؛ از قبیــل تقســیم کار 
و موقعیــت زنــان در جامعــه غــرب شــکل گرفــت و تدریجــًا بــه صــورت 
یــک نظــام فکــری درآمــد. فمینیســم بــرای ایــن کــه در میــان فلســفه 
جدیدراهــی بــاز نمــوده و بــه یــک مکتــب فکــری تبدیــل شــود، تــالش 

کــرد تــا یــک نــوع معرفــت شناســی خــاص را طراحــی کنــد. 

ــانه  ــت شناس ــف معرف ــای مختل ــش ه ــن گرای ــه در بی ــم ک ــی دانی م
دو گرایــش عمــده وجــود دارد: گرایــش درون گرایانــه و گرایــش 
ــات  ــاخه ای از گرایش ــتی ش ــی فمینیس ــت شناس ــه. معرف ــرون گرایان ب
ــل  ــش عوام ــی نق ــه مدع ــت ک ــناختی اس ــت ش ــه معرف ــرون گرایان ب
ــی  ــه گرایش ــاخه ک ــن ش ــتند. ای ــاور هس ــه ب ــد توجی ــی در فرآین بیرون
از معرفــت شناســی اجتماعــی اســت، برخــالف معرفــت شناســی 
ــا کــه  ــن معن ــوده؛ بدی ــودن حصــول معرفــت ب ــق ب ســنتی، منکــر مطل
وجــود برخــی مقدمــات معیــن، لزومــًا ســبب شــکل گیــری یــک بــاور 
ــه تناســب  ــرد ب ــر ف ــراد نمــی شــود و ه ــه اف ــن و یکســان در هم معی
ــاوت  ــاوری متف ــه ب ــات یکســان ب ــود، از آن مقدم ــی خ ــط اجتماع محی
ــی و  ــرایط اجتماع ــت، ش ــون منزل ــی؛ چ ــل اجتماع ــد و عوام ــی رس م
ــدرت را از  ــاع ق ــاختار اجتم ــرد و س ــی ف ــازات اجتماع ــناختی، امتی ش
شــرایط مهــم حصــول معرفــت مــی داننــد. در ایــن صــورت آنــان بــه 
جــای پرســش از ماهیــت معرفــت، از ماهیــت اجتماعــی شــخصی کــه 
معرفــت بــرای او حاصــل مــی شــود، صحبــت مــی نماینــد. ایــن نــوع 
ــل  ــی تقاب ــی  ـ آمریکای ــی انگلیس ــا معرفت شناس ــه ب ــی ک معرفت شناس
ــه گذشــته درمی یابیــم کــه ســیر  ــا نگاهــی ب دارد، مدعــی اســت کــه ب
ــر خواســت  ــوده و بناب ــدار ب ــواره مردم ــت، هم اندیشــه، فلســفه و معرف
و عالیــق  آنــان شــکل گرفتــه اســت؛ از ایــن رو، معرفت شناســی 
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براســاس تجربه هــای جنســیت، رنــگ و تحصیــالت پدیــد آمــده 
ــید.  ــت کش ــد دس ــت بای ــت در معرف ــت و قطعی ــس از عینی ــت، پ اس
یکــی از بحــث هایــی کــه فمنیســت هــا دارنــد ایــن اســت اگــر قــرار 
بــود زنــان، تاریــخ فلســفه را مــی نوشــتند، فلســفه عالــم متفــاوت بــود؛ 
زیــرا زنــان از لحــاظ موقعیــت اجتماعــی، متفــاوت هســتند و مــی تواننــد 
ــا معرفــت  معرفــت دیگــری داشــته باشــند، بنابرایــن معرفــت مــردان ب
ــت  ــای فمینیس ــدگاه ه ــۀ دی ــت. مجموع ــاوت اس ــاًل متف ــان کام زن
 Feminist »هــا در بــاب معرفــت، »معرفــت شناســی فمینیســتی

ــت.  ــه اس ــام گرفت epistemology ن
ــرده  ــه ک ــن خالص ــود را در دو رک ــی خ ــت شناس ــا معرف ــت ه فمینیس
انــد؛ یکــی انتفــاد از اصالــت فــرد )individualism( و دیگــری نقــش 
و جایــگاه )standpoint( معرفــت. تمــام تــالش فمینیســت هــا 
ــه  ــت مردان ــا معرف ــه ب ــت زنان ــن اســت کــه اواًل: معرف ــه ای معطــوف ب
ــه  ــی ب ــی خاص ــاز و ویژگ ــه امتی ــت زنان ــًا: معرف ــت، ثانی ــاوت اس متف
ــد وشــرح:  ــی، نق ــروز جندق ــی، به ــاس یزدان ــه دارد. )عب ــت مردان معرف
علیرضــا قائمــی نیــا، محمــود فتحعلــی و…،دفتــر مطالعــات و تحقیقــات 

زنان)۱۳8۲(،ص۳۹ـ۵۳و۱۳8ـ۱۵۹(
ــه  ــت ک ــر اس ــر حاض ــز عص ــث برانگی ــث بح ــی از مباح ــم یک فمینیس
ــای  ــم، نقش ه ــترده ای را در مفاهی ــوالت گس ــر تح ــای اخی در دهه ه
ــاد  ــا ایج ــت آن ه ــز هوی ــان و نی ــی زن ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ف
کــرده اســت. امــروزه نظریــه فمینیســم مجموعــه ای از نحله هــای 
فکــری، احــزاب سیاســی و انــواع و اقســام گرایش هــای ذهنــی و 
ــگ و  ــاد، فرهن ــت، اقتص ــای سیاس ــت و در حوزه ه ــان اس ــاری زن رفت
اجتمــاع و نیــز حوزه هــای مختلــف علــوم ورود یافتــه اســت. بــه زعــم 
ــتن  ــت کاس ــن نهض ــتاورد ای ــن دس ــم، مهمتری ــمندان فمینیس اندیش
فاصله هــای جنســیتی در حیطــه خانوادگــی و اجتماعــی اســت، در 
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ــش  ــا چال ــنتی ب ــام س ــواده، نظ ــد از خان ــف جدی ــا تعاری ــه ب ــی ک حال
ــود  ــا می ش ــی ادع ــای انتزاع ــد در تحلیل ه ــت، هرچن ــده اس ــرو ش روب
ــری و  ــا کل نگ ــا ب ــده، اّم ــم ش ــان فراه ــرای زن ــی ب ــرایط مطلوب ش
ــد  ــگ جدی ــه فرهن ــود ک ــخص می ش ــر مش ــه یکدیگ ــا ب ــط پدیده ه رب
ــه  ــًا ب ــه نهایت ــد ک ــم می کن ــی بســتری را فراه ــج فردگرای ــن تروی ضم
ــروز  ــردان و ب ــان و م ــل زن ــدم درک متقاب ــی و ع ــم اجتماع عدم تفاه
ــه  ــد. ب ــی می انجام ــی و خانوادگ ــط اجتماع ــتم رواب ــالل در سیس اخت
ــر و  ــران تغیی ــی از صاحبنظ ــش برخ ــن جنب ــتر ای ــی بیش ــور بررس منظ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوج م ــه م ــه را در س ــن نظری ــی ای ــوالت درون تح

می دهنــد. 
ــارزات گســترده  ــا مب ــرن نوزدهــم همزمــان ب ــوج اّول: در اواخــر ق م
ــال  ــورت فع ــه ص ــز ب ــان نی ــژادی، زن ــه تبعیض ن ــکا علی ــردم آمری م
ــه اعتراضــی  ــژادی را ب ــن حرکــت ضــد تبعیض ن مشــارکت نمــوده و ای
ــی  ــف اجتماع ــای مختل ــی در عرصه ه ــری حقوق ــه نابراب ــترده علی گس
ــر  ــا ۱880 و ب ــال های ۱8۴8 ت ــت در س ــن حرک ــد. اوج ای ــوق دادن س
ــا  ــت ت ــن وضعی ــت. ای ــکل گرف ــتی ش ــی لیبرالیس ــول و مبان ــه اص پای
ــه  ــر چ ــور ه ــق رأی و حض ــت و ح ــه داش ــتم ادام ــرن بیس ــل ق اوائ
ــش در  ــن جنب ــم زد. ای ــی را رق ــای اجتماع ــان در عرصه ه ــتر زن بیش
دهه هــای ۱۹۲0 تــا ۱۹۶0 بــه علــت ایجــاد تشــتت و اختالفــات درون 

ــد.  ــول گردی ــار اف ــازمانی دچ س
مــوج دّوم: در ســال ۱۹۶۱ در نظــام سیاســی آمریــکا تغییراتــی رخ داد 
و بــار دیگــر توجــه زنــان فعــال و طرفــدار حقــوق زن، بــه ســوی حــل 
ــوج دّوم  ــب م ــن ترتی ــد. بدی ــان معطــوف گردی مســائل و مشــکالت زن
فمینیســم، از آمریــکا آغــاز شــد و بعدهــا کشــورهای اروپایــی را تحــت 
ــوق  ــای حق ــان اعط ــن دوره خواه ــت های ای ــرار داد. فمینیس ــر ق تأثی

ــد. ــان بودن ــرای زن ــد ب مشــابه مــردان و ایجــاد فرصت هــای جدی
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ــوج دّوم،  ــول م ــا اف ــان ب ــه ۷0، همزم ــر ده ــّوم: در اواخ ــوج س م
ــاز  ــوج ســّوم حرکــت فمینیســتی آغ ــی، م ــات درون ــر رشــد اختالف براث
ــان و  ــت زن ــانی های موقعی ــا و ناهمس ــر تفاوت ه ــتر ب ــه بیش ــد ک گردی
توجــه بــه اصــول زیربنایــی و احتــرام بــه تکثــر آرا و اندیشــه ها تأکیــد 
ــت  ــک از اهمی ــات آکادمی ــردازی و مطالع ــن دوره نظریه پ داشــت. در ای
خاصــی برخــوردار گردیــد. فمینیســم بــا صراحــت تاکیــد مــی کنــد کــه 
ــی  ــازمان اجتماع ــاض در س ــل اغم ــن و غیرقاب ــور بنیادی ــس؛ مح جن
اســت بــه گونــه ای کــه تــا بــه امــروز زنــان را فرودســت مــردان قــرار 

ــگ، ۱۳۹۱( داده اســت. )تان
 

فمینیســم از دامنــه ای از تحلیــل هــا و اســتراتژی هــای کنــش ســاخته 
شــده اســت کــه در ذیــل مــی آیــد:

لیبرال، فمینیسم 
فمینیســم تفاوت یا رادیکال،

فمینیســم سوسیالیست یا مارکسیست،
سیاه، فمینیسم 

فمینیسم پســامدرن یا پساساختارگرا.

ــد  ــی کن ــد م ــان تاکی ــرای زن ــر تســاوی فرصــت ب ــرال ب فمینیســم لیب
ــای اقتصــادی  ــی و چارچوبه ــترده قانون ــاختارهای گس ــق س ــه ازطری ک
ــه  ــت ب ــای سوسیالیس ــت ه ــل قمینیس ــت. در مقاب ــتیابی اس ــل دس قاب
ــری  ــن نابراب ــگاه بنیادی ــیت و جای ــه و جنس ــن طبق ــای بی ــل ه تعام
هــای جنســیتی در بازتولیــد ســرمایه داری اشــاره مــی کنــد . برخــالف 
ــدی  ــری و همانن ــر براب ــه ب ــرال و سوسیالیســت ک فمینیســت هــای لیب
ــای  ــر تفاوته ــکال ب ــا رادی ــاوت ی ــای تف ــت ه ــد، فمینیس ــد دارن تاکی
ذاتــی میــان زنــان و مــردان انگشــت مــی نهنــد و تفاوتهــای خالقانــه 
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زنــان و برتــری ارزش هــای زنانــه را قــدر مــی گذارنــد. )بارکــر،  ۱۳8۷(

تفاوت الف.سه(: سیاست 
ــوم  ــوزه عل ــر در ح ــاخه ای از تفک ــر ش ــد ه ــز مانن ــاختارگرایی نی پساس
ــا  ــه ه ــه از نحل ــت ک ــه ای از رویکردهاس ــی مجموع ــانی و اجتماع انس
ــه  ــر پذیرفت ــش تاثی ــه نظریات ــود در ارائ ــش از خ ــری پی ــب نظ و مکات
ــاختارگرایی و  ــدار س ــود را وام ــری خ ــول فک ــیاری از اص ــت. بس اس
ــان شناســی ســاختاری مــی باشــد. اندیشــه هــای مارکسیســتی نیــز  زب
برافــکار پســا ســاختارگرایانی چــون فوکــو بــی تاثیرنبــوده اســت.مفهوم 
فرهنــگ در رویکــرد پســا ســاختارگرا مفهومــی واحــد و یکپارچــه 
ــن رو  ــد از ای ــی باش ــته م ــجم و ناپیوس ــا منس ــر، ن ــه متکث ــوده بلک نب
فرهنــگ در اینجــا بــه شــیوه در زمانــی و تاریخــی تحلیــل مــی گــردد. 
برخــالف بینــش ســاختارگرا کــه ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی را 
محصــول ارتباطــات اجتماعــی و نیازهــای انســانی و ناخــوداگاه جمعــی 
مــی دانــد رویکــرد پســا ســاختارگرا ایــن ســاختارها را مرتبــط بــا مقولــه 
قــدرت مــی دانــد کــه در بحــث هــای فوکــو بــه مقولــه قــدرت بیشــتر 

مــی پردازیــم.
پساســاختارگرایی بــا ایــده ســاختارگرا دارای وجــوه اشــتراک مــی باشــد 
امــا در عیــن حــال در پــاره ای از اصــول خــود، ســاختارگرایی را مــورد 
نقــد قــرار مــی دهــد همانگونــه کــه بــه اختصــار گذشــت فرهنــگ در 
ــی  ــه شــیوه همزمان ــذا ب ــوده ل ــی یکپارچــه ب ــش ســاختارگرا مفهوم بین
مــورد تحلیــل قــرار مــی گیــرد در حالــی کــه در حــوزه پساســاختارگرا از 
ــه شــیوه در زمانــی تحلیــل  آنجــا کــه نامنســجم و چنــد الیــه اســت ب
ــد ذات  ــردی ض ــاختارگرایی رویک ــر پساس ــوی دیگ ــردد.از س ــی گ م
ــت و  ــن نگــرش هوی ــه ای ــا ک ــن معن ــی اســت بدی ــر ذات ــه و غی گرایان
حقیقــت رامحصــول فرهنــگ در زمــان هــا و مــکان هــای خــاص مــی 
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ــه امــور جهــان شــمول طبیعــت )بارکــر،۳۹:۱۳8۷( ــد و ن دان

ــک  ــای ی ــه معن ــد ک ــول ندارن ــر را قب ــن نظ ــان ای ــاختار گرای پساس
متــن یــا رفتــار فرهنگــی را نهایتــا ســاختارهای بنیانــی آن متــن 
ــواره در  ــا هم ــان معن ــاد ایش ــه اعتق ــد. ب ــی کنن ــن م ــار معی ــا رفت ی
ــان  ــت در جری ــه ای موق ــا وقف ــی معن ــه عبارت ــد اســت،یا ب ــک فراین ی
ــان را  ــالوده زب ــه ش ــور ک ــالف سوس ــت.بر خ ــاالت اس ــی احتم دائم
ــای  ــه ه ــت در نظری ــی پنداش ــانه م ــول و نش ــن دال و مدل ــه بی رابط
ــن  ــق ای ــت. طب ــن اس ــر از ای ــده ت ــت پیچی ــاختارگرایی وضعی ــا س پس
نظریــه هــا دال موجــد مدلــول نیســت بلکــه هــر دال صرفــا دال هــای 
ــی  ــیار ب ــری بس ــا ام ــه معن ــی آورد.در نتیج ــود م ــه وج ــری را ب دیگ
ثبــات اســت کــه بــه عبارتــی همــواره هــم حاضــر و هــم غایــب اســت. 

)اســتوری،۱۵۴:۱۳8۹(
ــه نقــش فرهنــگ  ــه »مولــف« ب ــا اســتفاده از  مقول پساســاختارگرایی ب
ــون  ــا کــه مت ــن معن ــد بدی ــی اشــاره مــی کن ــم و معان در ایجــاد مفاهی
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــتر  ه ــور بس ــه فراخ ــدگان ب ــط خوانن توس

خــاص خــود ادراک مــی شــوند.
بــه عبــارت دیگــر منشــا آفرینــش متــن هــا را نبایــد مولــف یــا مولفــان 
ــازی آزادی بیــن دال هــا پدیــد مــی آینــد  آنهــا دانســت متــن هــا از ب
ــا را  ــق آنه ــه مصادی ــد آزادان ــی توانن ــواره م ــاوت هم ــدگان متف و خوانن

ــاز تعییــن کنند.)رضایــی،۴0۳:۱۳8۶( تعییــن و ب
ــا  ــوژه ی ــت، س ــچ حقیق ــان هی ــارج از زب ــاختارگرایان خ ــگاه پساس  از ن
هویتــی وجــود نــدارد. همیــن طــور بــه ایــن دلیــل کــه در خــود زبــان 
ــچ   ــد هی ــی توان ــز نم ــان  نی ــدارد زب ــود ن ــداری وج ــع پای ــز مراج نی
ــا  ــی ی ــذا زنانگ ــد. ل ــی کن ــتحکمی را بازنمای ــت مس ــا هوی ــت ی حقیق
ــی  ــی نیســتند بلکــه آنهــا توصیفات هویــت ســیاه امــور جهانشــمول ثابت
ــه حقیقــت  ــه مثاب ــرارداد اجتماعــی ب ــان هســتند کــه از طریــق ق در زب
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ــوند.)بارکر،۳۹:۱۳8۷( ــی ش ــته م پنداش

ــکل  ــان در ش ــرای زب ــاختارگرایان ب ــه پساس ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــر  ــان تحــت تاثی ــد زب ــا معتقدن ــد ام ــت نقــش مهمــی قائلن ــری هوی گی
فرهنــگ عمــل مــی کنــد و یــک برســاخته اجتماعــی و فرهنگــی مــی 
ــی  دارای شــکل خاصــی مــی  ــان و مکان ــن رو در هــر زم باشــد. از ای
ــد ذات  ــرد  ض ــر از رویک ــان متاث ــه زب ــتن ب ــیوه نگریس ــن ش ــد. ای باش
ــت و  ــت ثاب ــان خصل ــرای زب ــه ب ــاختارگرایی اســت ک ــا س ــه پس گرایان

ــتند. ــل نیس ــری قائ تغییرناپذی
ــی  ــن رویکــرد را اتخــاذ م ــا ای ــوم معن ــاره مفه پســا ســاختارگرایی درب
کنــد کــه معنــا هرگــز از طریــق رابطــه بــا چیــزی خــارج از زبــان بــه 
وجــود نمــی آیــد یعنــی معانــی تنهــا وجــود دارنــد وهیــچ چیــز خارجــی 
ــاختارگرا  ــرد س ــالف رویک ــرد برخ ــن رویک ــد ای ــی کن ــاد نم آن را ایج
ــه رابطــه اش  ــای یــک واژه  ب ــان اســت کــه معتقــد اســت معن ــه زب ب
ــد  ــاختارگرایان معتقدن ــن پساس ــت بنابرای ــته اس ــر وابس ــا واژگان دیگ ب
ــردر شــکل  ــدارد و ســطح ظاه ــود ن ــان وج ــی در جه ــق پنهان ــه عم ک

ــب،۲۳۵:۱۳۷8( ــی معناســت. )کرای ــی نظــم و ب ــی آن ب ابتدای

ــر پساســاختارگرایی  ــی ب ــات فرهنگــی مبتن  موضــوع محــوری در مطالع
ایــن ایــده اســت کــه مقــوالت از طریــق بازنمایــی تفــاوت هــا تولیــد مــی 
شــوند. ســوژه هــا از تفــاوت هاســت کــه شــکل مــی گیرنــد. زیــرا آنچــه 
ــاخته  ــه نیستســم س ــق آنچــه ک ــدازه ای از طری ــا ان ــتیم ت ــا هس ــه م ک
ــای  ــوزه ه ــاوت در ح ــر تف ــی ب ــات فرهنگ ــوزه مطالع ــود. در ح ــی ش م
ــود. از  ــی ش ــی م ــد فراوان ــت تاکی ــژاد و ملی ــیت، ن ــد جنس ــی مانن خاص
ــه  ــر از ۱۹۹0 ب ــات فرهنگــی متاخ ــاوت در مطالع ــن رو سیاســت تف همی
بعــد بــا نظریــه پــردازی هــای فمینیســتی، مطالعــات نــژادی / قومیتــی و 

ــر،  ۱۳8۷( ــن شــده اســت. )بارک ــات پسااســتعمارگرایی عجی مطالع
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ب( تشخص زنان:

ب.یک(: سوژه بودگی
ــا از  ــه م ــت ک ــی اس ــرد و فرایندهای ــتی ف ــرط هس ــی ش ــوژه بودگ س
طریــق آنهــا بــه انســان بــدل مــی شــویم، یعنــی مــا چگونــه بــه لحــاظ 
ــم و  ــی گیری ــکل م ــوژه ش ــه س ــه مثاب ــی ب ــناختی و فرهنگ ــت ش زیس

ــز، ۱۳8۷( ــم. )هولم ــی کنی ــه م ــود را تجرب ــه خ چگون
ــوژی نقــش مهمــی در  ــاور اســت کــه ایدئول ــن ب ــر ای ــی آلتوســر ب لوی
ــوژی تمامــی افــرادی را  ــه ایــن معنــی کــه ایدئول تولیــد ســوژه دارد. ب
ــراد  ــه اف ــا هم ــد, ی ــوژی میکن ــر ایدئول ــود دارد درگی ــل خ ــه در مقاب ک
ــان  ــه زب ــل بشــوند. ب ــه ســوژه تبدی ــا ب ــرار مــی دهــد ت را مخاطــب ق
دیگــر، افــراد جامعــه یــا گــروه بــرای هــر ایدئولــوژی ای مهــم هســتند. 
ایدئولــوژی، نظــام ایــده هــا یــا بازنمودهایــی اســت کــه بــر اندیشــه ی 
ــوژی  فــرد یــا گــروه اجتماعــی تســلط دارد.)آلتوســر، 00۹۹ :۲۲( ایدئول
ــی و  ــی، حقوق ــی، اخالق ــی )دین ــواره و درهرصورت ــاص، هم ــای خ ه
سیاســی( بیــان کننــده ی مواضــع طبقاتــی هستند.)آلتوســر، 00۹۹ :۲۲( 
در ارتبــاط بــا ســوژه آلتوســر میگویــد: هــر ایدئولــوژی بــا خطــاب قــرار 
ــان را  ــه ی ســوژه، آن ــه واســطه کارکــرد مقول دادن افــراد معمولــی و ب
بــه ســوژه هــای انضمامــی بــدل مــی ســازد. پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
کــه ایدئولــوژی بدیــن شــیوه »عمــل مــی کنــد« یــا »کار مــی کنــد« 
ــع  ــه واق ــد« و ب ــی کن ــاب م ــراد »انتخ ــان اف ــا را از می ــوژه ه ــه س ک
)تمامــی افــراد را انتخــاب مــی کنــد( یــا افــراد را بــه ســوژه هــا »بــدل 
مــی ســازد« و بــه واقــع )همــه افــراد را تبدیــل مــی کنــد( و ایــن کار را 
از طریــق کنشــی بســیار دقیــق کــه بــه آن اســتیضاح نــام مــی دهیــم 
ــاده  ــا افت ــش پ ــاری پی ــه ی ــوان آن را ب ــی ت ــه م ــد، ک ــی ده انجــام م
تریــن خطــاب کــردن پلیــس یــا هــر کــس دیگــر بــرای خــود در نظــر 
آورد.)التوســر, 00۹۹ :۷۳ ( بــه باورآالتوســر همــه افــراد اســتیضاح مــی 
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ــزان اســتیضاح یکســان نیســت.  ــوع و می ــی ن شــوند، ول

ــه  ــدرت را ب ــوم ق ــوژی، مفه ــوم ایدئول ــای مفه ــه ج ــو، ب ــل فوک میش
ــرد،  ــک ف ــی ی ــدی و توانای ــیل و توانمن ــدرت، پتانس ــرد. ق ــی ب کار م
ــر  ــه، فوکــو تصوی ــت اســت. البت ــا یــک دول یــک گــروه، یــک نهــاد ی
ــال  ــتای کام ــه در راس ــد ک ــی ده ــه م ــدرت ارای ــی از ق ــال متفاوت کام
متفاوتــی عمــل مــی کنــد. یعنــی  نــه بــا ســرکوب ســوبژکتیویته، بلکــه 
ــه  ــدرت ب ــذا ق ــر,۱۳۹0 :۱00( ل ــارور کردن.)میل ــرورش و ب ــا، پ ــا ارتق ب

ــرور اســت. ــو، ســوژه ســاز و ســوژه پ ــر فوک تعبی
از نظــر میشــل فوکــو ســوژه بودگــی تولیــدی گفتمانــی اســت؛ گفتمــان 
بــه منزلــه شــیوه هــای قاعــده منــدی از ســخن گفتــن- عمــل کــردن، 
بــه افــراد ســخنگو مواضــع ســوزه ای خــاص خــودش ارایــه مــی دهــد 
ــدن و  ــد. ب ــدا کن ــان پی ــی خــاص از جه ــا بواســطه آن مواضــع، درک ت
جنســیت و قــدرت درون مایــه هــای اصلــی کار میشــل فوکــو هســتند. 
)مشــیرزاده، ۱۳۹0( از نظــر فوکــو جنســیت محــل اصلــی اعمــال قــدرت 
ــوژه  ــبب س ــن س ــی اســت بدی ــع غرب ــی در جوام ــوزه بودگ ــد س و تولی
ــوژه  ــه س ــد ک ــی باش ــیت م ــوار جنس ــه دی ــوار ب ــایه دی ــی همس بودگ
ــوند.  ــی ش ــاخته م ــدن برس ــرل از ب ــس و کنت ــد جن ــق تولی ــا از طری ه

ــگ،۱۳8۲( )دیورین

ب.دو(: هویت زنان
ــیوه  ــت- ش ــازد و هوی ــی س ــا را م ــا آنچــه شــخصیت م ــی ی ســوژه گ
هــای کــه مــا خــود را بــرای دیگــران توصیــف مــی کنیــم- قلمروهــای 
کانونــی مطالعــات فرهنگــی از دهــه ۱۹۹0 بــوده انــد. بــه بیــان دیگــر 

ــد:  مطالعــات فرهنگــی در جســتجوی ان اســت کــه بدان
ما چگونه به گونه ای از مردمان بدل می شــویم که هســتیم؟

چگونه به مثابه ســوژه ها تولید می شــویم؟
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چگونــه بــا توصیفاتــی ماننــد مــرد یــا زن، ســیاه یــا ســفید، جــوان یــا 

پیــرو.. هویــت یابــی مــی کنیــم؟ )بارکــر، ۱۳8۷(
ــردی  ــا رویک ــت ه ــه هوی ــبت ب ــی نس ــات فرهنگ ــن رو مطالع از همی
ــی  ــت هــا چیزهای ــد کــه هوی ــی دارد و اذعــان مــی کن ضــد ذات گرای
از پیــش موجــود نیســتند، هیــچ نــوع کیفیــت ذاتــی یــا جهــان شــمولی 
ــان  ــول گفتم ــا محص ــی ی ــای گفتمان ــاخته ه ــه برس ــد، بلک ــم ندارن ه
ــاره جهــان( هســتند.  ــد ســخن گفتــن در ب هــا )روش هــای قاعــده من

ــیرزاده، ۱۳۹0( )مش
هویــت اجتماعــی درک از ایــن مطلــب اســت کــه چــه کســی هســتیم 
و دیگــران کیســتند و از آن طــرف، درک دیگــران از خودشــان و افــراد 
دیگــر )از جملــه خــود مــا( چیســت. از ایــن رو هویــت اجتماعــی 
ــز  ــاب آن نی ــوان در ب محصــول توافــق و عــدم توافــق اســت و مــی ت

ــه چــون و چــرا پرداخــت. ب
زندگــی اجتماعــی انســان بــدون وجــود راهــی بــرای دانســتن ایــن کــه 
دیگــران کیســتند و بــدون نوعــی درک از ایــن کــه خــود مــا کیســتیم 
ــک  ــگاه ی ــخص هیچ ــی ش ــت اجتماع ــت. هوی ــور اس ــل تص ــر قاب غی
موضــوع تمــام و حــل شــده نیســت و در واقــع  هویــت را صرفــًا مــی 

ــز، ۱۳۹۱( ــد فهــم کــرد. )جنکین ــوان همچــون یــک فرآین ت
ــان  ــاره خودم ــا درب ــی اندیشــند از آنچــه م ــا م ــاره م ــردم درب آنچــه م
ــت  ــر هوی ــخص ب ــه ش ــدارد. اینک ــری ن ــت کمت ــیم اهمی ــی اندیش م
ــر و کار  ــا س ــا آنه ــه ب ــخاصی ک ــت اش ــی نیس ــد کاف ــد کن ــود تأکی خ
داریــم نیــز بایــد آن هویــت را معتبــر بداننــد. هویــت اجتماعــی هرگــز 
امــری یــک جانبــه نیســت. آنچــه یــک گــروه انســانی را هویــت مــی 
بخشــد شــباهتی اســت کــه باعــث تفــاوت آنهــا از گــروه هــای دیگــر 
مــی شــود. شــباهت و تفــاوت معناهایــی اســت کــه افــراد آنهــا را مــی 
ــت  ــاوت و شــباهت را عینی ــد تف ــع بشــری فراین ســازند. فرهنــگ جوام
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ــری  ــکل گی ــث ش ــاز باع ــت س ــی هوی ــای فرهنگ ــد. ابزاره ــی بخش م
ــان،  ــوند. زب ــی ش ــری م ــع بش ــن جوام ــی در بی ــای هویت ــه ه مقول
مذهــب، پوشــاک، عالیــق زیبــا شــناختی، تفریحــات و ســرگرمی، 
ــرای زندگــی هــر گروهــی  ــواردی فرهنگــی اســت کــه ب ــه و... م تغذی
ــاوت از  ــی و تف ــباهت درون گروه ــث ش ــد و باع ــی کنن ــا م ایجــاد معن

ــز، ۱۳۹۱( ــوند. )جنکین ــی ش ــروه م ــرون گ ب
ــه  ــاس نظری ــر اس ــه ب ــود ک ــی خ ــات جنس ــه ای درک از احساس گون
فمینیســتی، فرهنــگ بیــش از بیولــوژی، هویــت جنســی را تعییــن مــی 
کنــد. بــرای نمونــه ایــن هویــت صرفــا تصویــری عمومــی از اهــداف و 
مقاصــد جنســی را کــه بــا شــخصیت انســان یکــی شــده بازنمایــی مــی 
ــت جنســیتی اســت.  ــت شــخصی، هوی ــاد مهــم هوی ــد. یکــی از ابع کن
ــا زن  ــه عنــوان مــرد ی ــه پنداشــت مــردم از خــود ب هویــت جنســیتی ب
اشــاره دارد. در اصطــالح روانشناســی ایــن معنــا، یــک معنــای بنیــادی 
هســتی شناســی )وجــودی( از مــرد یــا زن بــودن، پذیــرش جنســیت فرد 
بــه عنــوان بــر ســاخته اجتماعــی- روانشــناختی اســت کــه بــا پذیــرش 

جنــس زیســت شــناختی اش هــم راستاســت. )ســفیری، ۱۳88(
هویــت تصویــری اســت کــه مــا از خودمــان و روابــط مــان بــا جهــان 
ــان  ــر از خودم ــن تصوی ــه ای ــه ممکــن اســت ک ــر چ ــم. گ ــرون داری بی
ــه  ــن ک ــا ای ــاوت داشــته باشــد ام ــاًل تف ــا کام ــا تصــور دیگــران از م ب
چــه تصــوری از خودمــان داشــته باشــیم بســتگی دارد بــه تصــوری کــه 
مــا از جنســیت خــود داریــم یعنــی هویــت مــا را هویــت جنســیتی مــا 

تشــکیل مــی دهــد. )میشــل کیمــل ۱۹۹۷(
دو رویکــرد به هویت اجتماعی وجود دارد: 

۱- رویکــرد ســاختاری؛ کــه ســاختار اجتماعــی تولیــد و جایــگاه فــرد در 
ایــن نظــام تولیــد، مبنــای هویــت اجتماعــی اســت کــه همــان مفهــوم 

طبقــه اجتماعــی فــرد اســت. 
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۲-رویکــردی کــه نگرشــهای هنجــاری شــالوده هویــت هــای اجتماعــی 

محســوب مــی شــود. )چاوشــیان، ۱۳8۱(
از نظــر گیدنــز شــاخص هایــی چــون اعتمــاد بــه نفــس، گســتره شــبکه 
ــت، عوامــل  ــزان عقالنی ــت از خــود و می ــزان رضای ــراد، می ارتباطــی اف

مؤثــر بــر شــکل گیــری هویــت اجتماعــی اســت. )ایمــان، ۱۳8۱(
ــاختارها  ــه در س ــت ک ــیعی اس ــریع و وس ــرات س ــج، تغیی ــی از نتای یک
ــط  ــیت، رواب ــه، جنس ــی، طبق ــای فرهنگ ــم اندازه ــژه در چش ــه وی و ب
ــن  ــت اســت. بنابرای ــده، هوی ــد آم ــت پدی ــژاد و ملی ــت، ن جنســی، قومی
ــداوم در  ــت و م ــده نیس ــام ش ــگاه تم ــخص هیچ ــی ش ــت اجتماع هوی

ــز، ۱۳8۱( ــت. )جنگین ــری اس ــول و بازنگ ــر و تح ــرض تغیی مع

ج: حرکت های آرام زنان
ج.یک(: معاصر بودن

ــا  ــه ب ــه زنان ــق تجرب ــه فمینیســم خل ــر آن اســت ک ــی ب ریچــارد رورت
ــا  ــا حقیقــت و ی ــی ی ــن زن ذات ــه یافت ــازه اســت و ن ــی ت افرینــش زبان
بــی عدالتــی افشــا شــده. بدیــن لحــاظ مــی تــوان گفــت کــه معاصــر 
ــد  ــی توان ــه م ــه اســت ک ــی پیامبران ــی بســان شــکلی از عملگرای بودگ
ــروز  ــه ب ــه را در جامع ــت زنان ــدی از زیس ــای جدی ــکل ه ــور و ش تص

دهــد. 
ــه  ــش ک ــن پرس ــل ای ــود در مقاب ــت خ ــخ نخس ــن پاس ــو آگامب جورجی
ــت؛  ــر اس ــودش درگی ــه ی خ ــا زمان ــه ب ــانی ک ــت و انس ــر چیس معاص
ــی دارد  ــه کتاب ــت. نیچ ــه اس ــه گرفت ــت؟ را از نیچ ــانی اس ــه انس چگون
بــا نــام »تامــالت نابهنــگام« کــه بــه فارســی نیــز ترجمــه شــده اســت. 
از کلمــه »نابهنــگام« نیچــه مــی شــود اســتفاده کــرد و مفهــوم معاصــر 

ــودن را روشــن ســاخت. ب
ــودن؛  ــر ب ــت«. معاص ــگام اس ــر، نابهن ــد: »معاص ــی نویس ــن م آگامب
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ــده  ــی پدی ــگام؛ یعن ــت نابهن ــده ای اس ــه، پدی ــا زمان ــودن ب ــر ب درگی
ــا  ــدن ب ــر ش ــوال درگی ــت. اص ــا نیس ــای م ــادت ه ــه از ع ــت ک ای اس
ــی  ــادت م ــا ع ــده ه ــه پدی ــا ب ــت. م ــا نیس ــای م ــادت ه ــه از ع زمان
کنیــم. مــا بــه زمانــه در حالــت معمولــش عــادت مــی کنیــم و زندگــی 
مــی کنیــم، امــا درگیــر شــدن بــا زمانــه جزئــی از زندگــی مــا نیســت. 
ــر  ــاب ذک ــه در آن کت ــع نیچ ــه در واق ــه ای ک ــن، ۱۳8۹( جمل )آگامب
کــرده و آگامبــن خیلــی بــه آن بــاور دارد ایــن اســت کــه: »نابهنگامــی 
ایــن تفکــر و تامــل مــن، بــه ایــن معنــا هســت کــه در هنــگام شــناخت 
ــر  ــد ش ــم، آن را مانن ــی نازی ــه او م ــا ب ــه م ــی ک ــی ی ــگ تاریخ فرهن
ــل  ــا مث ــک کاســتی وی ــل ی ــا مث ــک افســوس وی ــل ی ــا مث ــم وی بفهم
ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــل ای ــن مث ــن، ۱۳8۹( ای ــان.« )آگامب ــک نقص ی
بگویــم چــه کســی گفتــه کــه ایــن فرهنــگ، فرهنــگ مهمــی اســت؟ 
ــه  ــی گفت ــه کس ــت؟ چ ــی اس ــده بزرگ ــظ پدی ــه حاف ــی گفت ــه کس چ
ــن  ــه دی ــن چــه کســی گفت ــر از ای ــده بزرگــی اســت؟ فرات ســعدی پدی
ــه عنــوان  ــده مهمــی اســت؟ مــن پرســش مــی کنــم کــه آنچــه ب پدی
ــرد.  ــی گی ــی شــود، ارزش خــود را از کجــا م ــاارزش شــناخته م ــر ب ام
ــه  ــا ب ــد کــه: »همــه م ــن نیچــه در ادامــه پاراگرافــش مــی گوی بنابرای
ــودن در  ــار ب ــم از گرفت ــا داری ــه م ــع هم ــم، در واق ــخ دچاری ــب تاری ت
تــب تاریــخ رنــج مــی بریــم.« پــس چــه مــی شــود کــرد؟ در پاســخی 
کــه بــه ایــن پرســش مــی دهــد مــی گویــد کــه مــی شــود بــا دوران 
ــا دوران  خــودت تســویه حســاب کنــی. مــی شــود تکلیــف خــودت را ب
خــودت روشــن کنــی و یــک موضــع، یــک ژســت، یــک فیگــور نســبت 
بــه دوران خــودت بگیــری، کــه ایــن ژســت و موضــع و فیگــور جرئــی 
ــن، ۱۳۹۳(  ــت. )مهرآیی ــردم نیس ــی م ــی زندگ ــای معمول ــادت ه از ع
نیچــه مــا را دعــوت مــی کنــد تــا اینکــه بــا تاریــخ خودمــان، بــا آنچــه 
ــوان  ــه عن ــلط، ب ــک و مس ــم هژمونی ــوان نظ ــا عن ــان ب ــه در دورانم ک
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گفتــار مرســوم، بــه عنــوان نظــم متــداول در یــک جامعــه مطــرح اســت، 
ــم.  ــان معمــول تســویه حســاب کنی ــن جری ــا ای ــد ب ــا بای ــد م مــی گوی
ــی  ــت. او م ــودی اس ــن موج ــن چنی ــه ای ــگاه نیچ ــی از ن معاصــر حقیق
ــد دوران خــودش نیســت.  ــه همانن ــد معاصــر؛ موجــودی هســت ک گوی
ــای  ــه ادعاه ــرات و ب ــه تظاه ــبد، ب ــی چس ــش نم ــر دوران ــه مظاه ب
ــن  ــن دیدگاهــی اســت کــه آگامب دوران خــودش نمــی چســبد.این اولی
ــد. او مــی نویســد: »انســان  ــا کمــک اندیشــه نیچــه مطــرح مــی کن ب
معاصــر انســانی اســت کــه بــه خــودش فرصــت مــی دهــد بــه انــدازه 
ــه  ــد.« ب ــش را ببین ــد تاریخ ــه بتوان ــرد ک ــه بگی ــش فاصل ای از تاریخ
عبــارت دیگــر عبــارت »معاصــر بــودن«؛ یعنــی فرصــت دیــدن زمانــه. 
ــگاه  ــه ات ن ــه زمان ــرون ب ــی از بی ــه بتوان ــر ک ــه بگی ــدر فاصل ــن ق ای
ــول  ــداول و معم ــم مت ــن از نظ ــه گرفت ــت و فاصل ــوال گسس ــی. اص کن

ــن،۱۳۹۳( ــت. )مهرآیی ــر اس ــت تفک ــه عزیم ــاز و نقط ــه آغ نقط
ــه  ــه ب ــت ک ــودی اس ــر موج ــان معاص ــه انس ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
درون تاریکــی هــای روزگارش بــه طورخیــره)Gaze( چشــم مــی 
دوزد: انســان معاصــر عامــل نــگاه خیــره بــه درون تاریکــی هــا اســت. 
اگــر آگامبــن در نــگاه اول مــا را منــع مــی کنــد کــه نــور را نبینیــم و 
مقهــور نــور و تابناکــی و وعــده هــای روزگار نشــویم، در نــگاه دوم بــه 
ــه درونــش زل  ــه درون تیرگــی هــا خیــره شــویم و ب ــد ب مــا مــی گوی
بزنیــم. بنابرایــن مــی گویــد معاصــر بــودن قبــل از هــر چیز،»کســب و 
کار شــجاعت« مــی باشــد، ایــن کــه انســانی بتوانــد در درون تاریکــی 
ــره  ــا خی ــی ه ــن تاریک ــه درون ای ــد و ب ــی کن ــای روزگارش زندگ ه
شــود و شــیفته تابناکــی هــای روزگارش هــم نشــود، نیازمنــد شــجاعت 
بزرگــی اســت کــه طبعــا نیازمنــد خلــق و خــو و قصــه زندگــی خــاص 
ــف  ــن تعری ــه اولی ــور خالص ــه ط ــن، ۱۳۹۳( ب ــت. )مهرآیی ــودش اس خ
ــوان  ــه و روزگار و ت ــن از زمان ــه گرفت ــودن، فاصل ــن از معاصرب آگامب
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دیــدن روزگار از طریــق گسســت و فاصله.دومیــن ویژگــی ســکنی 
ــی  ــن ویژگ ــه ای ــد ب ــت. بای ــه هس ــای زمان ــتگی ه ــدن در شکس گزی
ــگاه  ــخ ن ــه تاری ــکنیم، ب ــود را بش ــه خ ــا زمان ــه دائم ــویم ک ــز ش مجه
ــه  ــم ک ــدا کنی ــت پی ــاور دس ــن ب ــه ای ــد ب ــیم. بای ــته باش ــی نداش خط
تاریــخ پــر از گسســت و شــکاف اســت و مــا یــا بایــد ایــن گسســت هــا 
ــرز شکســتگی  ــم و در م ــق گسســت بپردازی ــه خل ــد ب ــا بای ــم ی را بیابی
ــو زل  ــک س ــه از ی ــت ک ــن هس ــوم ای ــی س ــم. ویژگ ــی کنی ــا زندگ ه
بزنیــم بــه درون تاریکــی هــای دوران خــود و از  ســوی دیگــر مقهــور 
نورانیــت دوران خــود نشــویم. دســت یافتــن بــه ایــن ویژگــی ها،البتــه، 
چنــان کــه گفتیــم نیازمنــد ایــن بــود کــه کســب و کار مــا شــجاعت و 
نترســی باشــد. انســان معاصــر؛ انســانی اســت کــه مجهــز بــه عالمــت 
ــود از  ــی ش ــه م ــت ک ــی هس ــن تعریف ــاده تری ــن س ــت. ای ــوال اس س
ــن در درون  ــان آگامب ــه زب ــادی ب ــر انتق ــرد. متفک ــر ک ــان معاص انس
ــد و در  ــتجو میکن ــیاهی را جس ــرش س ــای دور و ب ــنایی ه ــام روش تم
ــد.  ــرش روشــنایی را جســتجو میکن درون تمــام ســیاهی هــای دور و ب
ــا و  ــنایی ه ــخیص روش ــت تش ــوع نخس ــس موض ــن،۱۳۹۳( پ )مهرآیی
ســیاهی هــای دوران اســت. بایــد دیــد روشــنایی هــا کدامنــد و چگونــه 
ــد امــکان خلــق موقعیــت هــای ســیاه  همیــن روشــنایی هــا مــی توانن
را فراهــم آورنــد و در راســتای ســیاهی حرکــت کننــد. بــه طــور مثــال 
ــن  ــی از مهمتری ــتی یک ــش فمنیس ــود، جنب ــه ش ــت بگفت ــن اس ممک
ــان اســت. پرســش متفکــر معاصــر ایــن اســت  روشــنایی هــا بــرای زن
کــه چگونــه جنبــش فمنیســتی مــی توانــد در راســتای تحکیــم قــدرت 
ــد و خــودش ســیاهی بســازد. از ســوی دیگــر اگــر  مــردان حرکــت کن
مثــال مانــدن زنــان در خانــه یــک ســیاهی در دوران ماســت، یــا 
ــید  ــود پرس ــی ش ــیاهی اســت، م ــک س ــرد ی ــوق زن و م ــری حق نابراب
چــه روشــنایی هایــی را میتــوان بواســطه همیــن ســیاهی تصــور کــرد 
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ــن، ۱۳۹۳( ــاخت؟ )مهرآیی ــن س ــا را ممک و آن ه

ج.دو(: ناجنبش زنان
آصــف بیــات در کتــاب »زندگــی همچــون سیاســت: چگونــه مــی تــوان 
مــردم عــادی خاورمیانــه را تغییــر داد؟« نــا جنبــش هــای اجتماعــی را 
اینگونــه تعریــف مــی کنــد: در مجمــوع ناجنبــش هــا بــه کنــش هــای 
جمعــی فعــاالن غیــر جمعــی گفتــه مــی شــود آنهــا برآینــد رفتارهــای 
یکســان تعــداد کثیــری از مــردم عــادی انــد کــه کنــش هــای پراکنــده 
امــا یکسانشــان تغییــرات اجتماعــی گســترده ای را بــه وجــود مــی آورد 
حتــی اگــر ایــن رفتارهــا تابــع هیــج ایدئولــوژی یــا رهبــری مشــخصی 
ــون  ــده میلی ــی نماین ــای اجتماع ــاس »ناجنبش«ه ــن اس ــند. برای نباش
هــا فرودســت و فقیــر در حاشــیه شــهرها، زنــان و جوانانــی اســت کــه 
ــه تغییــرات اجتماعــی  ــه ب ــا پیشــروی آرام، طویــل المــدت و محتاطان ب
دســت مــی زننــد. همــه آنهــا بــا خواســته هــای متفــاوت یــک چیــز را 

میخواهنــد و آن هــم تغییــر وضــع موجــود اســت.
»ناجنبــش« عبــارت اســت از اقدامــات جمعــی میلیون هــا فعــال فــردی 
ــام  ــات انج ــا اجتماع ــا ی ــا، دادگاه ه ــن، کوچه پس کوچه ه ــه در میادی ک
می گیرد.»پیشــروی آرام؛ پیشــرفت خامــوش، طوالنــی امــا فراگیــر 
مــردم عــادی بــه ســوی مالــکان، قدرتمنــدان یــا حــوزه عمومــی بــرای 
ــد  ــی شــان اســت. پیشــروی آرام نمــی توان ــر شــدن زندگ ــا بهت ــا ی بق
بــه خــودی خــود “جنبــش اجتماعــی” تلقــی شــود« )بیــات،۲0۱0 ( امــا 
ایــن ناجنبــش هــا مــی توانــد تاثیراتــی آرام بــر زندگــی روزمــره مــردم 
ــن از  ــی اســت و بنابرای ــا غیرسیاس ــد. پیشــروی آرام، عمدت ــته باش داش
ــا از  ــت، بعض ــوردار اس ــرات کالن برخ ــرای تغیی ــدودی ب ــت مح ظرفی
ظرفیت هــای سیاسی شــدن برخــوردار اســت کــه در تحــوالت سیاســی 
چنــد ســال اخیــر در بســیاری از جوامــع خاورمیانــه بــروز یافــت. بدیــن 
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ترتیــب، پیشــروی آرام، پاســخ طبیعــی و اخالقــی بــه »اضطــرار بقــاء« 
ــات،  ــت. )بی ــرافتمندانه« اس ــی ش ــک زندگ ــتن ی ــه داش ــل ب و »تمای
ــد  ــای فاق ــروه ه ــای گ ــت ه ــا و فعالی ــع، رفتاره ۱۳۷۹: ۳۵( در واق
ــه  ــد روزان ــود و بازتولی ــت موج ــظ وضعی ــه حف ــًا محــدود ب ــاز صرف امتی
ــروی آرام از  ــب پیش ــا در قال ــای آنه ــش ه ــه، کن ــت؛ بلک ــی نیس زندگ
ــه،  ــی رود. چراک ــر م ــاء فرات ــه بق ــدود ب ــای مح ــتراتژی ه ــطح اس س
وضــع موجــود تــوان پاســخگویی بــه بســیاری از نیازهــای اولیــه آنهــا 
ــذا آنهــا از  ــدارد، ل و تامیــن یــک زندگــی شــرافتمندانه بــرای آنهــا را ن
ــت را  ــن وضعی ــه ای ــد ک ــی کنن ــالش م ــی ت ــه اقدامات ــق مجموع طری
ــی، خودبخــودی و  ــًا فــردی، پنهان ــی کــه عمدت ــود بخشــند. اقدامات بهب

ــری، کاوه( ــت. ) مظف ــتقیم اس مس
از لحــاظ ســاختاری گــروه هــای فاقــد امتیــاز، افــرادی اتمیــزه و جــدا 
از هــم هســتند »کــه در خــارج از نهادهــای رســمی موجــود در کارخانــه 
ــه  ــد؛ ب ــی زنن ــت م ــه فعالی ــت ب ــا دس ــن ه ــا و انجم ــگاه ه ــا، دانش ه
ــتند،  ــار هس ــال فش ــرای اعم ــه ب ــت نهادین ــد ظرفی ــل فاق ــن دلی همی
ــد«  ــالل ندارن ــاد اخت ــرای ایج ــده ای ب ــازماندهی ش ــدرت س ــرا ق زی
ــان وادار مــی شــوند  )بیــات، ۱۳۷۹: ۲۷(. در نتیجــه، ایــن مــردان و زن
ــه  ــات، مجموع ــد. بی ــارزه بپردازن ــه مب ــردی ب ــه بصــورت مجــزا و ف ک
ــت  ــن حال ــتثنائی ممک ــی اس ــه در مواقع ــا را ک ــت ه ــوع فعالی ــن ن ای
ــیه  ــردم حاش ــروی آرام« م ــان »پیش ــد، هم ــدا کن ــکار پی ــی و آش جمع
ــات پیشــروی آرام، اســتراتژی  ــع، از نظــر بی ــد. در واق شــهری مــی دان
ــان  ــه اهدافش ــیدن ب ــت رس ــاز در جه ــد امتی ــای فاق ــروه ه ــی گ اصل

اســت.
اهــداف ایــن گــروه هــا در جهــت تامیــن همــان نیازهایــی اســت کــه 
ــن  ــدارد. بدی ــار ن ــرافتمندانه در اختی ــی ش ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ب
ترتیــب، اهــداف عملیاتــی اقداماتشــان نخســت »توزیــع مجــدد امکانــات 
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و فرصــت هــا«، و ســپس »کســب اســتقالل داخلــی« اســت. کــه هــدف 
اول، بقــا و زندگــی مــادی بهتــر را بــه ارمغــان مــی آورد، و هــدف دوم 
ــات، ۱۳۷۹: ۳۴(  ــدد. )بی ــع مج ــدف توزی ــرای ه ــود ب ــی ش ــزاری م اب
ــف مــی  ــوان »پیشــروی آرام« تعری ــی کــه تحــت عن مجموعــه اقدامات
ــمی و  ــر رس ــای غی ــت ه ــی از سیاس ــترده و متنوع ــف گس ــوند، طی ش
ــال و  ــات، پیشــروی آرام را »تق ــوند. بی ــی ش ــامل م ــادی را ش ــر نه غی
ــًا خامــوش تهــی دســتان  کوشــش همیشــگی، روزمــره و جزئــی و غالب
جهــان ســوم کــه در برخــی مقاطــع تاریخــی ویژگــی جمعــی بــه خــود 
مــی گیــرد« تعریــف مــی کنــد )بیــات، ۱۳۷۹: ۲۷۹(. بــه بیــان دیگــر، 
پیشــروی آرام: عمــل مســتقیم، خامــوش، و فــردی گــروه هایــی اســت 
کــه بــه نتایجــی »مانــدگار« ختــم مــی شــود؛ البتــه، در شــرایطی کــه 
ــا دســتاوردهای پیشــین مــورد  ــی مناســب ایجــاد شــود، ی فرصــت های
تهدیــد قــرار گیــرد، احتمــال جمعــی و آشــکار شــدن پیشــروی آرام در 
قالــب سیاســت هــای خیابانــی وجــود دارد. بــه بیــان دیگــر، پیشــروی 
ــا هــرگاه  ــوای سیاســی« آغــاز مــی شــود، ام ــدون »محت آرام اساســًا ب
دســتاوردهای گــروه هــای فاقــد امتیــاز توســط قدرتــی سیاســی تهدیــد 
شــود، یــا در ســاخت فرصــت هــا امکانــی بــرای تعــرض فراهــم شــود، 
آنهــا از طریــق اقدامــات مســتقیم، بــه حرکتــی جمعــی و آشــکار دســت 

مــی زننــد، کــه مــی توانــد نمــودی سیاســی پیــدا کنــد.
ــتراتژی  ــل در اس ــطح عم ــن س ــته تری ــی، برجس ــای خیابان ــت ه سیاس
ــه  ــل مســتقیمی ک ــارزه و عم ــد. مب ــی آی ــه حســاب م پیشــروی آرام ب
توســط گــروه هــای فاقــد امتیــاز بــرای تحقــق مطالباتشــان، بــه عرصــه 
ــت  ــور از سیاس ــات، »منظ ــه بی ــه گفت ــود. ب ــی ش ــیده م ــان کش خیاب
هــای خیابانــی، مجموعــه ای از مناقشــه هــا و پیچیدگــی هــای مــالزم 
ــوده ای جمعــی و مقامــات مســئول اســت  ــا آن بیــن یــک حرکــت ت ب
کــه بطــور دوره ای در فضــای فیزیکی-اجتماعــی خیابــان هــای شــکل 
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مــی گیــرد و بــروز مــی کنــد« )بیــات، ۱۳۷۹: ۴0(. بــه اعتقــاد بیــات، 
ــت  ــه فعالی ــه عرص ــان ب ــدن خیاب ــل ش ــث تبدی ــدی باع ــل کلی دو عام
ــری  ــکل گی ــدرت؛ دوم، ش ــا و ق ــه فض ــود: اول، رابط ــی ش ــی م سیاس

ــی. ــبکه انفعال ش
ــان، بخشــی از عرصــه عمومــی اســت کــه مــردم عــادی  فضــای خیاب
در مواجهــه مســتقیم بــا نهادهــای کنترلــی قــدرت حاکــم قــرار دارنــد. 
از یکســو نظــام قــدرت تــالش مــی کنــد کــه همــه رفتارهــای مــردم 
ــر، در  ــوی دیگ ــا از س ــتقر در آورد؛ ام ــم مس ــت نظ ــان را تح در خیاب
گســتره خیابــان ایــن نظــم بســیار شــکنندگی دارد. بدیــن ترتیــب، عمــل 
ــاده روهــا، کوچــه پــس  ــان« کــه شــامل پی مســتقیم در عرصــه »خیاب
ــکان را فراهــم  ــن ام ــی شــود، ای ــا م ــدان ه ــا و می ــا، بلواره کوچــه ه
ــه چالــش  ــر فضاهــای شــهری ب ــا کنتــرل قــدرت حاکــم ب مــی آورد ت
کشــیده شــود. در واقــع، »دولــت هــا ممکــن اســت بتواننــد تظاهــرات 
ــد، محــدود و  ــل ســازماندهی شــده ان ــی را کــه از قب ــی های و راهپیمای
ــان  ــت خیاب ــه جمعی ــود ک ــد ب ــادر نخواهن ــا مســلمًا ق ــد، ام ــرل کنن کنت
ــک کالم از  ــدم زدن و در ی ــردن، ق ــی ک ــردن، رانندگ ــا را از کار ک ه

ــات، ۱۳۷۹: ۴۶(. ــد« )بی ــی بازدارن ــی خیابان زندگ
از نظــر بیــات، عامــل دیگــری کــه در بســیج افــراد تهــی دســت شــهری 
بــرای عمــل جمعــی در گســتره خیابانــی نقــش ایفــا مــی کنــد، شــکل 
ــکیل  ــی، تش ــبکه انفعال ــک ش ــت. ی ــی اس ــای انفعال ــبکه ه ــری ش گی
ــا  ــا ب ــزه( از هــم، ام ــرادی اســت کــه بصــورت مجــزا )اتمی شــده از اف
منافــع مشــترک و در موقعیتــی مشــترک قــرار دارنــد. در واقــع، ممکــن 
اســت ایــن افــراد هیچگونــه ارتباطــی بــا هــم نداشــته باشــند، و حتــی 
همدیگــر را نشناســند، امــا از حضــور یکدیگــر در یــک فضــای مشــترک 
مطلــع هســتند. امــا »وقتــی ایــن اجــزاء منفــرد، دستاوردهایشــان مــورد 
ــطه  ــا ]بواس ــن آنه ــود بی ــی موج ــبکه انفعال ــرد، ش ــرار بگی ــد ق تهدی
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ــبکه  ــک ش ــه ی ــودی ب ــور خودبخ ــترک[، بط ــی مش ــور در محیط حض
فعــال و عمــل دســته جمعــی منتهــی مــی شــود« )بیــات، ۱۳۷۹: ۴۳(. 
بــه بیــان دیگــر، هــرگاه منافــع و دســتاوردها آنهــا بــه صــورت مشــترک 
ــود  ــد در جهــت بهب ــه بتوانن ــد ک ــود آی ــی بوج ــا فرصت ــد شــود، ی تهدی
ــن موقعیــت مشــترک  ــد، ای شــرایط زندگــی شــان اقدامــی انجــام دهن
ــل  ــی تبدی ــرای عمــل جمع ــال ب ــه شــبکه ای فع ــا را ب ــد آنه ــی توان م
نمایــد. خیابــان، آن فضــا و موقعیــت مشــترکی اســت کــه ایــن فرصــت 
را ایجــاد مــی کنــد تــا آنهــا بــه عمــل مســتقیم جمعــی دســت بزننــد.

عمــده تریــن تهدیدهایــی کــه در برابــر اســتراتژی پیشــروی آرام وجــود 
ــت. در  ــم اس ــدرت حاک ــی ق ــای کنترل ــب نهاده ــرکوب از جان دارد، س
واقــع، همانطــور کــه پیشــروی آرام، غالبــًا بصــورت »عمــل مســتقیم« 
بــروز مــی یابــد؛ عمــده تریــن تهدیــدی کــه از جانــب نهادهــا و دســتگاه 
ــد  ــای فاق ــروه ه ــرای دســتاوردهای گ ــم ب ــدرت حاک ــی ق ــای کنترل ه
ــه،  ــت. البت ــتقیم« اس ــرکوب مس ــب »س ــود دارد، در قال ــازی وج امتی
ــدی  ــز تهدی ــراد نی ــان اف ــش از حــد می ــت بی ــه و رقاب ــات، تفرق اختالف
ــودِن پیشــروی آرام را  ــد نتیجــه بخــش ب ــی توان ــه م ــی اســت ک درون
کاهــش دهــد. بــه همیــن جهــت، در برخــی مواقــع کــه دســتگاه هــای 
ــی نیســتند،  ــه ســرکوب مســتقیم سیاســت هــای خیابان ــادر ب ــرل ق کنت
از سیاســت تفرقــه بیانــداز و حکومــت کــن اســتفاده مــی کننــد. بدیــن 
صــورت کــه از طریــق مذاکــره بــا بخــش کوچکــی از مــردم معتــرض، 
و تامیــن برخــی نیازهــای آنهــا، میــان آنهــا اختــالف ایجــاد مــی کننــد.

بیــات، اگرچــه در متــن کتــاب مثــال هــای متعــددی را دربــاره ســرکوب 
ــا  ــه ب ــد دارد ک ــا تاکی ــد، ام ــی کن ــریح م ــی تش ــای خیابان ــت ه سیاس
وجــود ایــن ســرکوب هــا، دســتاوردهایی کــه در نتیجــه پیشــروی آرام 
و طوالنــی مــدت گــروه هــای فاقــد امتیــاز بــه دســت مــی آیــد، عمدتــًا 
ــرای حفــظ بقــاء  مانــدگار اســت. در واقــع، گــروه هــای فاقــد امتیــاز ب
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ــک زندگــی شــرافتمندانه و  ــل هــای ی ــن داشــتن حداق خــود و همچنی
اخالقــی بســیار مقاومــت مــی کننــد. از ایــن نظــر، بیــات در نقــد چالــرز 
ــه  ــرکوب ب ــر س ــد از منظ ــش از ح ــی بی ــه تیل ــت ک ــد اس ــی، معتق تیل
ــر از  ــدۀ متاث ــرد هزینه-فای ــع، رویک ــرد. در واق ــی نگ ــی م ــش جمع کن
ــی  ــش جمع ــه کن ــه تاحــدودی در نظری ــی« ک ــه »انتخــاب عقالن نظری
ــود  ــی ش ــی م ــیاری از اقدامات ــناخت بس ــع از ش ــش دارد، مان ــی نق تیل
ــر مبنــای ارزشــهای اخالقــی انجــام مــی گیــرد )تیلــی، ۱۳8۵(. کــه ب

ــق  ــی و تحق ــای عمــل جمع ــه فرصــت ه ــه ب ــا، توج ــر تهدیده در براب
ــم  ــرار دارد. وی در ه ــات ق ــه بی ــورد توج ــی، م ــای خیابان ــت ه سیاس
ــا«  ــت ه ــاختار فرص ــه »س ــت ک ــد اس ــارو معتق ــیدنی ت ــا س ــری ب نظ
ــد  ــای فاق ــروه ه ــروی آرام گ ــه پیش ــی ب ــکل ده ــی در ش ــش مهم نق
امتیــاز در قالــب سیاســت هــای خیابانــی ایفــا مــی کنــد. فرصــت هایــی 
ــم،  ــگان حاک ــن نخب ــکاف بی ــت، ش ــروعیت دول ــران مش ــون بح همچ
گسســت کنتــرل اجتماعــی، و دســتیابی بــه منابــع جدیــد، ایــن امــکان 
ــل  ــه عم ــا ب ــد ت ــی کن ــاد م ــدرت ایج ــد ق ــای فاق ــروه ه ــرای گ را ب
مســتقیم دســت بزننــد )بیــات، ۱۳۷۹: ۲۶ و ۴۶(. تــارو در تشــریح 
ایــن فراینــد از مفهــوم »دوره هــای اعتــراض« اســتفاده مــی کنــد. بــه 
ــراد مجــزا شــکل  ــان اف ــه شــبکه ارتباطــی می ــا وی، همانطــور ک اعتق
ــد. در اوج دوره  ــز افزایــش مــی یاب ــرد، کنــش جمعــی آنهــا نی مــی گی
ــی شــود.  ــل مشــاهده م ــی قاب ــراض، بیشــترین ســطح عمــل جمع اعت
امــا، همیــن افزایــش کنــش مســتقیم عمــاًل بــه شــروع زوال ایــن دوره 
کمــک مــی کنــد، چراکــه پتانســیل اعضــاء مصــرف مــی شــود و دولــت 
ــر، دوره ی  ــی دیگ ــاز در فرصت ــا ب ــزد. ام ــی خی ــر م ــه ب ــه مقابل ــز ب نی

ــاز شــود )مشــیرزاده، ۱۳8۱(. ــراض آغ ــدی از اعت جدی
نظریــه »پیشــروی آرام« مــردم شــهری، اگرچــه شــباهت هایــی 
ــارزات  ــی، مب ــای دهقان ــورش ه ــاره ش ــرح درب ــای مط ــه ه ــا نظری ب
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ــی دارد،  ــد اجتماع ــای جدی ــش ه ــران، و جنب ــیک کارگ ــی کالس طبقات
امــا قابــل تقلیــل بــه هیــچ یــک از ایــن نظریــه هــا نیســت. در واقــع، 
بیــات تــالش دارد بــا مطــرح ســاختن نظریــه ای جدیــد، پدیــده هایــی 
ــد را  ــی آم ــگران م ــم پژوهش ــه چش ــر ب ــن کمت ــش از ای ــا پی ــه ت ک
ــه  ــر از نظری ــران، متاث ــی در ای ــان اجتماع ــازد. بیشــتر محقق ــدار س پدی
ــا  ــی را ی ــرات اجتماع ــی تغیی ــی سیاس ــه شناس ــیک جامع ــای کالس ه
ــنت  ــر از س ــد )متاث ــی کنن ــداد م ــاع قلم ــامان اجتم ــی در س ــی نظم ب
ــی  ــارزات انقالب ــی از مب ــه ای ناش ــی ریش ــا تغییرات ــی(، ی کارکردگرای
ــات  ــن رو، بی ــر از مارکسیســم ارتدکــس(. از ای ــی )متاث ــران صنعت کارگ
ســعی دارد چشــم انــداز نظــری نوینــی بــرای شــناخت ماهیــت برخــی 

ــات، ۱۳۷۹: ۱۱( ــد. )بی ــه ده ــران ارائ ــه ای ــوالت در جامع تح
ــد توجــه داشــت کــه  ــوان مــی دارد، بای ــات عن ــه کــه بی ــا، همانگون ام
ــی کــه توســط تهیدســتان شــهری  بســیاری از فعالیــت هــا و اعتراضات
ــن  ــا ای ــن ب ــل تبیی ــی شــود، قاب ــاز انجــام م ــد امتی ــای فاق ــروه ه و گ
ــردم  ــمی م ــر رس ــای غی ــت ه ــت )۱۳۷۹: ۱8(. سیاس ــا نیس ــه ه نظری
تهیدســت شــهری غالبــًا غیــر نهــادی بــوده، و تنهــا در مواقعــی 
اســتثنایی بــه صــورت جمعــی تبلــور مــی یابــد. همچنیــن، گــروه هــای 
ــد،  ــات و نیازهــای فــردی خــود را تعقیــب مــی کنن ــاز مطالب ــد امتی فاق
نــه منافــع مربــوط بــه یــک صنــف مشــخص کــه دارای هویــت جمعــی 
ــت، و  ــودی اس ــردی و خودبخ ــا ف ــارزات آنه ــر، مب ــن نظ ــت. از ای اس
ــم  ــد ک ــه ای، مانن ــدرت از شــیوه هــای کالســیک اتحادی ــه ن بســیار ب

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــا اعتصــاب اس کاری ی
نظریــه هــای مطــرح بــرای توضیــح مبــارزات تهیدســتان صرفــًا 
محــدود بــه مبــارزات کارگــران نیســت. تــالش هــای نظــری متعــددی 
مبــارزات  از  )متفــاوت  دهقانــان  هــای  مقاومــت  توضیــح  بــرای 
ــن انجــام شــده اســت.  ــکای التی ــًا در امری ــری( عمدت کالســیک کارگ
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ــای  ــکل ه ــه »ش ــا، نظری ــه ه ــن نظری ــن ای ــته تری ــی از برجس یک
روزانــه مقاومــت« از اســکات و گولبــرن اســت. بــر اســاس ایــن 
نظریــه، مقاومــت دهقانــان در مقابــل ســرکوبگران، بصــورت انفــرادی، 
ــرای  ــًا ب ــا صرف ــتراتژی آنه ــع، اس ــت. در واق ــی اس ــه، و تدافع محتاطان
ــدکاری،  ــون: کن ــی همچ ــیوه های ــات، ۱۳۷۹: ۱۹(. ش ــت )بی ــاء اس بق
ــکاری  ــی، خراب ــی و فحاش ــاروا، بدگوی ــای ن ــکایت ه ــان کاری، ش پنه
ــی  ــمار م ــه ش ــت ب ــوع مقاوم ــن ن ــته ای ــای برجس ــکل ه ــره، ش و غی
ــان را  ــت دهقان ــت مقاوم ــته اس ــه توانس ــن نظری ــه، ای ــا اینک ــد. ب آین
ــه  ــودن از نظری ــر ب ــل متاث ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــریح نمای ــدودی تش تاح
ــده  ــه را نادی ــای روزان ــت ه ــی مقاوم ــی، عناصــر اخالق انتخــاب عقالن

ــری، کاوه( ــرد.) مظف ــی گی م
ــای  ــکل ه ــه ش ــان نظری ــی می ــباهت های ــه ش ــب، اگرچ ــن ترتی بدی
روزانــه مقاومــت بــا نظریــه پیشــروی آرام وجــود دارد، امــا ایــن نظریــه 
نیــز قــادر بــه توضیــح بســیاری از رفتارهــای تهیدســتان شــهری نیســت. 
برخــالِف مقاومــت هــای روزانــه دهقانــان کــه همــواره تدافعــی اســت؛ 
ــت. در  ــی« اس ــی »تهاجم ــور ضمن ــهری بط ــتان ش ــارزات تهیدس مب
واقــع، پیشــروی آرام مــردم شــهری، شــامِل اقداماتــی مســتقیم اســت 
ــم مــی شــود. همچنیــن، پیشــروی آرام  ــدگار خت ــی مان ــه تغییرات کــه ب
ــه  ــات، ۱۳۷۹: ۲۱-۲۲(. ب ــت )بی ــی نیس ــردی و مخف ــه آرام، ف همیش
ــا عنــوان »شــبکه  بیــان دیگــر، بــه دلیــل موقعیتــی کــه بیــات از آن ب
ــن  ــهری از ای ــاز ش ــد امتی ــای فاق ــروه ه ــد، گ ــی کن ــاد م ــی« ی انفعال
ــی وارد  ــورت جمع ــاص، بص ــی خ ــه در مواقع ــد ک ــکان برخوردارن ام
ــان  ــر زم ــود، ه ــای خ ــظ بق ــن حف ــا ضم ــروه ه ــن گ ــوند. ای ــل ش عم
ــه  ــا تعــرض ب ــا ب ــد ت ــد تــالش مــی کنن ــه دســت آورن کــه فرصتــی ب
نظــم موجــود، امتیــازات بیشــتری کســب کننــد. در واقــع، ارزش هــای 
اخالقــی و تــالش بــرای داشــتن یــک زندگــی شــرافتمندانه آنهــا را بــه 
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ــری، کاوه( ــد. ) مظف ــی ده ــوق م ــود و پیشــرفت س ــمت بهب س

ــت  ــران و مقاوم ــارزات کارگ ــاره مب ــه درب ــی ک ــه های ــر نظری ــالوه ب ع
هــای دهقانــان وجــود دارد، نظریــه هــای جدیــدی دربــاره جنبــش هــای 
ــر اســاس یــک تعریــف ترکیبــی،  اجتماعــی شــهری مطــرح هســتند. ب
جنبــش هــای اجتماعــی عبارتنــد از »شــبکه هــای غیــر رســمی مبتنــی 
بــر اعتقــادات مشــترک و همبســتگی کــه از طریــق اســتفاده مــداوم از 
اشــکال گوناگــون اعتــراض، حــول موضوعــات منازعــه آمیــز بســیج مــی 
ــش  ــته در جنب ــای برجس ــی ه ــا، ۱۳8۳: ۳۳(. از ویژگ ــوند« )دالپورت ش
ــتلز،  ــت )کاس ــی اس ــت بخش ــازی و هوی ــد معناس ــی بع ــای اجتماع ه
۱۳8۴: ۲0-۲۶(. از ایــن نظــر کــه جنبــش هــای اجتماعــی شــهری بــر 
خــالف مبــارزات کارگــری، رســمی و نهــادی نیســتند؛ و همچنیــن بــر 
خــالف مقاومــت هــای دهقانــی، فــردی و تدافعــی نیســتند؛ تاحــدودی 
ــباهت  ــاز ش ــد امتی ــای فاق ــروه ه ــمی گ ــر رس ــای غی ــت ه ــه سیاس ب
دارنــد، امــا بــاز هــم نمــی تــوان پیشــروی آرام تهیدســتان شــهری را بــا 

جنبــش هــای اجتماعــی یکســان تلقــی کــرد.
ــش  ــک جنب ــگران ی ــی کنش ــت جمع ــی، هوی ــای اجتماع ــش ه در جنب
ــرات  ــی و تظاه ــای جمع ــش ه ــن رو، کن ــت؛ از ای ــته اس ــیار برجس بس
ــروی  ــه، در پیش ــی دارد. درحالیک ــه تبلیغات ــا وج ــش ه ــی در جنب بیرون
ــه  ــل اســت. ب ــِن عم ــی عی ــای خیابان ــهری، سیاســت ه ــردم ش آرام م
عبــارت دیگــر، در پیشــروی آرام، مبنــای عمــِل مســتقیم فوریــت هــای 
ــای  ــش ه ــه در جنب ــت؛ درحالیک ــرافتمندانه اس ــه و ش ــی روزان زندگ
ــرات  ــت هــای فرهنگــی تاثی اجتماعــی گفتمــان هــای تئوریــک و هوی
بیشــتری دارنــد. تفــاوت عمــده دیگــر میــان جنبــش هــای و پیشــروی 
ــا،  ــش ه ــت. در جنب ــن اس ــان فعالی ــط می ــبکه رواب ــاوت در ش آرام، تف
شــبکه روابــط عمدتــًا فعــال اســت؛ در حالیکــه در پیشــروی آرام اساســًا 
شــبکه روابــط انفعالــی اســت. در نهایــت، بــه اعتقــاد بیــات تنهــا زمانــی 
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پیشــروی آرام مــردم شــهری تبدیــل بــه جنبشــی اجتماعــی مــی شــود 
ــات  ــا و توجیه ــداف، شــیوه ه ــردن اه ــا مشــخص ک ــن آن ب ــه فعالی ک
ــد،  ــه کاری کــه انجــام مــی دهن ــارزه خــود، بطــور کامــل نســبت ب مب

ــات، ۱۳۷۹: ۲۴( ــد. )بی هوشــیاری و آگاهــی الزم را بدســت آورن
ــدرت داراي  ــه ن ــاید ب ــه ش ــان را ک ــت زن ــم فعالی ــي توانی ــه م چگون
ــي  ــیج، راهپیمای ــاي بس ــتراتژي ه ــازي، اس ــبکه س ــازماندهي و ش س
ــا ایــن همــه  ــا اخــالل باشــد و ب هــاي خیابانــي، اعتصــاب، تحصــن، ی

ــم؟ ــیر کنی ــد، تفس ــط بده ــش را بس ــت انتخابهای ــادر اس ق
ــارف  ــي متع ــش اجتماع ــک جنب ــال ۱۳80، ی ــل س ــا اوای ــتکم ت  دس
ــول و  ــي نامعم ــهاي جمع ــتراتژي، کنش ــم، اس ــازماندهي محک ــا س ب
ــده  ــهاي پراکن ــان  تالش ــت زن ــه فعالی ــت. بلک ــود نداش ــي وج راهپیمای
جمعــي متجســم در کنشــهاي عــادي زندگــي روزمــره کــه بــا ایــن همــه 
ــروي  ــرد، پیش ــي ک ــل م ــت عم ــر از نی ــروندهاي فرات ــرات پیش ــه اث ب
آرام  داشــتند. ایــن ناجنبــش از رهگــذر یــک فراینــد تصاعــدي و 
ــان در  ــروري زن ــور ض ــا حض ــا ب ــبیه ام ــردن، ش ــه ک ــاختاري مطالب س
فضــاي عمومــي رابطــه نزدیــک داشــت. در ایــن پیشــروي ســاختاري، 
ــتري را  ــاي بیش ــدي، فرصته ــه بع ــه مطالب ــا توجی ــه اي ب ــر مطالب ه
ــري  ــه براب ــات بیشــتر فراهــم مــي کــرد کــه در نهایــت ب ــراي مطالب ب
جنســیتي و امتیــازات بیشــتر فــردي منجــر مــي شــد. لــذا قــدرت مؤثــر 
ــره،  ــاي روزم ــر رفتاره ــاي آن ب ــل ابتن ــه دلی ــان نخســت ب ــت زن فعالی
ــۀ دوم در  ــت و در وهل ــه اس ــرکوب نهفت ــل س ــر قاب ــر روزه، و غی ه
ــه ســتونهاي قــدرت ســاختارهاي پدرســاالر فعــاالن پراکنــده  هجــوم ب
ــا  ــد؛ ام ــي بردن ــش م ــود را پی ــاوي خ ــان، دع ــره ش ــارزات روزم در مب
ــوان مجــاري  ــه عن ــه، بلکــه ب ــه در مقــام کنشــهاي مخالفــت  آگاهان ن
ــود موقعیتهــاي زندگــی.  ــت و بهب ــراز فردی ــراي اب ــي ب منطقــي و طبیع

ــف-۲0۱0 ( ــات، آص )بی
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ــا کــوه پیمایــي نمــي شــدند  ــان، وارد  مســابقات اتوموبیــل رانــي ی  زن
ــش  ــه چال ــي را ب ــت دین ــا دول ــاالر ی ــهاي پدرس ــه نگرش ــراي اینک ب
ــه در  ــد ک ــي کردن ــا را م ــن کاره ــر ای ــن خاط ــه ای ــا ب ــد؛ آنه بگیرن
ایــن فعالیتهــا در پــي شــکوفایي خــود بودنــد؛ امــا در زمینــۀ جمهــوري 
اســالمي ایــن کارهــا مبــارزه جویانــه بــه نظــر مــي آمــد.  نکتــۀ مهــم 
ــان تســلیم  ــراوان، زن ــت و فشــار ف ــه رغــم محدودی ــه ب ــن اســت ک ای
ــۀ  ــه نوب ــه ب ــد ک ــه دادن ــق ادام ــن عالی ــب ای ــه تعقی ــه ب ــدند، بلک نش
ــدار  ــرا اقت ــت. زی ــاي داش ــي جدی ــاري و قانون ــاي هنج ــود پیامده خ
پدرســاالر و سیاســي را وادار کردنــد تــا نقــش زنــان در جامعــه و 
ــه رســمیت بشناســد. در مجمــوع، آنچــه فعالیــت  ــذا حقــوق آنهــا را ب ل
ــت،  ــوده اس ــي نب ــراض جمع ــد، اعت ــي کن ــگ م ــران را پررن ــان ای زن
ــش  ــف-۲0۱0 ( ناجنب ــات، آص ــت. )بی ــوده اس ــي ب ــور جمع ــه حض بلک
ــي- آنطــور  ــه اخــالل و ایجــاد ناامن ــد ب ــدرت خــود را از تهدی ــان ق زن
ــه  ــت، بلک ــه اس ــت- نگرفت ــوم اس ــت مرس ــتهاي مخالف ــه در سیاس ک
ــراز ارادۀ  ــي اب ــي توانای ــت، یعن ــوده اس ــي ب ــور متک ــدرت  حض ــر ق ب
ــا،  ــذر دورزدن محدودیت-ه ــع، از رهگ ــۀ موان ــم هم ــه رغ ــي ب جمع
ــد  آزادي  ــاي جدی ــف فضاه ــود، و کش ــات موج ــري از امکان ــره گی به
بــراي شــنیده شــدن، دیــده شــدن، احســاس شــدن و متحقــق شــدن. 

ــف-۲0۱0 ( ــات، آص )بی
ــازدادن  ــه امتی ــات ب ــردن مقام ــراي وادارک ــان ب ــش، زن ــن ناجنب درای
معمــواًل دســت بــه اقدامــات خــارق العــاده نمــي زدنــد، بــه یــک معنــا 
ــراي  ــي دادند)ب ــا م م ــا انج ــه آنه ــره ا ي ک ــاي روزم ــود  رفتاره خ
مثــال درس خوانــدن، کارکــردن، پیادهــروي، طــالق گرفتــن، یــا ادارۀ 
مناصــب سیاســي( دســتاوردهاي واقعــي بــه حســاب مــي آمد.نــه تنهــا 
ــي  ــرکوب م ــل س ــر قاب ــال غی ــش را عم ــودن، جنب ــره ب ــر روزم عنص
ــوند،  ــد ش ــه تهدی ــي آنک ــا ب ــي داد ت ــازه م ــان اج ــه زن ــه ب ــرد، بلک ک
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ــف-۲0۱0 ( ــات، آص ــند. )بی ــته باش ــتري داش ــتاوردهاي بیش دس

ــه  ــی ب ــای اجتماع ــش ه ــاص ناجنب ــای خ ــی ه ــی ویژگ ــور کل ــه ط ب
ــند : ــی باش ــل م ــرح ذی ش

ــو  ــه نح ــور و ب ــوژی مح ــه ایدئول ــد ن ــل محورن ــا عم ــش ه - ناجنب
ــدا ــر وص ــی س ــد و ب ــوش ان ــمگیری خام چش

- ناجنبــش هــا بــه جــای اســتفاده از رهبــران بــرای فشــار بــه 
مقامــات، مســتقیما خــود وارد عمــل مــی شــوندلذا سیاســت آنهــا 

سیاســت اعتــراض نیســت بلکــه سیاســت عمــل اســت
- برخــالف جنبــش هــای اجتماعــی کــه در آن فعــاالن درگیــر بســیج 
و اعتراضنــد ناجنبــش هــا رفتــار آنهــا در کردارهــای روزانــه ادغــام مــی 

شــود)رفتار هــای روزانــه زنان،جوانــان و فقــرا(
ــی از  ــروه کوچک ــای گ ــی رفتاره ــای اجتماع ــش ه ــای ناجنب - رفتاره
ــی  ــار معمول ــه رفت ــرد بلک ــی گی ــردم در حواشــی سیاســت انجــام نم م

ــردم اســت ــر از م ــا نف ــون ه ــره میلی زندگــی روز م
در واقــع قــدرت ناجنبــش هــای اجتماعــی در قــدرت بــی شــماران آن 
ــه از  ــد در جامع ــا و قواع ــر هنجاره ــر چشــمگیر آن ب ــی تاثی اســت. یعن
ــر  ــابهی را ه ــای مش ــه در آن واحدکاره ــردم ک ــیاری از م ــوی بس س
ــی  ــی وقت ــن اساس ــد. برای ــی دهن ــام م ــون انج ــور گوناگ ــه ص ــد ب چن
ــر  ــد منج ــی کنن ــل م ــم عم ــابه ه ــردم مش ــادی از م ــیار زی ــداد بس تع
بــه طبیعــی شــدن و مشــروع شــدن رفتارهایــی مــی شــوند کــه پیشــتر 
ــیر  ــه در س ــه عین ــه ب ــی ک ــان موضوع ــن هم ــد و ای ــروع بودن نامش

ــتیم. ــاهد آن هس ــه ش ــف منطق ــوالت مختل تح

بنــا بــر مــواردی کــه در بــاال ذکــر شــد در ایــن مقالــه ســعی گردیــده که 
ــران مصطفــی  ــو آگامبــن کــه در ای ــودن از جورجی ــه معاصــر ب دو نظری
ــف  ــش از آص ــث ناجنب ــر روی آن و مبح ــه ب ــال مطالع ــن در ح مهرآیی
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بیــات کــه فاطمــه صادقــی در در ایــران در حــال معرفــی آن مــی باشــد 
را بــا یکدیگــر ترکیــب نمــوده و بــه نتیجــه مــورد نظــر، دســت یافــت. 

د( زنان جنوب
رونــد مشــارکت زنــان جنــوب بــه خصــوص زنــان اســتان بوشــهر کــه 
ــه  ــی ک ــه ی ــده جامع ــد، زیبن ــی باش ــه م ــن مقال ــه در ای ــورد مطالع م
ــی و  ــای اجرای ــه ه ــه در زمین ــرده و دارای تجرب ــل ک ــان آن تحصی زن
مدیریتــی مــی باشــند، نیســت. بــه طــور کلــی اســاس توســعه کــه بــر 
پایــه ی مشــارکت اجتماعــی انســان هــا بــا جنســیت هــای متفــاوت در 
ــه طــور  ــه، در جوامــع در حــال توســعه و ب ــار یکدیگــر شــکل گرفت کن
ــرای  ــود. ب ــی ش ــه م ــده گرفت ــران نادی ــوب ای ــه ی جن ــال در منطق مث
ــه مــی  ــی وجــود دارد کــه از جمل ــل متفاوت ــن نادیدگــی؛ دالی ــان ای بی

تــوان بــه 
الــف: محرومیت اجتماعــی و فرهنگی مردمان جنوب، 

ب:عدم وجود ســرمایه اجتماعی منسجم در جنوب،
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ج:عــدم تعریف نقش اجتماعی زنان جنوب در توســعه، 

د: فقدان تشــّخص اجتماعی برای زنان در جنوب اشــاره کرد.

الف:محرومیــت اجتماعی و فرهنگی مردمان جنوب
فرآینــد توســعه آن گاه مــی توانــد موفقیــت آمیــز باشــد کــه بــا 
ــرای همــه آنهــا صــورت  مشــارکت تمامــی گــروه هــای اجتماعــی و ب
پذیــرد. جامعــه ای کــه صرفــا بــا تکیــه بــر عوامــل مالــی مــی خواهــد 
ــر  ــکان پذی ــرای آن ام ــت ب ــد، موفقی ــت کن ــعه حرک ــوی توس ــه س ب
نیســت. در جامعــه جنــوب کشــور بــه دلیــل محرومیــت هــای اجتماعــی 
ــی  ــار م ــا دچ ــر محرومیته ــار دیگ ــان آن در کن ــه مردم ــی ک و فرهنگ
باشــند، همــواره شــاهد یــک عقــب ماندگــی در ایــن زمینــه هــا بــرای 
آنهــا مــی باشــیم. مردمــان جنــوب بــه دلیــل در حاشــیه قــرار گرفتــن و 
دور مانــدن از توســعه هــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه در ســطح کشــور 
صــورت مــی پذیــرد، همــواره حامــل نابرابــری و محرومیــت مــی باشــند 
بــه گونــه ای کــه کلمــه جنــوب بــا خــود نیــز بــار معنایــی محرومیــت 
ــای  ــم، ارتق ــا، مفاهی ــدن از نقــش ه ــد. محــروم مان ــی کن را تداعــی م
فرهنگــی همتــراز بــا کشــور، عــدم توانمندســازی جهــت فعالیــت هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی و در نتیجــه عــدم برخــورداری از مواهــب توســعه 
ــوب  ــه جن ــطح جامع ــت در س ــه محرومی ــوط ب ــرایط مرب ــن ش ازهمی
ــه  ــوب ب ــان جن ــر زن ــن قش ــاله در بی ــن مس ــه ای ــد ک ــی باش ــران م ای

طــور قابــل توجهــی آشــکار مــی باشــد.

ب:عدم وجود ســرمایه اجتماعی منسجم در جنوب
ــرمایه  ــه، س ــر جامع ــعه در ه ــد و توس ــت رش ــم جه ــاد مه ــی از ابع یک
ــی  ــی اساس ــی نقش ــرمایه اجتماع ــد. س ــی باش ــه م ــی آن جامع اجتماع
ــه  ــک جامع ــراد ی ــان اف ــکاری در می ــاد و هم ــس اعتم ــاد ح در ایج
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ــی  ــا اثربخش ــرمایه ه ــایر س ــی، س ــرمایه اجتماع ــود س ــدون وج دارد. ب
ــه  ــد داد و راه هــای توســعه و تکامــل در زمین خــود را از دســت خواهن
هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی دشــوار مــی گــردد. بــه 
همیــن دلیــل ســرمایه اجتماعــی یکــی از راه هــای رســیدن بــه توســعه 
ی پایــدار قلمــداد مــی گــردد. ایــن ســرمایه اجتماعــی زمانــی قــوی تــر 
و منســجم تــر مــی گــردد کــه نهادهــای مدنــی و دموکراتیــک در کنــار 
ــن  ــد. و ای ــود بپردازن ــش خ ــرای نق ــه اج ــی ب ــای اجتماع ــر نهاده دیگ
ــص  ــوب باالخ ــه ی جن ــه در جامع ــت ک ــاله ای هس ــان مس ــا هم دقیق
ــور  ــازه ی حض ــده و اج ــه نگردی ــه آن توج ــاد  ب ــهر زی ــتان بوش اس
ــای  ــی نهاده ــت. برخ ــده اس ــعه داده نش ــت توس ــا جه ــن نهاده ــه ای ب
موجــود در اســتان بوشــهر بــه طــور پراکنــده مشــغول بــه فعالیــت مــی 
باشــند و روابطــی بــه صــورت منســجم در بیــن آنهــا و نهادهــای دیگــر 

ــدارد. ــت، دانشــگاه و…  وجــود ن ــواده، دول ــد خان مانن

ج:عدم تعریف نقش اجتماعی زنان در توســعه
ــی  ــراد دارای نقــش هــای مشــخصی م ــع در حــال توســعه اف در جوام
ــی  ــارکت اجتماع ــت مش ــود جه ــای خ ــش ه ــرش نق ــا پذی ــند و ب باش
ــی  ــی م ــان اجتماع ــی از مشــارکت جوی ــان یک ــد. زن ــی کنن ــت م فعالی
ــخص،  ــای مش ــب ه ــود در قال ــای خ ــش ه ــای نق ــا ایف ــه ب ــند ک باش
ــد.در  ــی گردن ــه م ــک جامع ــدار در ی ــعه ی پای ــش توس ــبب افزای س
اســتان بوشــهر بــه توانمنــدی زنــان، اســتقالل زنــان و بهبــود شــرایط 
سیاســی، اجتماعــی، بهداشــتی و… زنــان در جهــت توســعه ی جامعــه 
ــان  ــی زن ــای اجتماع ــش ه ــی نق ــردد و برخ ــی گ ــی نم ــه چندان توج
ــن  ــد و ای ــه داری، بچــه داری و همســرداری محــدود شــده ان ــه خان ب
محدودیــت را بــا پذیــرش نقــش هــای از قبــل تعریــف شــده، پذیرفتــه 
ــوارد  ــه یکــی از م ــی اســت ک ــن در حال ــای ســنتی(. ای ــواده ه اند)خان
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ــان در مشــارکت  ــرش نقــش زن ــه، پذی ــا حضــور در خان ــا ب توســعه، حت
ــن نقــش هــای اجتماعــی مــی  ــه پذیرفت هــای اجتماعــی اســت کــه ب
ــرد  ــاره ک ــز اش ــاله نی ــن مس ــه ای ــوان ب ــاید بت ــد. ش ــی باش ــد، م انجام
کــه زنــان در خانــه نیــز بــرای پذیــرش نقــش هــای اجتماعــی، آمــاده 
نشــده انــد. زنــان بــه دلیــل ارتباطاتــی کــه بــا گــروه هــای اجتماعــی 
دیگــر از قبیــل کــودکان، نوجوانــان و جوانــان و تاثیرگــذاری بــر 
ــادی را عهــده دار مــی باشــند  ــد، نقــش هــای اساســی زی مــردان دارن
ــان در  ــن برخــی زن ــن مســایل در بی ــدم ضــرورت درک ای ــا ع ــی ب ول
جامعــه جنــوب مواجــه مــی گردیــم. در همیــن زمینــه بایــد بــه نقــش 
هــای “زنــان  بــه مثابــه انتقــال دهنــده گفتمــان هــای بینــا نســلی” و 
“زنــان بــه مثابــه ســامان دهنــده نهــاد خانــواده” توجــه نمــود. چراکــه؛ 
آمــوزش بــه زنــان و دختــران بعنــوان مادرانــی کــه پــل هــای انتقــال 
ــه  ــوب ب ــه ی جن ــوم جامع ــگ و اداب و رس ــا، فرهن ــها، هنجاره ارزش
ــان آگاه،  ــی شــود. زن ــه م ــده گرفت ــی باشــند، نادی ــد م ــای بع نســل ه
ــش بســزایی در  ــی نق ــن آگاه ــد و ای ــی نماین ــت م ــی آگاه تربی فرزندان
ــناخت  ــدم ش ــا ع ــان ب ــی زن ــهر، برخ ــتان بوش ــا در اس ــعه دارد. ام توس
ــتند.  ــه هس ــوزش( مواج ــدم آم ــل ع ــا )بدلی ــش ه ــن نق ــت ای از اهمی
ــف توســعه  ــان در مراحــل مختل ــون نقــش زن ــن متاســفانه تاکن همچنی
ــر  ــعه ب ــد توس ــر فراین ــا اث ــوده و ی ــه نب ــورد توج ــل م ــور کام ــه ط ب
وضعیــت زنــان مشــخص نشــده اســت و ایــن امــر منجــر بــه ناتوانــی 

ــده اســت. ــن رابطــه گردی ــای توســعه در ای ــه ه برنام

د:فقدان تشــّخص اجتماعی برای زنان در جنوب
همــواره در جوامــع ســنتی، بــه زنــان بــا نــگاه هــای جنســیتی نگریســته 
مــی شــود و ایــن آســیب موجــب عــدم حضــور زنــان در عرصــه هــای 
ــوان  ــی ت ــوع م ــن موض ــار ای ــردد. در کن ــی گ ــی م ــف اجتماع مختل
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ــان در  ــارکت زن ــدم مش ــر ع ــی ب ــی مبن ــط اجتماع ــای غل ــه باوره ب
ــود  ــهروندی خ ــوق ش ــه حق ــبت ب ــان نس ــی زن ــدم آگاه ــا، ع فعالیت ه
ــادی  ــی و اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــان از زمینه ه ــی زن ــدم آگاه و ع
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــز اش ــاع نی ــور در اجتم ــت و حض ــرای فعالی ــود ب موج
مــوارد موجــب گردیــده کــه حضــور زنــان در جامعــه و داشــتن فعالیــت 
ــرای  ــه شــود و تشــّخص اجتماعــی ب ــده گرفت ــا نادی ــذاری آنه و تاثیرگ
ــتان  ــه در اس ــی ک ــرد. موضوع ــکل نگی ــان ش ــت زن ــور و فعالی حض
ــر  ــه ب ــنتی ک ــای س ــنتی و نگاهه ــای س ــواده ه ــود خان ــا وج بوشــهر ب
زن روا داشــته مــی شــود، بســیار احســاس گردیــده و تشــّخصی بــرای 
ــته  ــود نداش ــا، وج ــواده ه ــی خان ــرای برخ ــه ب ــان در جامع ــور زن حض

باشــد.
برخــی زنــان در اســتان بوشــهر بــا فعالیــت هــای مذهبی و ســنتی ســعی 
در معنــا بخشــیدن بــه هویــت خویــش دارنــد و ایــن مســاله موجــب کــم 
ــوب  ــان در چارچ ــدن آن ــور مان ــان و محص ــالت زن ــدان تعام ــدن می ش
نقــش هــای ســنتی محولــه بــه آنهــا شــده اســت. ایــن مســاله باعــث 
ــم در  ــادی ه ــارکت زی ــند و مش ــته باش ــتقلی نداش ــت مس ــده هوی ش
ــدم  ــدید ع ــث تش ــه باع ــواردی ک ــه م ــد. از جمل ــی نکنن ــه عموم عرص
مشــارکت هــای نهــادی و انجمنــی در زنــان اســتان بوشــهر مــی شــود 
ــتره ی  ــان، ۲-گس ــترس زن ــع در دس ــزان مناب ــه ۱-می ــوان ب ــی ت را م
روابــط اجتماعــی، ۳-ســطح و میــزان اثربخشــی اجتماعــی و ۴-میــزان 

ــان اشــاره کــرد. اعتمــاد اجتماعــی زن

ــان جهــت مشــارکت  ــع در دســترس زن ــزان مناب در اســتان بوشــهر می
هــای اجتماعــی بســیار محــدود مــی باشــد. چــرا کــه؛ امکانــات مــادی، 
مهــارت هــای اجتماعــی و میــزان حمایــت هــای اجتماعــی از زنــان در 
ایــن اســتان بســیار ناچیــز اســت و بــه زنــان بــه طــور خــاص آمــوزش 
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هــا و مهــارت هــای اجتماعــی جهــت فعالیــت در عرصــه عمومــی داده 

نشــده اســت.

گســتره روابــط اجتماعــی نیــز کــه شــامل روابــط رســمی و غیررســمی 
ــی  ــتانه و خانوادگ ــمی و دوس ــر رس ــط غی ــه رواب ــا ب ــز تنه ــت نی هس
محــدود شــده و روابــط رســمی کــه مســتلزم حضــور و فعالیــت و کنــش 

ــان در اجتمــاع مــی باشــد، نادیــده گرفتــه شــده اســت. زن
ــه اثربخشــی  ــاور ب ــزان اثربخشــی اجتماعــی کــه شــامل ب ســطح و می
ــت  ــی اس ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــه اجتماع ــارکت در عرص ــور و مش حض
بــه دلیــل عــدم بــاور و پذیــرش هویــت مســتقل در برخــی زنــان اســتان 
ــان جهــت  ــه ی زن ــرار دارد و تجرب ــی ق بوشــهر در ســطح بســیار پایین
ــه صــورت عملــی در آمــده باشــد،  مشــارکت اجتماعــی و مدنــی کــه ب
ــی  ــاد اجتماع ــزان اعتم ــطح و می ــت. س ــز اس ــدود و ناچی ــیار مح بس
زنــان کــه شــامل اعتمــاد شــخصی و اعتمــاد رســمی هســت نیــز بــارور 

ــده اســت. نگردی

بــا وجــود اینکــه اغلــب زنــان اســتان بوشــهر، از لحــاظ هویتــی دارای 
مشــکالت زیــادی هســتند و عمدتــا منابــع هویتــی آنهــا تحــت الشــعاع 
ــا خاســتگاه هــای اجتماعــی و طبقاتــی مــردان قــرار دارد و  جنســیت ی
نیــز مشــکالت دیگــری کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد، برخــی زنــان 
در اســتان بوشــهر ســعی در ایجــاد و خلــق ســوژه هایــی ســخنگو کــرده 
انــد. در دوران معاصــر بــا توجــه بــه تغییــرات فرهنگــی کــه در زندگــی 
ــی  ــای آرام ــه، حرکــت ه ــان اســتان بوشــهر صــورت گرفت ــره زن روزم
از ســوی زنــان در حــال شــکل گیــری اســت کــه باعــث گردیــده آنهــا 
تبدیــل بــه ســوژه هایــی ســخنگو شــوند و در عرصــه عمومــی حرفــی 

بــرای گفتــن داشــته باشــند.
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گیری نتیجه 

یکــی از ویژگــی هــای انســان معاصــر آن اســت کــه گرفتــار در زرق و 
بــرق هــا و تابناکــی هــای زندگــی و روزگارش نشــود. انســان معاصــر 
گرفتــار تابناکــی هــا نمــی شــود، گرفتــار در تکنولــوژی نیســت، گرفتــار 
ــای  ــنایی ه ــن روش ــد ای ــی کن ــعی م ــت. س ــی نیس ــر زندگ در ظاه
مصنوعــی را پــس بزنــد و در پــس آن ماجــرا بنگــرد؛ پــس بــه عبــارت 
ــه درون  ــد و ب ــی بین ــاک نم ــه اش را تابن ــر زمان ــان معاص ــر انس دیگ
تاریکــی هــای دوران خــود خیــره مــی شــود. درگیــر بــودن بــا زمانــه، 
یــا همــان معاصــر بــودن؛ پدیــده ای اســت نابهنــگام؛ یعنــی پدیــده ای 
اســت کــه از عــادت هــای مــا نیســت. مــا بــه پدیــده هــا عــادت مــی 
کنیــم. مــا بــه زمانــه در حالــت معمولــش عــادت مــی کنیــم و زندگــی 
مــی کنیــم، امــا درگیــر شــدن بــا زمانــه جزئــی از زندگــی مــا نیســت. 
لــذا برخــی زنــان بــا درگیرشــدن در برخــی پدیــده هــا، ســعی در تغییــر 
در وضعیــت موجــود را دارنــد و از ایــن رو بــه عنــوان ســوژه هایــی کــه 
ــت  ــا حرک ــوند و ب ــی ش ــش م ــتند وارد کن ــتقل هس ــی مس دارای هویت
ــت  ــد و حرک ــی کنن ــالم م ــود را اع ــال خ ــور فع ــود حض ــای آرام خ ه
ــن  ــاده تری ــور در س ــگی ام ــت همیش ــالف جه ــذاری خ ــای تاثیرگ ه
شــکل خــود در زندگــی روزمــره شــکل مــی دهنــد. حرکــت هــای آرام 
ــک  ــر ی ــد آغازگ ــی توان ــتند  م ــش هس ــری ناجنب ــه تعبی ــه ب ــان ک زن
خاســتگاه باشــد و یــک آینــده را نویــد دهــد. لــذا برخــی زنــان بــا ایــن 
حرکــت هــای آرام اینــده ای متفــاوت از گذشــته و اکنــون را نویــد مــی 
ــان  ــره زن ــی روزم ــن مشــکالت زندگ ــی ای ــود تمام ــا وج ــا ب ــد. ام دهن
ــوژه  ــق س ــدن و خل ــر ش ــرای معاص ــبی ب ــی نس ــران، امکان ــوب ای جن

ــه طــور مثــال:  ــا کــرده اســت ب هــای ســخنگو از آنهــا را مهی
جنــگ زدگــی و مهاجــرت زنــان جنــوب و زندگــی دوگانــه آنهــا: ایــن 
ــال فرهنگــی  ــران باعــث انتق ــوب ای ــر در جن ــرن اخی ــم ق رخــداد در نی
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ــده  ــان ش ــگ میزب ــن و فرهن ــن مهاجری ــی در بی ــی فرهنگ و چندگانگ

اســت.
کســب و کارهــای خــرد زنــان جنــوب: ایجــاد صنــدوق هــای اعتبــاری 
خانوادگــی یــا دوســتانه در میــان زنانــی کــه بــه مراســم هــای ســنتی 
ــا تاســیس ایــن صنــدوق هــا دســت بــه  زنانــه حضــور دارنــد و آنهــا ب

اقدامــی مــدرن زده انــد.
حضــور گســترده دختــران و زنــان تحصیلکــرده در فعالیــت هــای مدنــی 
ــا،  ــاری ه ــی، دهی ــا، ســازمان هــای محل ــد احــزاب، ان جــی او ه مانن
ــازی،  ــای مج ــات دنی ــبکه ارتباط ــه و ش ــرای محل ــا، س ــورایاری ه ش

ــای علمــی و دانشــجویی انجمــن ه
بــا نگاهــی کلــی بــه کنــش هــای اجتماعــی و فرهنگــی در حــال شــکل 
ــر  ــت، معاص ــوان گف ــی ت ــهر م ــتان بوش ــان در اس ــی زن ــری برخ گی
شــدن در زندگــی روزمــره ایــن زنــان ورود کــرده و آن تعهــد اجتماعــی 
ــان ایجــاد شــده اســت. چــرا  ــودن هســت در زن ــه معاصــر ب ــه الزم ک
کــه؛ اغلــب ایــن ســوژ هــای ســخنگو در کنــش هــای اجتماعــی خــود 
ــه،  ــرات فرهنگــی کــه در زندگــی آنهــا شــکل گرفت ــه تغیی ــا توجــه ب ب
فــارغ از نــگاه هــای جنســیتی و سیاســی قــادر بــه درک و کشــف یــک 
ــراز  ــر قــدرت حضــور، یعنــي توانایــي اب ــا تکیــه ب سیاســت زندگــی و ب
ارادۀ جمعــي بــه رغــم همــۀ موانــع، از رهگــذر دورزدن محدودیت-هــا، 
ــدآزادي  ــاي جدی ــف فضاه ــود، و کش ــات موج ــري از امکان ــره گی به
بــراي شــنیده شــدن، دیــده شــدن، احســاس شــدن و متحقــق شــدن، 
گردیــده انــد و ســعی در قــدم نهــادن بــه زندگــی روزمــره ای متفــاوت، 

ــا زمانــه خــود و تیمــارداری از آن کــرده انــد. همــگام ب
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منابع و مآخذ

آبــوت، پامــال- واالس، کلــر )۱۳۹۱( جامعــه شناســی زنــان، ترجمــه: منیــژه 
نجــم عراقــی، تهــران: نشــر نــی.

آگامبــن، جورجیــو )۱۳8۹( معاصــر چیســت؟، ترجمــه: امیــر کیــان پــور، 
ــو. ــر گام ن ــران: نش ته

ــوژی و ســازوکارهای ایدئولوژیــک دولــت.  التوســر لویــی )۱۳8۹( ایدئول
ــران: نشــر چشــمه. ــه صــدرآرا. ته ــه روزب ترجم

اســتفاني گــرت )۱۳80( جامعــه شناســي جنســیت، ترجمــه کتایــون بقایــي، 
تهــران: نشــر دیگــر.

اســتوری،جان )۱۳8۹( مطالعــات فرهنگــی دربــاره فرهنــگ عامــه، ترجمــه 
حســین پاینــده، تهــران: آگــه.

ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــان )۱۳8۱( بررس ــره کیزق ــی، طاه ــان، محمدتق اایم
ــگاه  ــانی دانش ــوم انس ــه عل ــیراز، مجل ــهر ش ــان ش ــی زن ــت اجتماع هوی

ــماره ۴۵-۴۴ ــرا، ش الزه
ــران:  ــوي، ته ــیوا رض ــم ش ــم کاظ ــرد، مترج ــت )۱۳۷۷( زن و م ــر، الیزاب بادانت

ــتان. ــارات دس انتش
عملکــرد(،  و  )نظریــه  فرهنگــی  مطالعــات   )۱۳8۷( کریــس  بارکــر، 
ــکده  ــارات پژوهش ــران: انتش ــدی، ته ــه حمی ــی و نفیس ــدی فرج ــان: مه مترجم

علــوم. وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات 
بنــت، انــدی )۱۳8۶( فرهنــگ و زندگــی روزمــره، مترجمــان: لیــال جوافشــانی 

و حســن چاوشــیان، تهــران: نشــر اختــران.
بیــات، آصــف )۲0۱0( زندگــی همچــون سیاســت، ترجمــه: فاطمــه صادقــی، 

هلنــد: انتشــارات دانشــگاه آمســتردام.
ــی: جنبــش تهــی دســتان  بیــات، آصــف )۱۳۷۹( سیاســت هــای خیابان

ــران، ترجمــه اســداهلل نبــوی، تهــران: نشــر شــیرازه. در ای
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ــای  ــه ه ــر نظری ــدی ب ــه: درآم ــد و نظری ــری )۱۳۹۱( نق ــگ، رزم تان

ــی. ــر ن ــران: نش ــی، ته ــم عراق ــژه نج ــه: منی ــتی، ترجم فمینیس
ــدی زاد،  ــی مرش ــه عل ــالب، ترجم ــا انق ــیج ت ــز )۱۳8۵( از بس ــی، چارل تیل

ــی. ــام خمین ــکده ام ــران: پژوهش ته
ــان نامــه  ــت اجتماعــی، پای چاوشــیان، حســن )۱۳8( ســبک زندگــی و هوی

ــوم اجتماعــی. ــران، دانشــکده عل ــه شناســی ته ــری جامع دکت
جنکینــز، ریچــارد )۱۳۹۱( هویــت اجتماعــی، مترجــم تــورج یاراحمــدی، 

تهــران: انتشــارات شــیرازه.
ــای  ــش ه ــر جنب ــه ای ب ــی. )۱۳8۳( مقدم ــو دیان ــال و ماری ــا، دونات دالپورت

ــر. ــر کوی ــران: نش ــروز، ته ــی دل اف ــه محمدتق ــی، ترجم اجتماع
دیورینــگ، ســایمون )۱۳8۲( مطالعــات فرهنگی)مجموعــه مقــاالت(، 
ــون. ــر تلخ ــران: نش ــور، ته ــی پ ــهریار وقف ــدی و ش ــک محم ــا مل ــان: نیم مترجم
ــات،  ــا و مناقش ــدگاه ه ــی: دی ــات فرهنگ ــی، محمــد )۱۳8۶( مطالع رضای

ــران. ــاد دانشــگاهی،واحد ته ــران: انتشــارات جه ته
ــادران و  ــیتی م ــت جنس ــدی )۱۳8۴( هوی ــه محم ــه، عقیل ــفیری، خدیج س
ــی دانشــگاه فردوســی  ــوم اجتماع ــه عل ــاوت، مجل ــا تف ــکاف ی ــران، ش دخت

ــماره ۱ ــهد، دوره ۲، ش مش
ــت  ــدن و هوی ــی ش ــی )۱۳۹۱( جهان ــت الله ــرا نعم ــه، زه ــفیری، خدیج س

ــیتی، ــاوت جنس ــر تف ــد ب ــا تأکی ــی ب دین
ــی  ــت اجتماع ــه هوی ــان )۱۳۹۳( رابط ــه منصوری ــه، فاطم ــفیری، خدیج س
ــه  ــه جامع ــران، مجل ــهر ته ــردان ش ــان و م ــی زن ــالمت اجتماع و س

ــماره ۵۳ ــردی، ش ــی کارب شناس
ــارات  ــران: انتش ــیت، ته ــی جنس ــه شناس ــه )۱۳88( جامع ــفیری، خدیج س

ــان. ــه شناس جامع
ــر  ــران: نش ــوي، ته ــم صف ــه قاس ــس دوم، ترجم ــوار )۱۳80( جن ــیمون دوب س

ــوس. ت
ــد دوم،  ــت، جل ــدرت هوی ــات؛ ق ــر اطالع ــل )۱۳80( عص ــتلز، مانوئ کاس

ــو. ــرح ن ــر ط ــران: نش ــیان، ته ــن چاووش ــه حس ترجم
کرایب،یــان )۱۳۷8( نظریــه اجتماعــی مــدرن از پارســونز تــا هابرمــاس 
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ترجمــه عبــاس مخبر،تهران:نشــر آگــه.

ــخ  ــی، تاری ــه اجتماع ــا نظری ــش ت ــرا )۱۳۹0( از جنب ــیرزاده، حمی مش
ــیرازه. ــر ش ــران: نش ــم، ته ــرن فمنیس دوق

مشــیرزاده، حمیــرا )۱۳8۱( درآمــدی نظــری بــر جنبــش هــای اجتماعــی، 
تهــران: پژوهشــکده امــام خمینــی.

مظفــری، کاوه، نگاهــی بــه نظریــه پیشــروی آرام، آصــف بیــات، وبســایت 
رصــد.

ــودن،  ــر ب ــالت معاص ــگ و رس ــل فرهن ــی )۱۳۹۳( اه ــن، مصطف مهرآیی
ــران. ــون ای ــایت هام وبس

ــر,  ــگاه هورکهایم ــدرت. در ن ــتیال و ق ــوژه, اس ــر )۱۳88( س ــر پیت میل
مارکــوزه, هابرمــاس و فوکــو. ترجمــه نیکــو ســرخوش و افشــین جهاندیــده. 

ــی. تهــران: نشــر ن
هلــن فیشــر )۱۳8۱( جنــس اول، ترجمــه نغمــه صفاریــان پــور، تهــران: انتشــارات 

ــاب، تهران. زری
ســید  ترجمــه  روزمــره،  زندگــی  و  جنســیت   )۱۳8۷( مــاری  هولمــز، 

افــکار. نشــر  تهــران:  لبیبــی،  محمدمهــدی 
سوسیال دموکراســی؛  بازتولیــد  ســوم،  راه   )۱۳8۶( آنتونــی  گیدنــز، 

ترجمــه منوچهــر صبــوری، تهــران: نشــر شــیرازه.
ــران:  ــوری، ته ــر صب ــه منوچه ــی، ترجم ــی)۱۳۷۷( جامعه شناس ــز، آنتون گیدن

ــی. نشــر ن
ــت  ــای زیس ــه ه ــیتی و دغدغ ــهای جنس ــت )۱۳8۵(. نقش ــال، ژان هنش

ــماره ۳۶۵ .  ــرمایه ش ــه س ــاری. روزنام ــونیا غف ــه س ــی. ترجم محیط
ــرن  ــخ دو ق ــه )تاری ــا نظری ــش ت ــرا. )۱۳8۵(. از جنب ــیرزاده، حمی مش

فمینیســم(،  تهــران: انتشــارات شــیرازه.
ــی  ــادی و اجتماع ــازی اقتص ــد س ــش توانمن ــالی، )۱۳80( نق ــری ش صف
زنــان در توســعه پایــدار روســتایی، مجموعــه مقــاالت همایــش اعتبــارات 
خــرد زنــان روســتایی و عشــایر، معاونــت ترویــج و مشــارکت مردمــی وزارت جهــاد 

کشــاورزی.
خســروی پــور، بهمــن و فروشــانی، ناهیــد )۱۳۹0( مشــارکت زنــان و توســعه 
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پایــدار روســتایی، ماهنامــه کار و جامعــه، شــماره ۱۳۲ و ۱۳۳، 

ــواد  ــزاده، ج ــا و مهدی ــان، غالمرض ــر و کاظمی ــور، ناص ــال و برک پ ــاری، کم اطه
)۱۳8۶( حکمروایــی شــهری مبانــی نظــری و ضــرورت شــکل گیــری 

ــران، جســتارهای شهرســازی، ســال ششــم، شــماره ۱۹و۲0 آن درای
ــوزه  ــای ح ــرورت احی ــته و ض ــت شایس اطهــاری، کمــال )۱۳8۶( حاکمی

ــماره ۱۹ و ۲0 ــال ششم،ش ــازی، س ــتارهای شهرس ــی، جس عموم
ــات  ــه مطالع ــت، فصصلنام ــل امنی ــاختار و تاوی ــر )۱۳8۵( س ــاری، اصغ افتخ

ــک ــماره ی ــال پنجــم، ش ــردی، س راهب
ــی  ــة اجتماع ــتهایی در نظری ــان )۱۳۹0( برداش ــر،  برای ــی؛ ترن ــوت، آنتون الی

ــه شناســان. ــگ ارشــاد،  تهــران: جامع ــر، ترجمــۀ فرهن معاص
ــهرداریها،  ــه ش ــهری، مجل ــوب ش ــی خ ــود )۱۳8۳( حکمروای برآبادی،محم

ــماره۶۹  ــم، ش ــال شش س
بــرک پــور، ناصــر )۱۳8۵( حکمروایــي شــهري و نظــام اداره شــهرها در 

ایــران، همایــش برنامــه ریــزي و مدیریــت شــهري.
بــرک پــور، ناصــر. ایــرج اســدي )۱۳8۷( نظریــه هـــاي مـــدیریت و 
حکمروایــی شـــهري، انتشـــارات معاونـــت پژوهشـــی، تهـــران، دانشــگاه هنــر 

ــران. ته
ــوب  ــي خ ــان و حکمروای ــي )۱۳۹۳( زن ــري، مصطف ــد و اکب ــدار، وحی تاج

شــهري، فصلنامــه جســتارهاي شهرســازي، شــماره ۲۵-۲۴
جانعلــی زاده، حیــدر )۱۳8۶( تحلیلــی بــر جایــگاه هــای زنــان در نهادهای 

علمــی و نخبــه، فصلنامــه پژوهــش زنــان، دوره ۵، شــماره ۱
جانعلیــزاده، حیــدر و مقیمــی، اعظــم و امینــی، مجیــد )۱۳8۷(، جنســیت و علــم، 

بررســی پژوهشــها در ایــران و جهــان، مجلــه آمــوزش عالــی، شــماره ۳
ــق  ــهری و ح ــای ش ــت در فضاه ــاس امنی ــری، الدن )۱۳۹۱( احس رهب
ــان و زندگــی شــهری،  ــش علمــی پژوهشــی زن ــن همای ــهر، اولی ــه ش ــان ب زن

ــران. ــهرداری ته ش
ــه شــهر:  ــور، محمــود، )۱۳۹۲( جنســیت و حــق ب ــری، الدن و شــارع پ رهب
آزمــون نظریــه لوفــور در تهــران، مجلــه جامعــه شتاســی ایــران، دوره ۱۴، 

شــماره یــک
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زنجانیــزاده، همــا )۱۳80( زنــان و امنیــت شــهری، مجلــه تخصصــی زبــان و 
ادبیــات دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی مشــهد، پاییــز و زمســتان، شــماره ۳۴.

ــوب و  ــت خ ــت - مدیری ــانی مدیری ــه انس ــی، محمــود )۱۳8۹( جنب زیبای
ــت،  ــن مدیری ــا ف ــت ت ــرد اس ــخصیت ف ــی از ش ــتر ناش ــوی بیش ق

ــماره ۱00 ــم، ش ــال یازده ــهرداریها، س ش
ــواده و  ــي خان ــت اجتماع ــژه )۱۳8۵( امنی ــا، منی ــر و نویدنی ــاروخاني، باق س
ــماره ۲۲  ــي، دوره ۶، ش ــاه اجتماع ــریه رف ــران، نش ــکونت، در ته ــل س مح
ســتوده، هدایــت ااهلل و همــکاران )۱۳۷۵( مفاهیــم بنیــادي در جامعــه 

شناســی، تهــران: نشــر آواي نــور.
شــفیعی، حســن )۱۳8۱( دســتور کار 21، منشــور مدیریــت شــهری 

مشــارکتی ، شــهرداریها، شــماره ۳۵
ــي  ــل و حکمروای ــل ونق ــازي، حم ــین )۱۳8۶( شهرس ــهیدي، محمدحس ش

ــماره ۱۹ ــازي، ش ــتارهاي شهرس ــهري، جس ش
فرزیــن پــاک، شــهرزاد )۱۳8۳( آموختــن یهــاي شــهر، حکمروایــي خــوب 

چیســت، فصلنامــه شــهردار، شــماره ۶۹
بیــن  زیــرذره  چهــارم  قانــون  برنامــه   )۱۳8۳( زهــرا  عربشــاهي، 

۶۹ شــماره  شــهردار،  فصلنامــه  شــهري،  خــوب  حکمروایــي 
عســگري، علــی، رازانی،اســد، رخشــانی،پدرام )۱۳8۱( برنامــه ریــزي کاربــري 

اراضــی شــهري، تهــران: نشــر نــور علــم.
علیخــواه، فردیــن و ربیعــی، مریــم )۱۳8۵( زنــان و تــرس از جــرم در 

فضاهــای شــهری، فصلنامــه رفــاه اجتماعــی، شــماره ۲۲
ــز  ــره و مراک ــي روزم ــفعلي )۱۳8۳( زندگ ــاذري، یوس ــاس و اب ــي، عب کاظم
خریــد در شــهر تهــران، مجلــه انســان شناســي )نامــه انســان شناســي(, دوره  

ــماره ۶ ۳ , ش
ــه های  ــهر: ریش ــه ش ــق ب ــدی )۱۳۹۱( ح ــد؛ ان ــری فیل ــد؛ م ــاروی، دیوی ه
ــارات  ــران: انتش ــری، ته ــرو کالنت ــه خس ــی، ترجم ــای مال ــهری بحرانه ش

ــتا. مهرویس
جالیــی پــور، حمیدرضــا )۱۳8۳( دموکراســی گفــت وگویــی بــا اشــارهاي 

بــه ایــران. جامعــه شناســی ایــران. شــماره ۱۷  
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ــی  ــران رهای ــی در ای ــوادة مدن ــور، حمیدرضــا )۱۳8۵( چــرا خان ــی پ جالی

ــان. شــماره ۱۳0  ــه زن بخــش اســت؟. مجل
ــواره.  ــا بدق ــران جامعــه اي مــدرن ام ــور، حمیدرضــا )۱۳8۵( ای جالیــی پ

ــاب اندیشــه. شــماره 8۱  ــه بازت مجل
جامعــة  ایــران:  شناســی  جامعــه   )۱۳۹۲( حمیدرضــا  پــور،  جالیــی 

علــم. تهــران:  کژمــدرن. 
ــواده:  شــکربیگی، عالیــه )۱۳۹۲( مــدرن گرایــی و ســرمایة اجتماعــی خان
درآمــدي بــر جامعــه شناســی خانــواده در ایــران. تهــران: جامعه شناســان. 
ــواده و مناقشــات  عرفــان منــش، ایمــان )۱۳۹۲( بازنمایــی الگوهــاي خان
گفتمانــی آنهــا در ایــران. پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد. رشــتۀ جامعــه شناســی. 

دانشــگاه تهــران.
علــوي تبــار، علیرضــا )۱۳8۶( خانــوادة ســنتی؛ گزینــه اي ناممکــن. زنــان. 

ش ۱۵0 
ــاي  ــی الگوه ــه شناس ــیوا )۱۳۹۱( گون ــان، ش ــه و علینقی ــت ال ــی، نعم فاضل
ــه هــاي  در حــال ظهــور زندگــی خانوادگــی در شــهر تهــران. در: مقال

ــران. ــهرداري ته ــران: ش ــهري. ته ــی ش ــان و زندگ ــش زن همای
ــخصی  ــت ش ــه و هوی ــخص: جامع ــدد و تش ــی )۱۳۹۲( تج ــز، آنتون گیدن

ــی. ــان. تهــران: ن ــد. ترجمــۀ ناصــر موفقی در عصــر جدی
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