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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نامۀ زنان پژوهش
  73 -  53، 1394بهار ، اولشمارة ، ششمسال 

  تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شوراي اسالمی
  )1391 -  1358دور اول تا نهم مجلس، (

  *فرد زهرا پیشگاهی

  **وحید کیانی

 چکیده
 منـد در  بسـتگی زنـان بـراي حضـور قـدرت      هـم رغم جـدیت ارزنـده و تـالش و      به

گذاري  قانون گاه جايترین  در عالی شانهاي مدیریتی، اقتصادي و اداري، حضور صحنه
 ،هـاي گذشـته در فـراز و نشـیبی مـبهم      طی سال ،یعنی مجلس شوراي اسالمی ،کشور

تحلیلی به پـویش جغرافیـاي    ـ  حاضر با روش توصیفی ۀمقال. روند نزولی داشته است
هـاي   نتـایج و یافتـه  . ایندگی زنان در انتخابات مجلس شوراي اسالمی پرداخته استنم

هاي مجلس شوراي اسالمی در مناطق  تحقیق حاکی از آن است که سهم زنان از کرسی
و اسـت  تـر بـوده    مناطق شهري کوچـک و روسـتاها بـیش    در مقایسه باشهري بزرگ 

عضـوي شـانس    تـک هـاي   هحـوز  در مقایسـه بـا  هاي چندعضـوي   چنین در حوزه هم
شناسی این مسئله در ابعـاد اقتصـادي،    عالوه بر آسیب ،حاضر ۀمقال. اند داشته يتر بیش

دار  نیز پرداختـه و منـاطق طـرف    همسئلاجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به بعد جغرافیایی 
  .هاي جغرافیایی به تصویر کشیده است زنان را بر روي نقشه

جغرافیاي انتخابات، مشارکت سیاسی، نمایندگی زنـان، مجلـس شـوراي     :ها کلیدواژه
  .اسالمی، دموکراسی

  
  مقدمه. 1

  بـه  جغرافیـایی  هاي محدوده بر که است سیاسی جغرافیاي هاي شاخه از انتخابات جغرافیاي
                                                                                                     

  sorour1334@yahoo.com جغرافیا، دانشگاه تهران،  ةاستاد دانشکد *
 

  kiani1363@ut.ac.ir  )مسؤل ةنویسند(دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تهران  **
  24/8/1393: ، تاریخ پذیرش28/9/1391: تاریخ دریافت
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. اسـت  شده متمرکز ملی و اي منطقه محلی، سطوح در نمایندگان انتخاب براي بستري منزلۀ
. دارد قطعـی  تـأثیر  حکومـت  سیاسـی  نهادهـاي  کـارکرد  و ترکیـب  در هـا  محدوده این مرز

 توجـه  کانون در نمایندگی دموکراسی با مرتبط هاي شناسه و سیاسی جغرافیاي هاي محدوده
 مفهـوم  بـه  انتخابـات  بنـاي  سـنگ ). 4: 1384 فـرد،  پیشگاهی( دارد قرار انتخابات جغرافیاي

 از بخشـی  مجبور شـد  نجبا و اشراف فشار زیر سلطنت و شد گذاشته انگلستان در امروزي
 پارلمانی هاي رژیم برقراري و ساالري نماینده ۀنظری پذیرش با. منتقل کند رعایا بهش را قدرت

   بـه  اش نهـایی  شـکل  در انتخابات هجدهم، و هفدهم قرون در ملی حاکمیت ۀنظری ظهور و
  ).34: 1381 مجتهدزاده،( یافت استقرار سیاسی و حقوقی شکل
 از مجلـس  نمایندگان و شد ایجاد ملی شوراي مجلس مشروطه، انقالب از بعد ایران در
 ۀنقطـ  مشـروطه  نهضـت . یافتنـد  راه مجلس به وشدند  انتخاب گوناگون مناطق مردم طرف
 نهضـت  دسـتاوردهاي  تـرین  مهـم  از یکـی . آیـد  مـی  شمار به ایران معاصر تاریخ در عطفی

 ایـن  هرچنـد . بود ها آن به خود سیاسی سرنوشت در مردم تأثیرگذاري حق ياعطا مشروطه
 در مشروطه نهضت از پس پارلمانی نظام استقرار نیافت، تحقق باید که گونه آن عمل در مهم

 انتخابـات  ةدور نخسـتین  برگزاري زمان از ایران در. است حرکت این گر بیان نوعی به ایران
 طور  به کهاست  شده برگزار پارلمانی انتخابات مرتبه 33 ،نهم مجلس تا ملی شوراي مجلس
. اسـت  داده  رخ انتخاباتی هاي حوزه در تحوالتی و تغییر انتخابات، ةدور سه هر در ،میانگین

 مجلس انتخابات دوره 9 نیز ،1390 سال پایان یعنی ،تاریخ این تا اسالمی انقالب پیروزي از
  ).1390 مجلس، انتخابات گزارش کشور، وزارت( است شده برگزار اسالمی شوراي

 مشـارکت  گسـترش  و سازي تصمیم و گیري تصمیم مراکز در امروز دنیاي در زنان نقش
 منزلـۀ   بـه  سیاسی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، گوناگون ابعاد و سطوح در آنان ۀجانب همه
 از یکـی  اسـالمی  شوراي مجلس. شود می ارزیابی کشورها یافتگی توسعه معیارهاي از یکی
 و بهبـود  بـه  آن در زنان حضور افزایش که است قانون اجراي بر ناظر و سازي تصمیم قواي
 ۀهمـ  ،اساسـى  قانون اساس بر. شود می منجر کشور گذاري قانون کیفی و کمی سطح يارتقا
 مجلـس  انتخابـات  ةدور 9 در. مـرد  چـه  و زن چـه  ؛دارند را انتخابات در شرکت حق مردم

 بـه  مجلس در را زیادى هاى کرسى اند نتوانسته زنان هرچند ،1390 به منتهى اسالمى شوراى
 در شـان حضور دوره، 9 هـر  در ،شان عملى حضور و قانونى محدودیت فقدان ،آورند دست

 آوردن رأى و شـدن  نـامزد  بـراى  رقابـت  در طبعاً اما ،نمایاند مى شده تثبیت امرى را مجلس
 دوره 9 در زنـان  حضـور  جغرافیایی تحلیل به تفصیل به ،مقاله این در. ندارند همواري مسیر

  .شده است پرداخته اسالمی شوراي مجلس انتخابات
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  نظري مبانی. 2
ی اسـ یسي ایـ جغراف بـا  مرتبطي ها شاخه از) electoral geography( انتخابات جغرافیاي

 گـردد  یبـازم ) 1918-1914( اولی جهـان  جنـگ  از قبـل  بـه  آن دربارة مطالعه که است
 ،ییایـ جغراف گوناگوني ها میپاراداي ریگ اوج و شیدایپی ط). 43 :1374 ،فرد یشگاهیپ(
 از افتهی توسعه تر کمي کشورها در. است بوده مواجه تحول با زین اش یقاتیتحقي ها وهیش

 کوتـاه  نسـبتاً  عمـر  نیچنـ  هم و یاسیسي ایجغراف رشتۀ بودن نوپاسبب  به ،رانیا جمله
ی چنـدان  سـابقۀ  انتخاباتي ایجغرافی بررس و مطالعه ،يگذار قانون مجالس و ها تشکل
ی اسـ یس مشـارکت سازوکار  نیتر مهم در حکم ،انتخابات). 1387 ،فرد یشگاهیپ( ندارد
 اتیـ ح در همـواره  ،یاسیسي ها جناح و ها تشکل رقابتي براي بستر نیچن هم و مردم

 اسـت  کـرده  فـا یا یاساسـ  نقـش  یاسـالم  انقـالب ي روزیپ از پس رانیا جامعۀی اسیس
ـ یب شیپ اتیعمل مجموعه شامل انتخابات). 13: 1380 ،يشهباز(  ایـ  نیقـوان  در شـده   ین
 و است قدرت مهار براي انیروا فرمان نشیگزي راستا در کشورهایی اجراي ها نامه نییآ

 کمک انتخابات اهدافی ده سامان تینها در و کنندگان انتخاب پراکندة نظرهاي به احزاب
  ).225: 1381 نیا، حافظ( دنکن یم

 ةدور. است رانیا در انتخابات نیتر مهم ازی کیی اسالمي شورا مجلس انتخابات
 انیپا از شیپ دیبا دوره هر انتخابات. است سال چهاری اسالمي شورا مجلسی ندگینما

). 63 اصل( نباشد مجلس بدونی زمان چیه در کشور که  يطور  به ؛شود برگزار قبل ةدور
ی پرس همه خیتار از و است نفر 290 حاضر حال دری اسالمي شورا مجلس ندگانینما تعداد
 آن، رینظا ویی ایجغراف ،یاسیس ،یانسان عوامل گرفتن نظر در با سال ده هر از پس ،1368

 به که داشت آن بر را ما چه آن اما ،)64 اصل( شود اضافه تواند یم ندهینما نفر 20 حداکثر
 نهاد این در زنان رنگ کم حضور بپردازیم، جنسیتی رویکرد با مجلس انتخابات بررسی
 ۀجامع زنان ،است شده  اشاره نیز باالي ها بخش در که طور همان. است بودهي گذار قانون
ي ها سال در درخور توجهی رشد از اقتصادي و علمی فرهنگی،ي ها عرصه تمامی در ایران
 چون هم ،یتیریمد بااليي ها رده در ویژه به ،سیاسیۀ عرص در اما ،اند شده برخوردار اخیر

 ةدور 9 پویش با است درصدد حاضر ۀمقال. اند نداشته فعال حضور مجلس نمایندگی
 جغرافیایی تحلیل ضمن ،ایران اسالمی جمهوري در اسالمی شوراي مجلس انتخابات
 قبل ،رو  نیا از. بپردازد عرصه این در شانرنگ کم حضور دالیل و چرایی به ،زنان نمایندگی

 شکل ادامه در را ما تحلیل اساس که ،تحقیق نظري مبانی نخست ،موضوع ابعاد بررسی از
  .شود یم مطرح داد، خواهد
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 ایجاد متعددي بصريي ها انگاره و ابدی یم تبلور گوناگون لاشکا به دموکراسی مفهوم
 انگلیسی فرهنگ تعبیر به آن از جامع تعریفی به رسیدن براي مردم از بسیاري اما ،کند یم

 است، مردم ۀلیوس به حکومت« دموکراسی تعریف، این اساس بر. کنند یم رجوع آکسفورد
 غالب شیوة ).2012 ،آکسفورد فرهنگ( »نمایندگان طریق از یا و مستقیم صورت به چه
و به  پردازند یم امور ادارة به منتخب نمایندگان کهآن است  جوامع و کشورها تر بیش در

 مادة طبق ،نیز ایران اسالمی جمهوري در. بیانی دیگر، حکومت به شکل نمایندگی است
 مخفیي رأ با و عمومی و مستقیم صورت به انتخابات ،مجلس انتخابات قانون 7

 بحث ماهیت ).1390 کشور، وزارت مجلس، انتخابات قانون( )7 مادة( بود خواهد
 فلسفۀ متفکران میان در شده بحثجدي  بسیار هاي موضوع از یکی همواره نمایندگی

 نظر در وکیلی یا فرستاده در نقش نماینده مبنا، این بر). 1971 برك،( است بوده سیاسی
 را او که کند یم عمل افرادي رهنمودهاي و هادستور اساس بر که شود ه میگرفت
 نمایندگان شدن  برگزیده و انتخاب براي اما ،)16: 1386 جانستون، و تایلور( اند دهیبرگز
 برگزاري راستاي در متعددي ها روش ازي ا گسترده طیف از پارلمان بهی ابی راه براي

ي بند دسته زکنندهیمتما مؤلفۀ سه به توجه با سیستم این. شود یمي بردار بهره انتخابات
 تخصص چگونگی. 2 است؛  مند بهره ها آن از دهنده يرأ فرد که ییآرا تعداد. 1 :شده است

 بر. شوند برگزیده باید انتخاباتی ناحیۀ هر براي که نمایندگانی تعداد .3 آرا؛ توزیع و
 بر که سیستمی. 1: شوند میی بازشناس  گوناگون انتخاباتی سیستم سه ،مؤلفه سه این اساس

ي ها فهرست میان گزینش بر که سیستمی. 2 است؛ شدهي گذار هیپا آرا نسبی اکثریت
 متنوع و متفاوتي ها شیگرا و آرا اظهار بر که سیستمی. 3 ؛است مبتنی حزبی مختلف

 اکثریت ستمیس مبناي بر ایران در پارلمانی انتخابات قوانین که  جا آن از. کند یم دیتأک
  :پردازیم می سیستم این تشریح به ادامه در ،است شده  فیتعر نسبی

 اکثریـت  سیسـتم  .1: اسـت  نوع دو بر ایران پارلمانی انتخابات در نسبی اکثریت سیستم
  .يا ندهیچندنما نسبی اکثریت سیستم .2 ؛عضوي تکي ها حوزه در نسبی
 شـمارش  به اقدام که کسانی براي چه و دهنده يرأ فرد براي چه ،عضوي تک سیستم. 1

 فـرد  بـراي  سیسـتم  ایـن  اجـراي  سهولت ،برخیبه باور  البته .است ساده بسیار ،کنند یم آرا
 رگـذار یتأث عوامـل  و راتیتـأث  از شاید که فضایی در زیرا ؛بود خواهد ساز مشکل دهنده يرأ

 ارائـه  گونـاگون  کاندیداهاي از فهرستی. کند فرد یک نشیگز به اقدام باید است آکنده متعدد
 که کاندیدایی و کند مشخص را شمنتخب فرد انتخاب، یک با ،باید دهنده يرأ فرد و شود یم

 و تـایلور ( شـود  یمـ  معرفـی  پیـروز  فرد در مقام دهد یم اختصاص خود به را آرا ترین بیش
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 انتخـاب  انتخابات، قانون 8ة ماد طبق ،ایران در پارلمانی انتخابات در). 22: 1386 جانستون،
 و دوم ۀمرحل در وي رأ کل چهارم کی حداقل اکثریت کسب به منوط اول ۀمرحل در نماینده

 قـانون  ،8 ةمـاد ( اسـت  میـزان  هـر  به نسبی اکثریت کسب باي ا دوره انیم انتخابات چنین هم
 در مجلـس  ۀانتخابیـ ي هـا  حـوزه  تر بیش ضمن در). 1390 کشور، وزارت مجلس، انتخابات

  .است عضوي تک صورت  به ایران
 بایـد  نسـبی،  اکثریـت ي هـا  ستمیس از برخی در: يا ندهیچندنما نسبی اکثریت سیستم .2
 انتخـاب  نماینـده  5 باشد قرار اگر ،مثالراي ب ؛شود برگزیده حوزه براي نماینده یک از بیش
 کـه  انـد  کاندیـداهایی  ،اول نفـر  5 ،يبند رتبه فهرست در پیروز فرد  5 صورت این در شود،
 ایـران  اسـالمی  جمهوري در). 23: 1386 همان،( اند داده اختصاص خود به را آرا ترین بیش

 بـه . شـود  یمـ  اسـتفاده  مـذکور  سیستم از ها استان مراکز از برخی و تهران ۀانتخابی ةحوز در
  .اند عضوي چند ۀانتخابیي ها حوزهشامل این مراکز  ،گرید  عبارت 

 بیـان  آن دري رأ اخـذ ي ها دستگاه انواع و ایران در مجلس انتخابات روند بیان از هدف
 در نقش زنان شانس رسد یم نظر به که یابیم دست فرضیه این به ادامه درکه  است نکته این

 عضـوي  تـک ي هـا  حـوزه  از تـر  بیش چندعضويي ها حوزه در مجلس نمایندگی کاندیداي
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصادي، جغرافیایی، دالیل به تري بیش تفصیل با ادامه در البته است؛

 گونـاگون ي هـا  هینظر و ها دگاهید کردها،یرو بحث، به ورود از قبل اما ،پردازیم می گفته این
  .کنیم  می بررسیرا  زنانی اسیس مشارکت دربارة

ـ ا که دارد احساسات و ها ارزش باورها،  سلسلهیک  در شهیر ما ۀجامع  تحـت  ،امـور  نی
 انقـالب  وقـوع  امـر،  نیا به وجهت با. شوند می رییتغ دچاری اجتماع ـ  یاسیس تحوالت ریتأث

 وی اسـ یس نظـام  دربـارة  مـردم ي هـا  يریگ سمت و ها دگاهید در نظر دیتجد موجبی اسالم
 در زنـان  حضـور  دوره 9 شیپـو  بـا  ،ایـم  کوشیده قیتحق نیا در ،راستا نیا در. شد استیس

 امـر  در زنـان  تیوضـع  و گـاه  جـاي  نقـش،  به ،یاسالمي شورا مجلسی ندگینما انتخابات
 از مردمی اسالم انقالبي روزیپ با ،مجموع در. بپردازیم کشوري گذار قانون وي ساز میتصم
 توجـه  با. باشند مؤثر استیس امر در توانند یم که دندیرس باور نیا بهی روان وی روح لحاظ

 مشارکت به منفعل مشارکت از گذار ةدور کی در رانیا در مشارکت ندیفرا رات،ییتغ نیا به
 فرهنـگ  گسـترش  وی اسـ یس مشارکت کردن نهینهاد با دیبا ،؛ بنابرایناست شده منتقل فعال

ـ ن ،کشوری تیریمد کالن سطوح در ژهیو به ،مردان و زنان ۀانیجو مشارکتی اسیس  کوشـش  زی
. اسـت  الزم وي کارکردي امری اسیس امور در زنان مشارکت که دهد یم نشان شواهد. کنیم
 انتخـاب  حق اگر. دارد مبرم ازینی اجتماع ـ  یاسیس ۀعرص در زنان خدمات به امروز ۀجامع
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 يضـرور  حـق  یمـدن ی یفضا دری اسیس اتیحي برا ،منصب داشتن و شدن انتخاب کردن،
 مشـارکت  مـانع  چه آن رسد یم نظر به اما ،است متصور زین زناني برا حقوق نیا پس است،

 وی فرهنگـ  رسـوم  و  آداب و هـا  سـنت  عـرف،  زنـان،  و مـردان ی قالبي باورها شود یم آنان
   :مونیس باور به). 703: 1376 ،ییطباطبا( است انیرانیای اجتماع

 آن بلکـه  اسـت،  شـده  موجـب  آنان نقش در را ییها تیمحدود که ستین زنان عتیطب نیا
ـ ن زنـان  کـه  انـد  کهـن  نیقـوان  و هـا  سنت ها، يداور شیپ از يا مجموعه دةییزا ها نقش  در زی

  ).115: 1372 آندره،( اند بوده میسه آن شیدایپ

ـ پ ،راش :شـده اسـت   ارائهي متعددي ها شاخص یاسیس مشارکت سنجشي برا  روی
 سطح نیتر نییپا را انتخابات در دادني رأ دهد، یم ارائهی اسیس مشارکت از کهی فیتعر

ـ ارزی اسیس مشارکت از سطح نیباالتر رای رسم مقامات داشتن وی واقع مشارکت ی ابی
ـ اهم اسـت  ممکـن  البته ؛دهد یم ارائه رای اسیس مشارکت ازی مراتب سلسله و کند یم  تی

این  به نییپا به باال ازي بند رتبه نیا. باشد متفاوت گوناگوني ها نظامي برا مختلف سطوح
 ؛ییاجرا ای یاسیس مقامي جوو جست. 2 ؛ییاجرا ای یاسیس مقام داشتن. 1: است بیترت
 مشارکت. 5 ؛یاسیس شبه یسازمان در فعال تیعضو .4؛ یاسیس یسازمان در فعال تیعضو. 3

ي ها بحث در مشارکت. 7 ؛یاسیس یسازمان دری انفعال تیعضو .6؛ یعموم اجتماعات در
 در نداشـتن   يریـ درگ. 9 ؛دادني رأ .8؛ اسـت یس به عالقهی اندک. 7 ؛یررسمیغی اسیس
 و شده  داده قرار توجه محور راشي بند میتقس مقاله، نیا در). 126: 1377 راش،( استیس

 بـا یـی  اجرا ای یاسیس مقام داشتن سطح در زنانی اسیس مشارکت است که شده تالش
ـ ارز ییایـ جغرافنظر  زا مقننه ةقو در حضور بر دیتأک ـ نظر. شـود  لیـ تحل و یابی  و هـا  هی
 چهار ریز در که اند پرداخته یاسیس امور در زنان مشارکت مسئله به یگوناگون يها دگاهید
 اند داشتهي تر شیبی خوان هم مقالهی لیتحل کردیرو نیچن هم و رانیا ۀجامع با که دگاهید

  .است شده حیتشر
 و زنانی اسیسي باورها و رفتار در موجودي ها تفاوتاین نظریه  :يریپذ جامعه ۀینظر. 1

). 198: 1974 اورام،( کنــد یمــ نیــیتب شــان یاســیس عــادات و رفتــار اســاس بــر را مــردان
 رای اسـ یسي هـا  نگـرش  افـراد  ،آن موجـب   بـه  کـه  اسـت ي نـد یفرای اسـ یسي ریپذ جامعه

 لیوسـا  و مدرسـه  خـانواده،  .دهنـد  یمـ  توسـعه  رای اسـ یس رفتـار ي الگوهـا  و رندیگ یفرام
. دنابی یم انتقال جامعه دختران و پسران به که اند يریپذ جامعهی اصل کارگزاران  یجمع ارتباط

بـاور   بـه ). 230: 1384 ،یملک( گذارند یم ریتأث افرادی اسیس رفتار و تفکر در کارگزاران نیا
 و انـد  شـده  ریپـذ  جامعهي مادر وي همسر نقش در زنان. است مردانهی تیفعال استیس زنان،
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 مـردان  نفـع  بهی اسیس تیریمد در شکاف جادیا و زنانی اسیس رفتار کاهش در دگاهید نیا
  ).372: 1978 ولچ،( است داشته ریتأث

 در رای سـاخت  موانعی سال بزرگ در زنان که کند یم دیتأک این دیدگاه: یساخت دگاهید. 2
 بـروز ی کـودک  ةدور دری اسـ یس امـور  دری جنسي ها تفاوت. کنند یم تجربهی اسیس تیفعال
ـ تغ خـانواده  در زن نقش ۀمجموع که شود یم ظاهری وقت تفاوت بلکه کند، ینم  ابـد ی یمـ  ریی
  ).53: 1978 وم،یه(

 ریـ درگ خانواده و خانه امور در زنان که جا آناز  این دیدگاه،بیان به  :یتیوضع دگاهید. 3
 به تر کم ،یاسیس اندك ۀتجرب سبب به ای دارند يتر کم فرصتی اسیس تیفعالي برا اند، شده

 بـا  خـانواده  انیـ کي دار نگـه  و حفظ بر جامعه دیتأک سبب به زنان. هندد یم نشان توجه آن
  ).123: 1984 پست،یل( استی رونیبي امر اساساً که دارند يتر کم ارتباط یاسیس تیفعال

 نیا بر ،دانسته محدودی خانوادگ امور به را زنان کارکرداین دیدگاه  :يکارکرد دگاهید. 4
ی کنـون ي کارکردهـا  بیتخر سبب زنان بهی اسیس وي اقتصاد نقشي واگذار که است باور

 فـا یای عاطف نقش خانواده در زنان ،پاسونز باور به). 134: 1369 وود، شرمن( شود یم جامعه
 ندارنـد ي کـارکرد  شـود،  یمـ  منجـر  جامعـه ی آشـفتگ  بـه  زناني آزاد که جا آن از و کنند یم
  ).169: 1951 پارسونز،(

  
  مسئله بیان. 3

 و فعال نقش اسالمی انقالب روند شدن نهادینه وي ریگ شکل گوناگوني ها گام در زنان
 با خوان هم و متناسب سهمی از چنان هم است شایسته که  چنان آن اما ،اند داشته يا سازنده

ي ریگ میتصم مواضع در و اند نشده برخوردار اجتماعی قدرت ساختار در شانیها ژهیو کار
 سیاسی مشارکت). 165: 1386 خلیلی،( دارند رنگ کم حضوري جمعی، قدرت مناصب و

ي هـا  عرصـه  سـایر  بـراي  حکـومتی ي ریـ گ میتصـم ي هـا  عرصه در شانحضور و بانوان
 تـوده  سـطح  دو در سیاسـی  مشارکت. شود می تلقی مناسبي ا پشتوانه جویانه مشارکت

 حضور ،) نخبگان و اجتماعیي ها تجربه و ها انجمن احزاب، انتخابات، در شرکت مانند(
اما  ،)217: 1383 پور، کاظمی( یابد یم معنا عالی مناصب داشتن و مجریه قوة مجلس، در
 قـرار  کـه شود  یتلق یراه سربه دهندگان يرأ ،مشارکت فرایند در ،زن گاه جاي از یوقت

 بحران ساز سبب ،)202: 1383 حافظیان،( باشند ها صندوق پاي يریگ يرأ روز فقط است
 نمایندگان انتخابات در حاضر حال در را نمودش که شود یم جامعه در اجتماعی آسیب یا
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ـ ا از. میکنـ  یمـ  مشـاهده  نماینـده  مقـام  در زنـان  پـایین  بسـیار  تعـداد  و مجلس  ،رو  نی
 از یکـی  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  درزن  نمایندگان تعداد کاهش دالیل یِشناس بیآس

  .است حاضر مقالۀ يها دغدغه
  

  تحقیق روش. 4
 دوره 9 پـویش  بـه  تحلیلـی  ـ  توصـیفی  روش بـا  و اسـت  کـاربردي  نـوع  از حاضر تحقیق

 ةشـیو  بـه  الزم اطالعـات  و هـا  داده. اسـت  پرداختـه  مجلـس  انتخابـات  در زنـان  نمایندگی
  .اند شده  يوراگردي ا کتابخانه

  
  تحقیقي ها افتهی. 5
  زن و مرد تفکیک به اسالمی شوراي مجلسي ها یکرس 5.1

در  مجلـس ي هـا  یکرسـ  از زنان سهم ،شود یم مشاهده 1 نمودار و جدول در که طور همان
 تـرین  بـیش  ،ایـران  در مجلـس  انتخابات دوره 9 طول در. است پایین بسیار مردان مقایسه با

 14 کـه  اسـت  پـنجم  مجلـس  بـه  مربـوط  مجلسي ها یکرس آوردن دست به در زنان سهم
ي هـا  دوره به درصد 5/1 با نیز سهم ترین کم و است شده شامل را درصد 6/5 با زن ةنمایند

 پنجم تا اول مجلس از که مجلسي ها یکرس تعداد به نگاه با. گردد یبرم مجلس سوم تا اول
 ایـن  از زنـان  سـهم  و اسـت  افتـه ی  شیافـزا  نفـر  290 به نهم تا ششم مجلس از و نفر 270
 تـرین  بـیش . یمبر می پی اسالمی شوراي مجلس در زنان رنگ کم نقش بهی خوب به ها یکرس
 است خورده رقم پنجم مجلس در که است نفر 14 مجلس نمایندگی در زنان به مربوط آمار

 مجلـس  ،انتخابات دوره 9 طول در ،مجموع در. است مرد ةنمایند 256 برابر در تعداد این و
 ندگانینما کل تعداد که استی حال در نیا. است داشته زن ةندینما 78 فقطی اسالمي شورا

، ؛ بنابرایناست زیناچ اریبس عدد نیا مقابل درنفر  78 و بودهنفر  2690 نهم، ةدور تا ،مجلس
 در ما. داردي تر قیعمي ها یبررس به نیاز مجلس در زنان نداشتن حضوری شناس بیآس براي
 از رفـت  بـرون  هـاي کار راه ونداشـتن   حضـور  ایـن  جغرافیایی زوایاي ایم کوشیده مقاله این

 کـه  پرداخـت  خـواهیم  نکتـه  این بررسی به ادامه در ،دلیل همین به. کنیم یبررس را مشکل
 آوردن دسـت  بـه  بـراي  اي جغرافیـایی ي هـا  مکـان  چه در ویی ها حوزه چه در زنان اصوالً
 چـه  کـه  پرداخـت  خـواهیم  نکته این به سپس و دارندتري  بیش شانس مجلسي ها یکرس

  .ندرگذاریتأث زمینه این در  اي اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، دالیل
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  زن و مرد تفکیک به نهم تا اولي ها دوره در اسالمی شوراي مجلسي ها یکرس .1 جدول
  زنان درصد  زن نمایندگان  مرد نمایندگان  ها یکرس تعداد  ها دوره

  5/1  4  266  270  اول دورة 1359
  5/1  4  266  270  دوم دورة 1363
  5/1  4  266  270  سوم دورة 1367
  5/3  9  252  270  چهارم دورة 1371
  6/5  14  256  270  پنجم دورة 1375
  1/4  13  277  290  ششمدورة  1379
  1/4  13  277  290  هفتم دورة 1383
  5/2  8  282  290  هشتم دورة 1387

  1/3  9  281  290  نهم ةدور 1391

  .1390 کشور، انتخابات ستاد: منبع

   اسالمی شوراي مجلس ةدور 9 در زن نمایندگان تعداد ۀمقایس .1 نمودار

  
  )کشور انتخابات ستادي ها داده اساس بر( نگارندگان: منبع

  
  چندعضويي ها حوزه در مجلسي ها یکرس آوردن دست به براي زنان تر  بیش شانس 2.5

 و اسـالمی  شـوراي  مجلـس  انتخابـات  دوره 9 طول در آمده  دست  به آمارهاي به نگاهی با
 آوردن دسـت  به براي زنان موفقیت که شود یم مشاهده ،2 و 1ي ها نقشه به نگاه با چنین هم

 تـر  بـیش  عضـوي  تکي ها حوزه در مقایسه با چندعضويي ها حوزه در مجلسي ها یکرس
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 مجلـس  سـوم  تـا  اول ةدور در ،شـود  مشـاهده مـی   2 و 1ي ها نقشهدر  که طور همان. است
 در .بودنـد  شدهموفق  نمایندگی کسب در تهران ۀانتخابی ةحوز در فقط زنان اسالمی شوراي

ي هـا  حـوزه  ءجـز  تهران انتخابی ةحوز. بودند افتهی  راه مجلس به زن 4 ،مذکور ةدور سه هر
 کرمانشـاه  و مشـهد  تبریـز،  تهران، انتخابیي ها حوزه نیز چهارم ةدور در. است چندعضوي
ي هــا حـوزه  جـزء  هـا  حــوزه ایـن  همگـی  کـه  بودنــد فرسـتاده  مجلـس  بـه  زن نماینـدگان 
 ،انتخابیـه ي ها حوزه میان در ،و است شده تکرار نیز پنجم ةدور در روند این. اند چندعضوي

 کرسـی  کسـب  بـه  موفـق  زن ةنماینـد  کـه  اسـت  بوده عضوي تک ةحوز تنها الر شهرستان
 جـزء کـه   ،ارومیـه  و همـدان  مشـهد،  اصـفهان،  تهـران، ي هـا  حوزه در و بود شده نمایندگی

 در. بودنـد  شـده   انتخـاب  نامزدهـا  از یکی در مقام زن نمایندگان ،اند چندعضويي ها حوزه
 کرسـی  کسـب  بـه  موفـق  زنـان  کـه  عضـوي  تـک ي ها حوزه تعداد ،ششم مجلس انتخابات
 و غـرب  آبـاد  اسالم خلخال،ي ها حوزه شامل که بود رسیده مورد 3 به ندبود شده نمایندگی
 مشهد شیراز، اصفهان، تهران، چندعضويي ها حوزه از نمایندگان ۀبقی و است بوده دشتستان

 خلخـال  عضـوي  تـک  ةحـوز  در فقـط  دوباره ،هفتم مجلس در. بودند شده انتخاب ارومیه و
 اصفهان، تهران، چندعضويي ها حوزه در زن نمایندگان سایر و شده بود انتخاب زن ةنمایند
 درفقـط   زنـان  هشـتم  مجلـس  در. بودنـد  شده  انتخاب تبریز و رشت زنجان، کرج، مشهد،
 انتخابات در. بودند افتهی  راه مجلس به کرج و مشهد اصفهان، تهران، چندعضويي ها حوزه

 موفق مهربان و سراب و زرندیه و ساوه سمیرم، عضوي تکي ها حوزه در زنان ،نهم مجلس
 و زابل اصفهان، تهران، چندعضويي ها حوزه از کاندیداهاسایر  و یابندراه  مجلس بهشدند 
 78 ،ایـران  در اسـالمی  شـوراي  مجلس انتخابات دوره 9 طول در ،مجموع در. بودند زهک
 بـه  عضوي تکي ها حوزه از نفر 8 فقط تعداد این از که بودند شده مجلس وارد زن ةنمایند

ي هـا  حـوزه  از نفـر  70 کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  و بودنـد  شده  انتخاب مجلس نمایندگی
 و تحقیقي ها افتهی اساس بر بنابراین،. بودند افتهی  راه اسالمی شوراي مجلس به چندعضوي

 زنان موفقیت شانس نی استگفت ایران در مجلس انتخابات دوره 9 آمارهاي تبیین و بررسی
ي هـا  حـوزه  از تـر  بـیش  چندعضويي ها حوزه در مجلسي ها یکرس آوردن دست به براي
 تر بیش چندعضويي ها حوزه در نمایندگی کرسی تعداد هرچه ،نچنی هم. است عضوي تک

 30 علـت داشـتن   به ،تهران ةحوز مثال، براي. است تر بیش موفقیت براي زنان شانس باشد،
 داده اختصـاص  خود به را ایران ۀانتخابیي ها حوزه در زنان آمار ترین بیش ،نمایندگی کرسی
. دارنـد  قرار بعدي ۀمرتب در که مشهد و تبریز اصفهان، ۀانتخابیي ها حوزه طور نیهم و است

 تـري  بیش کرسی تعداد کهیی ها حوزه در زنان شانس نیز چندعضويي ها حوزه در ،بنابراین
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ي هـا  حـوزه  در مقایسه با دوعضوي مثالًي ها حوزه در و است تر بیش دارند نمایندگی براي
  .دارند تري کم شانس عضوي 30 یا شش ،پنج

  
  ها استان حسب بر زنان نمایندگی جغرافیایی پراکنش .1 ۀنقش

  نگارندگان: منبع
  
  بزرگي شهرها در مجلسي ها یکرس آوردن دست به براي زنان تر بیش شانس 3.5

 انتخابـات  دوره 9 پویش از آمده  دست  به آمارهاي چنین هم و 2 و 1ي ها نقشه که طور همان
 در مجلـس ي هـا  یکرسـ  آوردن دسـت  به براي زنان شانس دهد، یم نشان ایران در مجلس
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 سه در زنان حضور. است کوچکي ها شهرستان از تر بیش بزرگ شهرهاي و ها استان مراکز
 هـم  و کشور تختیپا نقش هم که است بوده تهران ۀانتخابی ةحوز در فقط مجلس اول ةدور

 از زنـان  نیـز  مجلـس  چهـارم  ةدور در ،چنـین  هـم . کنـد  یم بازي را تهران استان مرکز نقش
 شـهر  چهـار  هـر  کـه ند افتی  راه مجلس به کرمانشاه و مشهد تبریز، تهران، ۀانتخابیي ها حوزه
 اصـفهان،  تهـران،  ۀانتخابیـ ي هـا  حوزه در زنان نیز پنجم مجلس در. است استان مراکز جزء

 جـزء  الر شهرسـتان  فقـط  ،میان این در که ندافتی  راه مجلس به الر و ارومیه همدان، مشهد،
 ،زنـان  نماینـدگی  جغرافیایی پراکندگی نظر از ،ششم مجلس انتخابات در. نبود استان مراکز

در  هـا،  شهرسـتان  و هـا  استان مراکز ۀعرص در چه و چندعضوي و عضوي تک ۀعرص در چه
 در ندتوانسـت  زنـان  که  يطور  به ؛اشتد تري بیش پراکنش مجلس دیگري ها دوره مقایسه با

ـ ا بـا . یابند راه مجلس به دشتستان و غرب آباد اسالم خلخال، انتخاباتیي ها حوزه  ،حـال   نی
 ۀانتخابیـ  ةحـوز  در دیگـر  ةنماینـد  10 و شدند مجلس وارد طریق این از زن ةنمایند 3 فقط

 مجلـس  در. شـدند  مجلس وارد ارومیه و مشهد شیراز، اصفهان، تهران، شامل ها استان مراکز
 کـه  يطـور   بـه  ؛شد تیتقو ها استان مراکز ۀانتخابی ةحوز در زنان انتخاب روند دوباره ،هفتم
 زن ةنمایند 1 ،دنرو ینم شمار به استان مراکز جزء که ،کرج و خلخال ۀانتخابی ةحوز در فقط

 رشـت  زنجان، مشهد، اصفهان، تهران، استانی مراکزي ها حوزه از هبقی و افتی  راه مجلس به
 تهـران،  ه شاملحوز سه که  يطور  به ؛یافت ادامه هشتم مجلس در روند این. بودند تبریز و

 انتخابـات  در. نداشـت  عهـده  بـر  را نقش این میان این در کرج فقط و بود مشهد و اصفهان
 ۀانتخابیـ ي هـا  حـوزه  فقـط  و کرد تغییر کمی روند این ،اسالمی شوراي مجلس ةدور نهمین
 دیگـر  زن ةنماینـد  4 و دنداشت زن ةنماینددر مجلس  استان مراکز در حکم اصفهان و تهران

 مجلـس  وارد زرندیه و ساوه و سمیرم زهک، و زابل مهربان، و سراب ۀانتخابیي ها حوزه در
ي هـا  یکرس کسب به موفق زن 78 که ،مجلس انتخابات دوره 9 مجموع از تینها در. شدند

 در زننماینــدة  67 و کوچـک  شهرســتانیي هـا  حـوزه  در زن ةنماینــد 11 ،شـدند  مجلـس 
 آوردن دسـت  بـه  بـراي  زنان شانس بنابراین،. ندافتی  راه مجلس به ها استان مراکزي ها حوزه
 در مقایسـه بـا   بـزرگ  شـهرهاي  و هـا  استان مراکز انتخابیي ها حوزه در مجلسي ها یکرس

  .است تر بیش کوچکي ها شهرستان
ـتان  336 از کشوري ها شهرستان تعداد که این به توجه با ـتان  384 بـه  1385 در شهرس  شهرس

) 1391 ایـران،  آمـار  مرکز( است افتهی  شیافزا شهرستان 48 مجموع در است و رسیده 1389 در
 کرسـی  290 آوردن دست به براي کشور شهرستان 384 در انتخابیه حوزة 207 وجود چنین هم و

 ،)1390 کشـور،  انتخابـات  سـتاد ( اسـالمی  شوراي مجلس انتخابات دورة نهمین در نمایندگی
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 موجود شهرستان 384 از شهرستان 11 و انتخابیه حوزة 207 از انتخابیه حوزة 6 در زن 9 فقط
 عهـده  بـر  کشوري گذار قانون قوة در ناچیزي سهم چنان هم و افتندی  راه مجلس به کشور در

  .پرداخت خواهیم مسئله این اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، دالیل بررسی به ادامه در ما. دارند 

  
  ها شهرستان حسب بر زنان نمایندگی جغرافیایی پراکنش .2ۀ نقش

  نگارندگان: منبع
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  اسالمی شوراي مجلس ةدور 9 در زنان نمایندگی جغرافیایی پراکنش .3 ۀنقش

  نگارندگان: منبع

  
  زنان موفقیت سیاسی جغرافیاي درك. 6

 را جمعیتـی ي ها یژگیو از مورد سه زنان موفقیت در سیاسی جغرافیاي راتیتأث کشف براي
  .اقتصادي و اجتماعی عوامل .3 ؛قومیت و نژاد .2 ؛جغرافیایی عوامل .1: کنیم میی بررس
  

  ایران در زنان دار طرف مناطق 6.1
 شـوراي  مجلـس  انتخابـات  دوره 9 طـول  در زنان نمایندگی جغرافیایی پراکنش 3 ۀنقش در

ي هـا  اسـتان  برخی در ،شود یم مشاهده نقشه در که طور همان. است شده  داده نشان اسالمی
 گلسـتان،  مازندران، مثلیی ها استان. است نیافته راه مجلس به یزن ةنمایند هیچ هنوز کشور
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 بختیـاري،  چهارمحـال  راحمـد، یبو و کهگیلویـه  لرسـتان،  خوزستان، بندرعباس، یزد، کرمان،
 که اند ییها استان جزء جنوبی خراسان و شمالی خراسان سمنان، قم، قزوین، ایالم، کردستان،

 ،کشور در موجود استان 31 از ،حقیقت در. اند نداشته مجلس در زنی ةنمایند هیچ حال  به تا
 از نیمـی  از بـیش  یعنـی  ؛انـد  بـوده  مجلـس  در زن ةنماینـد  فاقـد  دوره 9 طول در استان 16

ي ها استان نیز اند شده مجلس بهی ابی راه به موفق زنان کهیی ها استان در اما ؛کشوري ها استان
. انـد  داشته زن ةنمایند ها دوره تر بیش در شرقی آذربایجان و رضوي خراسان اصفهان، تهران،

 تعـداد  که استی حال در این. است بوده نماینده 47یی تنها به تهران استان سهم ،میان این در
یی تنهـا  بـه  تهران استان یعنی ؛رسد یمنفر  78 به دوره 9 طول در مجلس زني ها ندهینما کل

ـ  در. اسـت  داده اختصاص خود به را مجلس زن نمایندگان از نیمی از بیش  نیـز  بعـد  ۀمرتب
  .دارند قرار تبریز و مشهد اصفهان،ي ها استان
 احتمـال  رسـد  یمـ  نظر به ،تحقیقي ها افتهی و موجود آمارهاي اساس بر دیگر، طرف از

 شـهرهاي  از تـر  بـیش  بـزرگ  شـهرهاي  در ایران در مجلس در انتخابات زنانانتخاب شدن 
 ۀانتخابیـ ي هـا  حـوزه  در زنـان  تـر  بیش موفقیت. است روستایی مناطق و کوچک و توسطم

 ایـن  تصـدیق  گویـاي ...  و رشـت  ارومیـه،  همدان، کرمانشاه، تبریز، مشهد، اصفهان، تهران،
 بخـش  در کـه  گـردد  یبرمـ  هـا  مکـان  ایـن  اجتماعی و فرهنگی شرایط به امر این. ادعاست
  .پرداخت خواهیم آن بهي ا جداگانه

 از زنــانی ابیــ راه و 3 ۀنقشــ در زنــان نماینـدگی  جغرافیــایی پراکنــدگی بــه نگــاهی بـا 
 میـزان  در قـومی  تنـوع  و قومیـت  نقـش  رسـد  یمـ  نظر به ،مجلس به گوناگوني ها تیقوم

. باشـد  نـاچیز  انتخابـات  در موفقیـت  و مجلـس  کرسی آوردن دست به براي زنان موفقیت
 حـاکی ی خـوب  به ها مکان سایر و زابل مشهد، ارومیه، کرمانشاه، تبریز، ازیی ها ندهینما حضور

. است ناچیز بسیار مجلس در زنان حضور در قومیت نقش ،بنابراین ؛است نکته این دیأیت از
ـ یتقني رونـدها  بـر  آنـان ي اثرگـذار  مجلـس  زن ندگانینماواسطۀ  بی شیافزا  نظـارت  وی ن

ی دوستي ها گروه ای ها ونیسیکم در توانند یم آنان ،مثالي برا ؛دهد یم شیافزا زین رای پارلمان
ـ ا زن نـدگان ینما تعـداد  بـودن  نییپا لیدال ازی کی. باشند داشتهي تر شیب سهمی پارلمان  نی
 ،لیـ دل نیهمـ  به. است بوده نییپا زني داهایکاندیی اجراي ها پستي تصد ۀسابق که است
ی کـ ی. ندارنـد  یکـاف  شـناخت  مجلس زني نامزدها عملکرد و نهیشیپ از هیانتخابي ها حوزه

 حضـور ي برا زن داوطلبان تعداد که است نیا ندهینما زنان تعداد بودن نییپا لیدال از گرید
ـ ا. است بوده نییپا مجلسی انتخاباتي ها رقابت در  زني نامزدهـا  شـود  یمـ  سـبب  امـر  نی

  .دهند پوشش را دهندگان يرأ ازي تر کم قیسال مجلس
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  جغرافیایی عوامل 6.2
 جغرافیایی عوامل نقش بارةدر سیاست يا شهیش سقف شکستن در) 1389( سیمون و پالمر

 کاندیداهاي موفقیت در مناطق وسعت« :اند بیان کرده مریکاا انتخابات در زنان موفقیت در
 تر دشوار زنان موفقیت براي وسیع مناطق در نمایندگی ،نانآ به باور. »است رگذاریتأث زن

 و اند پراکنده وسیعی مناطق در دهندگان يرأ که دانند یم این در را امر این دالیل و است
 مشکالت از یکی موضوع این و شود برقرار ارتباط میان آنان که است الزم زیادي زمان

ي ها افتهی و آمارهانتایج  اما ،)205: 2006 سیمون، و پالمر( است زن کاندیداهاي اساسی
 درست است آمده  دست  به ایران در اسالمی شوراي مجلس انتخابات دوره 9 از که تحقیق

 زنان موفقیت شانس ایران در مجلس انتخابات در یعنی ؛دهد را نشان می باال ۀگفت برعکس
 بوده کوچک شهرهاي و روستایی مناطق از تر بیش ها استان مراکز و بزرگ شهرهاي در

 زن نمایندگانکه  دارد تري بیش احتمال که است این حاضر تحقیقي ها افتهی از یکی. است
 در مقایسه با بزرگ شهرهاي زیرا ؛شوند برگزیده بزرگ شهرهاي نمایندگی به مجلس
 کاندیدا براي بسیاري ظرفیت که است فعالی زنان منبع روستایی و کوچک شهري نواحی
 ؛)يچندعضو( دارند نیز تري بیشي ها یکرس ایران بزرگ شهرهاي ،چنین هم. دارند شدن

 به. دارند تري بیشي ها فرصت پرجمعیت مناطق در انتخابات در شرکت براي ،بنابراین
 شهرهاي مراکز از نماینده زنان ایران در مجلس انتخاباتي ها دوره تر بیش در دلیل همین
ي ها حوزه این زیرا ؛اند افتهی  راه مجلس به ها حوزه همین از و پرداخته فعالیت به بزرگ

 پردازند یم زنان مسائل و اجتماعی رفاه مسائل به که عقایدي و افکار پذیرش براي انتخاباتی
 در دیگر یک با شهرنشینی و مناطق وسعت که است مسلم بنابراین،. دارند تري بیش آمادگی
 در شجمعیت از باالیی نسبت که مناطقی در پیروزي براي زنان که رود یم انتظار و اند ارتباط
  .داشته باشند تري بیش شانس کنند یم زندگی شهري مناطق
  

  قومیت و نژاد 6.3
ي ها حوزه در زنان موفقیت در قومیت و نژاد ریتأث به که خاصی پژوهش و مطالعه هنوز

 و حاضر تحقیقي ها افتهی اساس بر اما ،است نشده انجام باشد پرداخته مجلس انتخاباتی
 تنوع و گوناگونی که نی استگفت ،ایران در مجلس انتخابات ۀنیزم در موجود اسناد و آمارها

 نیز قومیتی تک نواحی چنین هم. است نداشتهي ریتأث هیچ کاندیدا زنان موفقیت در مناطق در
 تمامی میان در زنان نمایندگی پراکندگی ،گرید  عبارت  به. اند نداشتهزنان  موفقیت در يریتأث

  .ادعاست این دیمؤ کشور ۀگوش چهار در ایراني ها تیقوم و نژادها
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  اجتماعی و اقتصادي عوامل 6.4
 زنـان . رگذارنـد یتأث زنان موفقیت در متعددي اقتصادي ـ  اجتماعی عوامل که رسد یم نظر به
 چنـین  هـم  و مندند عالقه باالتري دارند نسبی رفاه که مناطقی در شدن انتخاب به مجلس در

 ایـن  شـود  یمـ  آورده موضـوع  این براي که استداللی. است تر بیش مناطق این در شانشانس
 دلیـل  این به ؛کند یم تر جذاب مردان براي راي گذار قانون مشاغل پاییني درآمدها که است

 مـردان  شـانس  ،افتـه ی توسـعه  تر کم مناطق در ،حقیقت در. است مردانه اي گزینه سیاست که
 نهـاد  ویـژه   بـه  و سیاسـت  ،جامعه بر حاکم سیاسی فرهنگ زیرا ؛است تر بیش موفقیت براي

 گـرفتن  اختیـار  در بـراي  مـردان  ،دهنـدگان  يرأبه باور  ،و داند یم مردانه اي مقوله را مجلس
ـ ا در دلیـل  همـین  بـه  و دارندتري  بیشی زن چانه قدرت خود ۀانتخابی ةحوز براي بودجه   نی
  .شود می تري بیش مردان اعتماد به مناطق
 که مناطقی در شدن انتخاب به مجلس زن کاندیداهاي که گفت باید نیز فرهنگی نظر از
 احتمـال  دارند باالتري سواد سطح کهیی ها انسان. دارند تمایل دارند باالتري آموزشی سطح
 از کـه  دارد تري کم احتمال نیز و کنند حمایت افراد تساويي ها دگاهید از که دارد تري بیش

 تـري  بـیش  احتمال ،چنین هم. کنند پیروي جنسیتیي ها نقش خصوص در سنتیي ها دگاهید
 بـا  مناطق جهینت در و شوند دکاندی انتخابات در شرکت براي باال سواد سطح با زنان که دارد

 بـه  نگـاهی  بـا . کننـد  یمـ  فـراهم  زنـان  حضـور  برايي تر مناسب شرایط باال آموزش سطح
ي شـهرها  در آنـان  شـانس  کـه  شـود  یم مشاهده ،مجلس گوناگون ادوار در زنان نمایندگی

  .است بوده باال اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، ۀتوسع دالیل به ها استان مراکز و بزرگ
 عمـالً  زنان به خانه امور کردن محول و کار  میتقس با مردساالري فرهنگ دیگر، طرف از

 ذهنـی  ينهادبه  رفته رفته و آورده فراهم را زنان برابر مشارکت فرصت سلب شرایطی نوع به
 ارائـه  زنان به را ها ارزش همان با متناسب رفتاري الگوهاي آن، مطابق ،که است شدهتبدیل 

 خانواده جمع یا فرزند شوهر، به گزاري خدمت ورظبه من خانه در زنان کردن منزوي ؛دهد یم
 سـاخت « نـوعی  گـویی  و رورانـد پ می خود با را دیگريي ها بیآس که است آن ازي ا نمونه

). 26: 1381 فریـدمن، ( کنـد  یمـ  پایاتر و تر مقاوم مداوم، طرزي به را» ابدي مؤنث اجتماعی
» موقعیت رانت« نوعی از را مردان گویی و دارد مذکر یهویت عمدتاً ایران در مجلس نمایندگی
  ).24: 1383 دانا، رئیس( است داده قرار سیاسی ساختار باالي حد در را آنان ،کرده برخوردار

ـ  توسـعه  سطح از اعم ، شده  اشاره ها به آن باال در که عواملی ۀهم  بـاال،  اقتصـادي ی افتگی
 اقتصادي مطالبات در مقایسه با مردم فرهنگی و اجتماعی مطالبات بودن باال باال، سواد سطح
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 تـري  بـیش  نمـود  هـا  استان مراکز در ویژه ، بهایران بزرگ شهرهاي در تر کم مردساالر نگاه و
ـ ا در مجلـس  انتخابـات  در موفقیـت  براي زنان شانس در نتیجه و دارند  و منـاطق  گونـه  نی
  .است تر بیش انتخابیهي ها حوزه

 راي سـاز  میتصـم  ۀعرصـ  در زنـان  مؤثر حضور براي موانع نیتر یاصل) 2005( بالینگتن
 و مـؤثر ی دل هم وي کار همفقدان  زنان، ازی اسیس احزاب نکردن تیحما :داند یم ریز موارد

ـ  ،یمـدن  ۀجامعـ  و مجلـس  در حاضـر  زنـان  انیم دري ا شبکهي ها تیفعال  هنجارهـاي  ۀغلب
ـ فعالي بـرا  زنان به فضا دادنن و محورـ   مردي ساختارها وی اجتماع  تیـ حما مناسـب،  تی

در  شـان یا تیترب براي زنان مناسب آموزش فقدان زنان، از گریدي نهادها و ها رسانهنکردن 
ي بنـد  هیسـهم  استیسفقدان  ،یانتخاباتي ها ستمیس نبودن مداکار جامعه، دري رهبر راستاي

 آخرین در). 225: 2005 گران،ید و نگتنیبال( کشورها ازي اریبس در زنان تیحماي برا
 داده است صورت مجلس انتخابات در تر پررنگ حضور براي ایران زنان جامعۀ که تالشی

 انتخاباتیي ها یکرس در مجدد تسهیم لزوم به و اشاره انتخابات نامتناسب تسهیم مسئلۀ به
 شد، امـا  ارسال اسالمی شوراي مجلس به طرح صورت  به تالش این. کرده است توجه

 که ،طرح این در). 1390 زینب، جامعۀ اینترنتی سایت( نیاورد دست به چندانی موفقیت
 انتخابـات  قانون بهی الحاق واحدة ماده در ،بود پرداخته مجلس در زنان افزایش دالیل به

  :که بود شده  خواسته
یی شـهرها  زن، 1ی اسـالم ي شـورا  مجلس در ندهینما 2 از شیب بای استان مراکز و شهرها از
 بـه  زن 10 تهـران  شـهر  از و زن ةنـد ینما 2 رسد یم تر شیب ای و 5 به ندگانشانینما تعداد که

  ).1390 دي 4 بهروزي،( ابندی راهی اسالمي شورا مجلس
  

  يریگ جهینت. 7
 و اسـت  جامعهي اعضا همۀ فعال مشارکت مرهون جامعه هری اجتماع ـی  اسیس اتیح

 ،یانساني روهاین همۀ بالفعل و بالقوهي ها تیظرف ازي ریگ بهره به منوطی اجتماع توسعۀ
 اما ؛استی اجتماعي ها صحنه در آنان متعهدانۀ و آگاهانه مشارکت و ،مرد و زن از اعم
 رشیپذ زن، گاه جاي و تیهو به جامعهي اعضا نگرش به مشارکت وی نیآفر نقش نیهم

 وابسته مشارکتي ها نهیزم بودن فراهم و آناني خودباور نقش،ي فایا براي آنانی اجتماع
 در دخالت به عالقه و لیم ،استی اجتماعي موجود ذاتاً انسان که نیا به توجه با. است

 سرنوشت بر انسان تیحاکم. رود یم شمار به اش یذات يها یژگیو از شیخو سرنوشت
 گذشت با که بوده جامعه به ورود از پسیش ها دغدغه از نخستین یکی شیخو یاجتماع
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  ،یزبان ،ينژادي ها یژگیو از فارغ ها انسان. است افتهي یدیجدي ها یدگیچیپ و ابعاد زمان
 امـور  در دخالـت  حـق ی انسـان  وی عیطب حقوق به اتکا اساس بر...  و یجنسیت ،یمذهب

  .دارند را خودی اسیس
 سـبب ی ملـ  وی مـذهب  عرق و اند داده بروز خود ازی اسیس اتیتجل اتکرّ بهی رانیا زنان
 تیـ موقع وي فـرد ي هـا  یژگـ یو. اسـت  شـده ی اسـ یس مختلـف ي ها عرصه در شانحضور
 مشـارکت . نـد مؤثری اسـ یس مشـارکت ي برا زهیانگ جادیا در که اند یمهم عوامل ازی اجتماع
 ۀتوسـع  هـدف  منزلـۀ  بـه ی اسـ یسی زنـدگ  در ،زنان جمله از گوناگون،ی اجتماعي ها گروه

ـ با حقیقـت،  در. اسـت  زنـان ی اسـ یس مشارکتي ها نهیزم و لوازم تحقق مستلزمی اسیس  دی
 مناسـب ی اسـ یس وی اجتماع ،یفرهنگي ها نهیزم و کرد رفع و حل را موجود موانع و مسائل

 مقطع نیا در زین زنان استي ضرور ،نیچن هم. فراهم کرد مقوله نیا ۀتوسع و رشد براي را
ــان ــاور را شــانیها ییتوانــای زم ــد ب ــد خــود بــه و کنن ــ کــه بقبوالنن ــد یم ــبا و توانن  در دی
 ۀجامعـ ی اسیس مسائل روند بر و بوده میسه شانکشور و جامعه به مربوطي ها يریگ میتصم

گونه که در جریـان وقـوع انقـالب اسـالمی و در      همان ؛خویش تأثیر مثبت و مؤثر بگذارند
  .گیر و مؤثر داشتند مقدس حضوري چشمزمان دفاع 

سیاسی هـر اجتمـاع تلقـی     ۀتوسعهاي  هاي سیاسی یکی از مالك فعالیت زنان در عرصه
که بلوغ سیاسی ایـن   عالوه بر آن ،نامزد انتخاباتی در نقششرکت زنان در انتخابات . شود می

، بـه بهبـود وضـعیت و    شـود  مـی  منجـر  سیاسی کشور ۀتوسعقشر را به اثبات رسانده و به 
موجـب   يگذار قانون ۀعرصحضور زنان در . شدموقعیت زنان در جامعه نیز منتهی خواهد 

نماینـدگان  زیرا  ؛شود میمسائل زنان  دربارةتدوین قوانین ة حوزهاي مثبت در  ایجاد نگرش
هـر   بـیش از  ،هاي زنـان  ها و دغدغه خواستهو  با شناخت دقیق و لمس عینی مشکالت ،زن
حضـور فعـال زنـان در    . ندتمایالت و مطالبات درونی ایـن قشـر    ةکنند دیگري منعکس فرد

و بـه   شـده گذاري موجب تدوین و تنسیق قوانین مدافع و حامی حقـوق زنـان    قانون ةحوز
تضمین حقوق زنـان در جامعـه از    ،بنابراین. کردمد کمک خواهد اقوانین ناکار کردنمرتفع 
  .آید در انتخابات به شمار می ترین نتایج مشارکت زنان بدیهی
  
  منابع

  .وزارت کشور ـ هاي مختلف مجلس شوراي اسالمی، دفتر انتخابات آمار انتخاباتی دوره
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فـرد و محمـد    زهرا پیشگاهی ترجمۀ، سیاست يا شهیشکستن سقف ش .)1389(دنیس  سیمون و پالمر، باربارا
  .دانشگاه آزاد اسالمی :تهران زهدي گهرپور،
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  .قومس نشر: تهران اکبري، و رسول فرد پیشگاهیزهرا  ترجمۀ ،انتخابات جغرافیاي .)1386( جانستون تایلور،
  .سمت: تهران ،یاسیس يایجغراف در دیجد يها افق .)1383( کاویانی مراد و محمدرضا ا،ین حافظ

 کشـورهاي  دیگـر  و ایـران  در زنـان  سیاسـی  مشـارکت  افزایش هايکار راه«). 1383( نیمحمدحس حافظیان،
 همـایش  مقاالت مجموعه گرداوري و کوشش پناهی، نیمحمدحس و حبیبی نجفقلی: کتاب در ،»اسالمی

  .ییطباطبا عالمه دانشگاه: تهران ؛اسالمی کشورهاي در زنان سیاسی مشارکت
  http://isna.ir ،1390 ایسنا، ایران، دانشجویان خبرگزاري

 ةدور ،زنـان  پژوهش ۀفصلنام ،»ایران معاصر ۀجامع در زنان مشارکتی شناس بیآس« .)1386( محسن خلیلی،
  .2 ش ،پنجم

  .سمت :تهران ،يصبور منوچهر ۀترجم ،استیس و جامعه .)1377( کلیما راش،
 يهـا  بیآسـ  ملـی  همـایش  اولـین  ،»سـرقت  واقتصادي  ـ  مالی جرائم و مسائل« .)1383( فریبرز دانا، سییر

  .آگاه: تهران ،6 ج: 1381 خرداد ،ایران در اجتماعی
 امـور  مرکـز  .)1380( )اسـالمى  انقالب از بعد و قبل دوران( شورا و سنا مجلس در زن نمایندگان نامۀ زندگی

  .زنان مشارکت
  http://zeinab.ir/index.php?option=com_content&view=article زینب، ۀجامع سایت
  .روزنه :تهران ،يساالر مردم ریتقد .)1380( محبوب ،يشهباز

  .آشیان: تهران مهاجر، فیروزه ۀترجم ،سمینیفم .)1381( جین فریدمن،
  .ایران اسالمی جمهوريی اساس قانون

 ،»زنـان  سیاسی مشارکت در کننده اجتماعی عوامل و سیاسی شدن اجتماعی نقش«). 1383( شهال پور، کاظمی
 مشـارکت  همایش مقاالت مجموعه گرداوري و کوشش پناهی، نیمحمدحس و حبیبی نجفقلی کتاب در

  .طباطبائی عالمه دانشگاه: تهران ،اسالمی کشورهاي در زنان سیاسی
  .مهر 21 ،شرق ۀروزنام ،»ایرانى زنان حقوق و مجلس ادوار« .)1383( الهه کوالیى،
 امـور  مرکـز  ۀبرنام و طرح معاونت موجود، اطالعات و آمار آخرین اساس بر زنان وضعیت اجتماعى گزارش

  .زنان مشارکت
  .سمت: تهران ،ییایجغراف استیس و یاسیس يایجغراف .)1381( روزیپ مجتهدزاده،
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  .25 ش ،یاجتماع
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