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مورد در بازه زمانی دهـه  20هاي انجام شده، بر این اساس، از میان پژوهش. جنسیتی فراتحلیل گردید
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گرایانـه بـه مقولـه برابـري و     رویکرد اتخاذ شده در تمامی موارد، رویکرد تسـاوي . اندعوامل ذکر شده بوده

صـورت هـاي انجـام شـده، بـه    در نتیجه به این نکته اشاره شده کـه پـژوهش  . عدالت جنسیتی بوده است
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مقدمه و بیان مسأله. 1
ها در غرب، ناظر به شـرایط  برابري یا تفاوت جنسیتی از سوي فمینیستطرح موضوع،بدون تردید

توجه به مسائل زنـان  . باشدهاي موجود در آن سرزمین میتاریخی و اجتماعی آن و مبتنی بر ایدئولوژي
بخشی از چرائـی و چیسـتی برابـري یـا تفـاوت      ،گانه جریان فمینیستیهاي سهدر دنیاي غرب در دوره

با ورود جریانات مدرن به کشـورهاي بـه اصـطالح جهـان سـوم، بخشـی از       . دهدن میجنسیتی را نشا
مطالبـات زنـان و   . انـد شان وارد این کشورها شـده اي غرب بدون خاستگاه اجتماعیرویکردهاي اندیشه

بـا ورود  . جریان فمینیستی نیز بخشی از ارمغان دنیاي مدرن براي کشورهایی چون ایران بوده و هسـت 
هـاي  اي نیز به چنین مباحثی وارد شده و در این بین دیـدگاه جامعه علمی و اندیشه،کردهاییچنین روی

که هم دغدغه رفع تبعیض علیـه  -ویژه پس از انقالب اسالمی در جامعه ما، به. گیردمختلفی شکل می
متعددي آثار،جامعه علمی و پژوهشی-به مبانی اسالمی برابري و عدالتزنان وجود داشته و هم توجه

انـد؛  متفکرین مواضع گوناگونی اتخاذ کرده،در این بین. را با رویکردهاي مختلف به انجام رسانیده است
برخی از رویکردها طرفدار مواضع فمینیستی برابري، بعضی درصـدد پیونـد بـین رویکـرد فمینیسـتی و      

. ددار اندیشه ناب اسالمی در مسأله برابري هستناسالمی و برخی دیگر داعیه
این تحقیقـات  هاي اخیر، در زمینه نابرابري جنسیتی تحقیقات متعددي صورت گرفته است؛ در سال

. انـد پرداختـه بر نابرابريمؤثرعوامل هاي مختلف و از جوانب مستقیم و غیرمستقیم به بررسی در حوزه
ور و غلبـه  رویکردهـاي متعـدد مـذک   سـو و رواج  گستردگی و پراکندگی تحقیقات در این حـوزه از یـک  

انداز و تصویر منسجمی سبب شده است که چشم، سوي دیگرهاي فمینیستی بر مسأله برابري ازتحلیل
بـدین منظـور، انجـام    . وجود نداشته باشدعوامل نابرابري جنسیتیهاي علمی در حوزه ها و یافتهاز داده

تواند هاي این تحقیقات میافتهشناسی و یمند بر تحقیقات علمی انجام شده و ارزیابی روشمروري نظام
-افزون بر این، مرور مجدد این پژوهش.نگر در این رابطه باشدکمک مفیدي براي ترسیم تصویري کل

هـاي جدیـد در   تواند دربردارنـده دریچـه  هاي اسالمی نسبت به برابري زن و مرد میهمؤلفها با نظر به 
.هاي آینده باشدحوزه پژوهش

برابري زن و مردي پیرامونهامروري بر دیدگاه. 2
چـرا کـه ازجاکنـدگی مفـاهیم از     ؛دها صورت گیرتعریف مفاهیم باید در متن نظري آن،بدون شک

بـر اغتشاشـات مفهـومی    شود، بلکهنمیشان، نه تنها موجب تدقیق فضاي مفهومی واژگان بستر نظري
خصوص مفـاهیم علـوم اجتمـاعی کـه     اي، درچنین توصیه. افزایدحاصل میدامن زده و بر مجادالت بی
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از جملـه ایـن   . یابـد ابرامـی دوچنـدان مـی   ،گاه منتج از شرایط زمانی و مکانی کامالً متفاوتی هستندگه
باشد که می» )نابرابري جنسیتی(نابرابري زن و مرد«و » )برابري جنسیتی(برابري زن و مرد «مفاهیم، 

برخـی  ،بـر ایـن اسـاس   . متکـی اسـت  نظري متخـذه  هاي رویکردهاي شدت بر تفاوتها بهتعریف آن
،و برخـی دیگـر  ]673، ص 14[انـد نابرابري جنسیتی را نابرابري زن و مرد در امکانات موجـود دانسـته  

دهنده دیدگاه ثابت، فراگیـر و نهادینـه شـده    که نشانراهاییهرگونه رفتار، سیاست، زبان و دیگر کنش
انـد به معناي نابرابري جنسیتی دانستهباشد،موجوداتی فرودست اعضاي جامعه نسبت به زنان به عنوان 

در تعریف دیگري، نابرابري جنسیتی عبارت است از برخورد یا عملی که بر اساس جنسـیت  . ] 6ص، 2[
].211، ص 15[پردازندبندي آنان میافراد به تحقیر، طرد، خوارشمردن و کلیشه

هاي موجود درباره برابـري زن  مروري مختصر بر دیدگاه،ثتر این بحمنظور تدقیق بیشدر ادامه به
.شودمیو مرد از منظر متفکرین اسالمی و رویکردهاي فمینیستی 

برابري زن و مرد از منظر متفکرین اسالمی. 1-2
گرایاناسالم. 1-1-2

هـاي تفاوتمندي،کید بر برابري زن و مرد در انسانیت و ارزشبا تأسید جمال الدین اسدآبادي

ر موضع یک از دو جنس را دهاي تکوینی هیچوي معتقد است تفاوت. کندکید میطبیعی آن دو را نیز تأ
هـاي متفـاوتی مسـتعد    زن و مرد را بـراي میـدان  ،جا که طبیعتاما از آندهد،نقص یا کمال قرار نمی

بـه معطـل مانـدن    هـاي مردانـه  یید نیست و حضور زنان در عرصـه أها قابل تساخته است، تشابه نقش
].46، ص 10[انجامدیعنی خانواده می،ترین ارکان اجتماعیمهم

لحاظ جنسیت و حقوق انسانی، برابري کامل بین زن و مرد برقرار معتقد است اسالم بهسیدقطب

کـه بـر   کرده است و اگر برتري براي یکی بر دیگري قرار داده، تنها مربوط به استعدادهاي طبیعـی اسـت   
لحاظ استعداد، خصـلت و  هر جا که این دو به،به این ترتیب. گذاردنمیتأثیرضع انسانی دو جنس حقیقت و

یابنـد نی متفاوت مـی ، شأبه تناسب،دحقوق برابر دارند و هرجا که تفاوت داشته باشن،مسئولیت برابر باشند
].47، ص 7[

حساسـات، شـعور و عقـل    از متفکرین نوسلفی معاصر، معتقـد اسـت زن و مـرد در ا   محمدعبده،

دانـد کـه بـا توجـه بـه      هاي حقوقی را عصري و متعلق به زمان میاز این رو، بسیاري از تفاوت. برابرند
هاي طبیعی را نیـز خاسـتگاه   برخی تفاوت،با این حال. پذیر استتوجیه،اوضاع خاص زمانی عصر نزول
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وات ضرورتاً به معنی تشـابه حقـوق نیسـت   کید دارد که مساداند و بر این نکته تأي حقوقی میهاتفاوت
]. 49، ص 25[

معتقد است دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را برپایـه اصـل عـدل، در    شهید مطهري

سعادت هر موجودي در آن است که در مدار طبیعـی خـود   ،مداري مخصوص به خود قرار داده است؛ از این رو
هاي فمینیستی تسـاوي طلـب، ایـن    دیدگاه رایج جنبشباوجودد که بر این اساس، وي عقیده دار. حرکت کند

بـه ایـن   .هاسـت باشد؛ بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنها به معنی برتري جنس مرد نمیتفاوت
ها به دست خود، حقوق و وظـایف خـانوادگی را میـان زن و مـرد     قانون آفرینش با ایجاد تفاوت،ترتیب

هـا در  چنین تساوي مرد و زن در انسـانیت بـه معنـاي تشـابه آن    هم]. 167، ص 22[تقسیم کرده است
. حقوق و و ظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، سازگار با حقوق فطري و عدالت است

.دانندتفاوت در حقوق میها را منشأاین مبنا، ایشان تفاوتبر 

داند و تفاوت میان آن دو را، ک سرشت انسانی میمرد و زن را داراي یهللامحمدحسین فضل ا

ها مانند هر چیز واقعی دیگري در زنـدگی  این ویژگی.دهدها نسبت میبه ویژگی هاي جسمی آنصرفاً
آورد و موجـب تفـاوت در وظیفـه    دارد و به دنبال آن مقتضیات ویژه خود را نیز به همـراه مـی  اثرها آن

شود؛ این تفاوت خود نیز با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت    و زن میاجتماعی و انسانی هر یک از مرد
].18[تفاوت در وظیفه است نه سرشت،گیرد و در واقعواحد انسانی شکل می

ایشان معتقـد  . کندها را با ورود به مبحث روح آغاز میتبیین خود از تفاوتآملیجواديهللاآیت

. ح نیز موجودي مجـرد اسـت کـه جنسـیت در آن راه نـدارد     حقیقت انسان به روح اوست و روکه است 
، 11[گردد و جسم نیز فقط ابزاري اسـت بـراي روح  هاي زن و مرد به جسم بازمیتمام تفاوت،بنابراین
]. 78-70صص 

نواندیشان جهان اسالم. 2-1-2
ف در زن دانست، اما معتقد بـود احساسـات و عواطـ   قواي عقلی زن و مرد را برابر میقاسم امین

آزادي زن را ،هـا توان بـه اسـتناد ایـن تفـاوت    کید داشت که نمیاین نکته تأبر،با این وجود. غلبه دارد
].185، ص 7[محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد

شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر  هاي زیستمروج این نگاه بود که هرچند تفاوتنصر حامد ابوزید

ها را بـر  باید نقش. ها و حقوق استها، نقشبندي موقعیتصورت،ازنگري استاست اما آنچه نیازمند ب
، 7[هـاي زیسـتی   اساس اوضاع فرهنگی و فکري حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم کرد نه بر اساس تفاوت

].240ص 
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هـاي زن و مـرد در   با طرح دیدگاه تاریخیت نظام خانواده، بـر تفـاوت  محمد مجتهد شبستري

ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر و   گذارد، اما بر این باور است که تفاوتروحی صحه میابعاد جسمی و
ها را توان تفاوتنتیجه این که نمی. هاي پیشین رخ داده و به همین دلیل تغییر پذیرندبدون وجود نقشه

].20[آثار حقوقی بار کرد،تبیین و بر آن،مندي خلقتبر اساس هدف

ستینظریات فمینی. 3-1-2
می توان گفت محور تمام نظریات فمینسیتی به برابري و مسأله تفاوت بـین زن و مـرد اختصـاص    

رویکردهـاي مختلـف   ،ال علت تفاوت بـین زن و مـرد داده شـده   ؤپاسخی که به س،ین اساسابر. دارد
:شودوجود آورده است که به اختصار بیان میهفمینیستی را ب

برابري کامل بـین زن  هاي لیبرال، قائل به آموزهتأثیرول تحت فمینیسم موج ا:فمینیسم لیبرال

ه جنسـیت بـود  ازصـرف نظـر  » مشترك انسـانی ةجوهر«کید اصلی این رویکرد بر مسأله تأ.و مرد بود
کنـد کـه هـیچ    هـا اقتضـا مـی   سانی نسل آناند و یکاین بیان که زن و مرد برابر آفریده شدهبا. است

رویکـرد معتقـد   ایـن ،چنـین هم]. 64، ص 19[و مردانه وجود نداشته باشدهنهاي زناتمایزي بین حوزه
اکتسـابی،  ،هاي موجـود بلکه بسیاري از تفاوت،مؤثر نیستنددر برابري هاي جسمی است نه تنها تفاوت

فمینیسـم لیبـرال، راه حـل چنـین     ].70، ص 9[هاي موجود در جامعه اسـت غیرذاتی و ناشی از تبعیض
ها و بسط و تسري حقوق انسانی به زنان ابري کامل بین دو جنس، مبارزه با تفکیک نقشوضعیتی را بر

.داندمی

سـان  هاي اولیه معتقد بودند ماهیت حقیقی دو جنس، مساوي و یکرادیکال:فمینیسم رادیکال

ی اما نسل بعدي با پـذیرش نـوع  . اي از صفات زنانه و مردانه استآمیخته،است و طبیعت بشر در اصل
ت کـه صـفات   اي بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است با این تفاوهگرایی، قائل شدند که تفاوتذات

].86، ص 9[زنانه اصیل و برتر است 

نابرابري است با این تفاوت کـه نـه فقـط بـه     این رویکرد نیز مسأله اصلی:فمینیسم سوسیال

نظـام  بـه هـا را  ریشه تمام نابرابري،براین اساس. اردبلکه به انواع دیگر نابرابري توجه د،نابرابري زنان
.داندمیمربوط سرمایه داري و مسأله مالکیت 

فـاوت بـین دو جـنس و    شدت طرفدار برجسته کـردن ت ه این رویکرد ب:فمینیسم پست مدرن

هایی نزنانگی و مردانگی معانی ثابتی ندارند، بلکه خود تابعی از گفتمادر این رویکرد،. تکثرگرایی است
همـواره معـانی موقـت و در حـال تغییـر را بـه سـود        ،هاي تفکرشیوهنهادهاي اجتماعی واست که در 

].143، ص 17[کنندمناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق می
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مختلف در باب برابري زن و مردءآرا):1(شماره جدول 

الم
اس

ان
رای

گ

الدین اسدآباديجمال
اوت در حقـوق و وظـایف بـه دلیـل تفـاوت در      جوهر مشترك انسانی، تف

طبیعت
برابري در شعور و استعداد و تفاوت درحقوق انسانی مبتنی بر طبیعتمحمدعبده

برابري در ذات انسانی و تفاوت در جسممحمدحسین فضل اهللا

سیدقطب
برابري در جوهر و حقوق انسانی بین زن و مرد و تفاوت حقوق در جـایی  

عداد وجود داردکه تفاوت است
برابري در جوهر انسانی و تشابه در حقوق جنسیتی نه تساويشهید مطهري

تفاوت در حقوقوبرابري در جوهر و و روح و تفاوت بین جنس در جسمجوادي آملی

نی
 دی

ان
یش

اند
برابري قواي عقلی، تفاوت در قواي احساسی و برابري در حقوققاسم امیننو

نصرحامد ابوزید
تفـاوت در حقـوق و اجتماعیـات    ت طبیعی انکارناپذیر است اما منشأتفاو
.شودنمی

.تفاوت زن و مرد ریشه در تاریخ دارد و ذاتی نیستمجتهد شبستري

ت
یس

مین
ف

ها

باشدمیدر حقوق،در ذات و تساوي،برابريلیبرال

سوسیال
آن ریشـه  وجود دارد وون اجتماعی از جمله جنسیت نابرابري در همه شؤ

.استدر نظام سرمایه داري 

رادیکال
ریشـه نـابرابري در نظـام پدرسـاالري و     برابري کامل بـین زن و مـرد،  

.استسرمایه داري
تفاوت بین دو جنس و برتري زنپست مدرن

شناسیروش. 3
و»تبعـیض جنسـیتی  «،»نـابرابري جنسـیتی  «يهادواژهیکلابتدان مطالعه، در یدر جریان اجراي ا

بانک اطالعات نشریات و مجـالت  ، )SID(یگاه اطالعات علمیپايهادر مرکز داده» عدالت جنسیتی«
Mag(یایران Iran (شامل تحقیقاتی است که از جوانب ،مندمطالعه نظاماینيجامعه آمار. جستجو شد

ی مصـوب و  مقـاالت چـاپ شـده در نشـریات علمـ     که اندپرداختهنابرابري جنسیتیمختلف به موضوع 
. 1گیـرد را دربـر مـی  1380در بـازه زمـانی دهـه    )ره(هاي دانشگاه تهران و عالمـه طباطبـایی  نامهپایان

].24، 28، 1، 27، 26، 23، 21، 15، 16، 13، 12، 8، 6، 5، 4، 2،3[: هاي مورد بررسیپژوهش.1
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مشخصـات  -1:انـد کـه عبارتنـد از   تلخـیص شـده  موضوع اصلی 5بر اساس هاي موجود در منابع داده
-5رد بررسـی و  انواع متغیرهاي مـو -4متدولوژي تحقیقات، -3اهداف و سواالت تحقیق، -2عمومی 

:شودمند ارائه مینظامبندي شده این مطالعه هاي طبقهدر ادامه، یافته.ی به برابريرویکرد کل

هاي بررسییافته. 4
پژوهشگرانجنسیت . 1-4
) نفـر 6(مـرد لفانؤمنسبتکهشدمشخصمطالعه،موردهايپژوهشلفانؤمجنسیتبررسیدر

تشکیل مرداندرصد را 30و زناندرصد محققین را 70طوري که به،استترکم) نفر14(نسبت به زن 
لف داشتندؤبیش از یک م،)ویژه در قالب مقاالتهب(الزم به ذکر است که برخی از تحقیقات . می دادند

شود کـه بـه حسـب موضـوع،     مالحظه می،بنابراین. گرفته استمالك این مقایسه قرار ،لف اولؤکه م
از . آرایـش جنسـیتی دارد  ،تر مورد توجه پژوهشگران زن قرار گرفته و لـذا ه بیشهاي انجام شدپژوهش

و مسأله برابري و نابرابري مطالعات فوق منجر شده استسویی دیگر، این مسأله به تشابه رویکردها در 
. بین دو جنس از زاویه دید محققین زن صورت گرفته است

خذمأنوع. 2-4
: بندي کردطبقهتوان در دو دسته عمومیمورد مطالعه را میهاي قالب و نوع ماده پژوهش

درصـد  80بـر ایـن اسـاس، حـدود     . پژوهشـی –مقـاالت علمـی   . 2هاي دانشگاهی، نامهپایان. 1
الزم . انددادهتشکیلها نامهپایاندرصد باقیمانده را 20و حدود را مقاالت علمی هاي مرور شدهپژوهش

ز ها، مقاالتی بودند که بر اساس نتـایج برخـی ا  ستجو و غربالگري پژوهشبه ذکر است که در جریان ج
. که در خصوص این موارد، تنها قالب مقاله لحاظ گردیدها تدوین شده بودندنامهپایان

هاي مورد مطالعهخذ پژوهشأنوع م: )2(جدول شماره 

درصدفراوانینوع ماخذ
420پایان نامه

1680مقاله
20100مجموع
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هاپروبلماتیک پژوهش. 3-4
حاکی از آن است که در سـطح پروبلماتیـک   ،هایا فرضیات پژوهشاالت وؤبندي سبررسی و طبقه

. 2هـاي جامعـه شـناختی    پرسش. 1: توان چند پاسخ را برشمردمی،»بر نابرابري جنسیتیمؤثرعوامل «
55تـوان اسـتدالل کـرد کـه حـدود      ، میبر این اساس. شناختیهاي روانپرسش. 3هاي اقتصاديپرسش

شـناختی ها جنبه رواندرصد پرسش24جمعیتی داشتند؛ پس از آن، حدود - االت، جنبه اجتماعیؤدرصد س
،این نتیجه. پرداختنداالت بودند که به عوامل اقتصادي میؤدرصد س21داشتند؛ و در نهایت، تنها حدود 

.باشدجمعیتی می-ظر محققان نابرابري جنسیتی، اجتماعیحوزه پرابلماتیک از نحاکی از آن است که

هاي مرور شدهاالت پژوهشؤبندي سرویکرد پروبلماتیک و مقوله: )3(جدول شماره 
درصدفراوانیبندي سواالتمقوله

237/54جمعیتی-اجتماعی 
109/23شناختیروان

94/21اقتصادي
42100مجموع

هاي مورد مطالعهشپژوهیشناسروش . 4-4
نوع روش تحقیق. 4-4-1

درصـد  50کار رفته در تحقیقات مرور شده، حاکی از آن است که بندي متدولوژي بهبررسی و دسته
از گیـري بهرهبا درصد تحقیقات 20پس از آن، . استفاده از روش پیمایش انجام شده استها با پژوهش

مورد به شیوه کیفی و مصـاحبه  1حلیل ثانویه و تنها به روش تدرصد تحقیقات14اسنادي،هاي روش
مقاله نظري بوده مورد دوشایان ذکر است که از میان تحقیقات مرور شده، ،چنینهم.استبودهعمیق

شـود کـه در حـوزه مـورد     بنابراین، مالحظـه مـی  . شناسی خاصی را اتخاذ نکرده بودندو از این رو روش
ـ   هبررسی نیز مانند تمامی حوزه ی تسـلط داشـته و   اي تحقیقاتی علوم اجتمـاعی، روش پیمایشـی و کم

.ترین فراوانی را داشته استکم،روش کیفیاز استفاده 



133»                               نابرابري جنسیتی«هاي انجام شده درباره فراتحلیل پژوهش

هاي مورد مطالعهکار رفته در پژوهشنوع روش به: )4(جدول شماره 

درصدفراوانینوع روش
1050پیمایش
420اسنادي

314تحلیل ثانویه
24نظري

12کیفیتحلیل
20100مجموع

رویکرد روش شناختی.4-4-2
، هـا درصـد پـژوهش  75در بررسی رویکرد روش شناختی تحقیقات مورد مطالعه، مشخص شد کـه  

و رویکرد روشی بودهها نیز نظريبرخی از پژوهش. داشتنددرصد رویکرد توصیفی 21تبیینی و رویکرد 
.اندنداشتهخاصی 

شناختی تحقیقات مورد مطالعهرد روشرویک):5(جدول شماره 
درصدفراوانیرویکرد روش

1365تبیینی
525توصیفی

24غیره
20100مجموع

یمورد بررسيجوامع آمار. 4-4-3
دسته طبقه چهارتوان در قالب را میمورد بررسی در تحقیقات مرور شدههاي آماريمقیاس جامعه

بر اسـاس محاسـبات انجـام    . اجتماع کوچک.4شهري.3کشوري و ملی . 2، بین المللی. 1: دنموبندي 
10مقیـاس کشـوري،   درصد در20هاي انجام شده در مقیاس اجتماع کوچک، درصد پژوهش45شده، 

عد فراملـی و بـا مقایسـه آمارهـاي کشـورهاي مختلـف       درصد در ب5درصد در مقیاس جامعه شهري و 
.اندهاي بررسی شده نظري و فاقد جامعه آماري بودهمورد از پژوهش4. صورت گرفته است
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مقیاس جوامع آماري مورد بررسی):6(جدول شماره 

درصدفراوانیمقیاس بررسی
945اجتماع کوچک

420ملی-کشوري
210جامعه شهري

15فراملی
420)نظري(مشخصنا

20100مجموع

)مستقل/ سته واب(مورد بررسی يانواع متغیرها. 4-4-4
متغیرهاي مورد بررسـی در تحقیقـات مـرور شـده، در دو دسـته کلـی       بندي و محاسبه نسبتطبقه

ترین بیش» طالق«بر این اساس، . متغیرهاي وابسته و متغیرهاي مستقل در جدول زیر ارائه شده است
ترین متغیر مستقل مورد بررسـی  رایج،»سن ازدواج و اختالف سن زوجین«و متغیر وابسته مورد بررسی

، »تعداد فرزند«و »وضعیت تحصیالت«، »عوامل اقتصادي«چون پس از آن، متغیرهایی هم. بوده است
در برخی . مورد بررسی قرار گرفتند،نابرابريبرمؤثرعنوان عوامل متغیرهاي مستقل دیگري بودند که به

عنا کـه فرضـیه اصـلی تحقیـق،    به این ماست، ه دشستقل یادعنوان متغیر ماز تحقیقات، از نابرابري به
یـا  چون تحرك اجتماعی، اوقـات فراغـت  هاي دیگريهبررسی ابعاد و میزان نابرابري جنسیتی بر پدید

تنها مفروض گرفته شده و محقق،در این موارد، وجود نابرابري بین دو جنس. رشد اقتصادي بوده است
در مقابـل، در دیگـر   .بـوده اسـت  الـذکر هاي فـوق یر بر پدیدهاین متغثیرتأسهم یا میزانتعییندرصد

عوامل اجتماعی مختلف بر وجود یا میزان نابرابري جنسـیتی مـورد نظـر بـوده     تأثیرها، بررسی پژوهش
هـاي جنسـیتی،   پذیري، کلیشهعواملی چون جامعهتأثیرشناساییدر این تحقیقات، محقق در پی. است

.ر وجود و میزان شدت نابرابري جنسیتی بوده استب... تحصیالت و

هاانواع متغیرهاي بررسی شده در پژوهش):7(جدول شماره 
درصدفراوانیانواع متغیرها

وابسته
417/6نابرابري جنسیتی
477/6رشد اقتصادي

169/1تحرك اجتماعی
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169/1گذران اوقات فراغت
169/1مندي زنانتوان

169/1ي پست مدیریتیتصد
1094/16کلیشه جنسیتی

مستقل

786/11نابرابري جنسیتی
616/10جامعه پذیري جنسیتی
547/8ایدئولوژي مردساالري

547/8و اشتغال زندرآمد
477/6انتظارات نقش

477/6تحصیالت
238/3نابرابري اقتصادي
169/1نابرابري حقوقی

169/1آوريه فناشاع
169/1هلتأ

169/1باروري
59100مجموع

هاو نظریات حاکم بر تحلیلیپارادایم شناس. 4-4-5
رد و کالن تقسـیم شـده   به دو سطح خُهاي تبیینی و نظریات حاکم بر تحقیقات مرور شده، پارادایم

ل پارادایم خرد و نظریات مربوط بـه  شناسی اجتماعی و نظریات فرهنگی را ذینظریات حوزه روان. است
ن اساس، در سـطح خـرد،   برای. هاي اقتصادي را ذیل کالن طبقه بندي کردیمساختار اجتماعی و تحلیل

نظریـه  «، و در سـطح کـالن  » پـذیري گیـدنز  نظریـه جامعـه  «و » شناسـی اجتمـاعی بـم   نظریه روان«
تـرین فراوانـی را بـه خـود اختصـاص      یشب،»نظریه نابرابري جنسیتی چافتز«و »نئوکالسیک بازار کار

فاقد چارچوب تئوریـک  ،صورت نظري انجام شدهها که بهشایان ذکر است که برخی از پژوهش. اندداده
ه سـ مقـاالتی کـه بـه مقای   چنـین  هم. اندخاص و صرفاً مروري بر همه نظریات مطرح در آن حوزه بوده

. اندده نکردهاز تئوري خاصی استفا،اندتطبیقی آمارها پرداخته
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هاکار رفته در پژوهشانواع نظریات به):8(جدول شماره 

درصدفراوانینظریات

خرد

25/12شناسی اجتماعی بمروان
125/6پذیري گیدنزجامعه
125/6پذیري جنسیتیجامعه

125/6)مک دونالد(اوقات فراغت

کالن
425نظریه نابرابري جنسیتی چافتز

425ابري جنسیتی نئوکالسیکنابر
25/12نظریه منابع کالینز

16100مجموع

بر نابرابري جنسیتیمؤثرعوامل . 4-4-6
ر قالـب سـه دسـته    دنابرابري جنسـیتی بر مؤثرهاي تحقیقات مورد مطالعه، عوامل در بررسی یافته
پـذیري  جامعـه «، »هاي جنسیتیشهکلی«این اساس، بر .بندي شدندطبقهايزمینهو اجتماعی، اقتصادي

از » زنـان درآمدمیزان «و » اشتغال زنان«ماعی، ترین عوامل اجتبیش،»نظام مردساالري«و » جنسیتی
اي اصـلی  از عوامل زمینـه » باروري«و » هلتأ«، »قومیت«، »تحصیالت«ترین عوامل اقتصادي و مهم
اثـر ،پـذیري جنسـیتی  ظام مردساالر و جامعـه جنسیتی، نهاياین اساس، متغیرهاي کلیشهبر. باشندمی

بـاالي همسـر و   درآمدمستقل زن و درآمداشتغال زن، چنین،هم. مثبت بر وقوع و میزان نابرابري دارد
مسـتقل زن از آن جهـت کـه    درآمـد اشتغال زن و . منفی بر میزان نابرابري جنسیتی دارداثري،والدین

میـزان  ،هـا و در نهایـت  گیـري آن قدرت تصـمیم بر ،دهدایش میزنی زنان را در خانواده افزقدرت چانه
اي نیز باید گفت که تحصیالت باال و سن در خصوص متغیرهاي زمینه. گذاردجاي مینابرابري اثر منفی به

- مثبـت مـی  اثـر بر آن، ،منفی و میزان باروري، سن پایین ازدواج و قومیتراث،بر نابرابري جنسیتی،باالتر
.گذارد

بر نابرابري جنسیتیمؤثرعوامل ): 10(شماره ولجد
درصدفراوانینابرابري جنسیتیبر مؤثرعوامل 

اجتماعی
707/17هاي جنسیتی و عقاید قالبیکلیشه

707/17پذیري جنسیتیجامعه
707/17نظام مردساالري
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اقتصادي

663/14اشتغال زنان
331/7زناندرآمد
143/2همسردرآمد
143/2والدیندرآمد

ايزمینه

331/7قومیت
331/7تحصیالت

287/4سن پایین ازدواج
143/2باروري

41100مجموع

رویکرد کلی به نابرابري. 4-4-7
مسأله عدالت و برابري، تسـاوي کامـل بـین زن و    ازکلی تلقیهاي انجام شده، در تمامی پژوهش

عدم برابري بین زن و مرد در اشـتغال،  ،هاي بررسی شدهگر، در تمامی پژوهشبه عبارت دی. مرد است
بـر ایـن   . یتی یاد شـده اسـت  عنوان مواردي از نابرابري جنسبهدرآمدگیري، تحصیالت و قدرت تصمیم

گیرد؛ چه توان ادعا کرد که مطالعات صورت گرفته در پارادایم کلی رویکرد فمینیستی قرار میاساس می
مفروضه اساسـی ایـن پـارادایم، حـداقل در رویکـرد کالسـیک آن، تسـاوي بـین زن و مـرد در          کهاین

گرچه پـارادایم  . استعدادها و نظام حقوقی است و هرجا این اصل مخدوش گردد، نابرابري رخ داده است
ایـن  اما معتقـد اسـت  ،داندناپذیر میرفمینیستی عموماً تفاوت بیولوژیک و زیستی بین زن و مرد را انکا

گردد و هر تفاوت در حقوق و تکالیف گردد؛ لذا عدالت به برابري تعبیر میتواند و نباید منشأتفاوت نمی
.شودنابرابري نامطلوب قلمداد می

گیرينتیجه
هـاي  مسأله برابري، نابرابري و عدالت جنسیتی از مباحث بسیار مناقشه برانگیز محافل علمـی در سـال  

در رویکرد دینی نسبت به عدالت و تلقی فمینیستی ءاز این مناقشه به تفاوت آرابخشی . اخیر بوده است
هم چنان که اشاره شد، غالب متفکرین اسالمی زن و مرد را از حیث انسانیت . گردداز این مفهوم بازمی

مبنـا، بـر ایـن  . داننـد تفاوت در حقـوق و وظـایف مـی   اما تفاوت طبیعی در جنسیت را منشأبرابر دانسته 
گردد و تساوي و برابري تصویري معتقدند از نگاه اسالم، عدالت در تناسب با فرد و وظایفش تعریف می

سـازي  سانراه حل نیل به عدالت را نه یک،داران این نگاهچنین، داعیههم. سطحی از این مفهوم است
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در مقابل، . دانندمیبلکه توجه به مقدورات و محظورات دو جنس در انجام وظایف و تکالیف،زن و مرد
اي گونـه بـه اساس غالب رویکردهاي فمینیسـتی، تلقـی تسـاوي طلبانـه از عـدالت و برابـري اسـت و       

بایسـت  دیگر متفاوتند، اما این تفاوت نمیمعتقدند گرچه زن و مرد در طبیعت خود با یکپارادوکسیکال
طلـب اسـت   هاي تفاوتاه فمینستنگ،نقطه دیگر این طیف. به تفاوت در حقوق و امکانات منجر گردد

دیگر متفاوتند و این تفاوت به برتـري جـنس زن میـل    که معتقدند زن و مرد در طبیعت و حقوق با یک
.کندمی

م شده در حـوزه نـابرابري جنسـیتی   هاي انجادر نوشتار حاضر پژوهش،ايبا توجه به چنین مناقشه
:داد کهمرور سیستماتیک فوق نشان نتایج . گردیدبازخوانی 

نابرابري جنسیتی با سهم محققان زن در مقایسه با محققین مرد در ایـن زمینـه همـاهنگی    -1
توان به طرح این فرضیه مبادرت ورزید که بررسی نابرابري جنسیتی ذهن زنان محقـق را  دارد و لذا، می

.خود مشغول داشته استتر از مردان بهبیش
تـوان در  هاي بررسی شده را میلب پژوهشدر بخش رویکردهاي نظري، ویژگی مشترك غا-2

هاي فمینیستی و گیري از تئورياستفاده از رویکردهاي کالن در تحلیل نابرابري و بهره: دونکته دانست
-وجود نابرابري جنسیتی را پدیده،هاتر پژوهشبر این اساس، بیش. هاي بومیجاي دیدگاهغیر بومی به

ارجـاع  ذیـل دو دلیـل به توان م استفاده از رویکردهاي بومی را میهم چنین، عد. داننداي ساختاري می
: داد

ان اسـالمی،  فقهـی، کالمـی و اخالقـی اندیشـور    ءرامرد در آگرچه مسأله تفاوت بین زن و-
بـه عبـارت   . تر انتزاعی و نظري است تا عملی و انضمامی، بیشاندارد، اما نوع ورود اینايجایگاه ویژه

اي ات مطرح شده، موضوع به بحث در باب تفاوت جـوهري بـین زن و مـرد و پـاره    دیگر، در اکثر نظری
که تساوي در ذات و تفاوت در حقوق چه ابعـادي دارد  تذکرات اخالقی خالصه شده است؛ اما درباره این

هاي مختلف به همراه خواهد داشـت، بـه   اي بوده و چه تبعاتی را در حوزهو متکی بر چه مبادي و مبانی
چگونه به نابرابري که به این موضوع که طوريهبمند مباحثی ارائه نشده است،مند و روشنظامصورت 

اي که در عمل توان بین تفاوت در حقوق و نابرابريشود و چگونه میمتغیرهاي قابل سنجش تبدیل می
ل ایـن مسـأله،   ترین دالیاز مهم. طور صریح پرداخته نشده استبهدهد تمیز قائل شد، در جوامع رخ می

. عدم استفاده دانشمندان حوزه علوم اجتماعی از رویکردهاي نظري و فلسفی موجود در این حوزه اسـت 
رود پژوهشگران و محققین با مالحظه چنین ادبیات غنی نظري در حوزه برابري زن و مرد، با انتظار می
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تی از این مفـاهیم انتزاعـی   سازي و تعاریف عملیاي غربی در این حوزه به شاخصرشکستن هژمونی نظ
.را داراستظرفیتیکه دانش بومی ما در نهاد خود چنین روي آورند؛ چه این

کـه  اسـت ن صـورتی دادن حوزه زنـان بـه آ  نشانتر از عامل پیشین، اساساً پرابلماتیکمهم-
در حوزه تر، طرح مسأله پژوهشصورت جزئیبه.استامروزه در دستور کار عالمان اجتماعی قرار گرفته

رسـد  نظـر مـی  تـا جـایی کـه بـه    ؛زنان و خانواده، وارداتی بوده و عموماً متاثر از ادبیات فمینیستی است
امکـان طـرح مسـأله    ،پژوهش در این حوزه به آزمون فرضیات چنین نظریاتی خالصه شده و محققـین 

یل اصـلی ایـن وضـعیت،    از دال. اندجهان خود را از دست داده-جدید و مفاهیم بدیع و متناسب با زیست
اي و آن است که اساساً ما تحت سیطرة گفتمان سـکوالر تجـددي کـه توسـط سـازو کارهـاي رسـانه       

که نظریات فمینیسـتی، ضـمن طـرح مسـائل     این،عالوههب. کنیمزیست می،شوداقتصادي بازتولید می
انـد  و بر ایـن مبنـا توانسـته   اندها نیز مبادرت ورزیدهکردن آنکردن و عینیزمان به عملیاتیهم،نظري

.ابزارهاي تحلیلی کارامدي را ایجاد کنند
از طلبانـه هاي صورت گرفته با تلقی تسـاوي ها مالحظه شد، همه پژوهشطور که در یافتههمان-3

که، در رویکرد اسالمی عدالت در پرتو تفاوت حقوق، آنحال. اندعدالت به آزمون فرضیات خود دست زده
در موضـوع  ینسـتی یرویکرد دینی از رویکرد فمةترین وجه ممیزمهم. گرددیف محقق میوظایف و تکال

نتیجـه ایـن   . گـردد بـازمی مندي خلقت بر اساس حکمت الهـی  مندي و غایتهدفتفاوت زن و مرد به
حکیمانـه  هاي طبیعی در زن و مرد بخش باشد و وجود ویژگیتواند الهامویژگی آن است که طبیعت می

تـا هـر  گرددیابی به آفرینش در زن و مرد نهادینه ود و با هدف خاص و براي تسهیل در دستتفسیر ش
این دیدگاه در درون خود نتـایجی  . یک متناسب با کارکردهاي ویژه به استعدادهاي خاصی مجهز شوند

پـس  ست، امند معنادار و هدف،هاي متفاوت بین زن و مردجا که ویژگیاز آن: دنبال خواهد داشترا به
گـذاري،  نظام ارزش،هم چنین، در دیدگاه اسالمی. شودتالش براي از بین بردن آن نامطلوب تلقی می

از این رو، . ایفاي نقش و نظام حقوقی متناسب با طبیعت و درخور استعدادهاي خاص هر دو جنس است
ارهاي فرهنگـی،  اصرار بر برابري به معنی تعارض میان طبیعت دو جنس است که به تعارض در سـاخت 

توان بـه  ان اسالمی میهاي اندیشورافزون براین، با استفاده از دیدگاه. شوداجتماعی و حقوقی منجر می
دارد و هم ضرورت تفـاوت  هم تفاوت در کارکرد را بیان می،هاي طبیعیاین نکته اشاره نمود که تفاوت

. کندها و تمایز در حقوق را تبیین میدر نقش
پـذیري جنسـیتی، مردسـاالري و    جامعه،بر نابرابري جنسیتیمؤثرم عوامل ن، اهافزون بر ای-4
هر چند بستر فرهنگی و وجود عقاید و آداب . جاي مناقشه دارد،جنسیتی بوده است که خودهايکلیشه
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که باید -دهد بخشی از تلقی نادرست نسبت به زن را در جوامعی مثل جامعه ایران تشکیل می،و رسوم
پـذیري  اما بایـد توجـه داشـت کـه جامعـه     -شناسی، بررسی و درمان نموداز منظري بومی مسألهآن را

هـاي  که با رویکرد اسالمی به تربیـت در تنـافی اسـت، خـود آفـت     جداي از این،یکسان بین دو جنس
رنگ شـدن  ها و کمبسیاري را به همراه دارد که می توان به تشتت در هویت جنسیتی، تعارض در نقش

.ن دست به گریبان استاکنون نیز جامعه غربی با آمشکالتی که هم. اختار خانواده اشاره کردس
درآمـد اشـتغال و  اسـت، بر نابرابري اشاره شـده مؤثردر بخش دیگر که به عوامل اقتصادي -5

ها معرفی شده و شرایط نامسـاوي کـار در بـین زنـان و     زنان، عامل مهمی در از بین بردن این نابرابري
این تلقی نیز در بطن خـود حـاوي همـان نگـاه     . استقلمداد شدههاي نابرابريلفهؤ، از مردان شاغلم

.تر بدان اشاره شدطلبانه فمینسیتی است که پیشتساوي
هـاي  رسد راه از بین بردن تبعیضنظر میدر یک نگاه کلی و از منظري انتقادي، به،بنابراین-6

بلکـه  ،هاي مبتنی بـر تسـاوي دو جـنس   رانی، نه استفاده از شاخصاحتمالی بین زن و مرد در جامعه ای
بتواند ما را در مسیر رسیدن به خانواده ،هایی است که ضمن شناخت درست پدیدهگیري از شاخصبهره

را تـدوین نمـود کـه    هاییبا استفاده از نگاه تناسبی نسبت به مقوله عدالت، شاخصواسالمی یاري رساند
اگرچه زن و مرد از حیث ،بر این اساس. رات و محظورات هر دو جنس بسنجدوبا مقدعدالت را متناسب

مشترك -جا که به جوهر انسانی مربوط است ها تا آنکرامت انسانی با هم برابرند و حقوق و تکالیف آن
را متناسب با هر جنس و تکالیف تفاوت در حقوق ،هاي تکوینی بین دو جنسو مساوي است، اما تفاوت

به عبارت دیگر، تشابه در حقوق و عدالت بین دو جنس به معنی تساوي و برابري نیست، . به همراه دارد
،لـذا . آن، به زن و مـرد تفـویض شـده اسـت    امتناسب به به استعدادها و طبیعت هر جنس بلکه با توج

-ترسیم مـی اراز واقعیتبا فضاي بومی، نه تنها تصویري دگرگونهایی غیرمنطبقاستفاده از شاخص
به تولید واقعیاتی مبادرت ورزیم که بـا مسـیر تـاریخی و    ،شود مسیر را به خطا رفتهبلکه باعث می،کند

.داردتمدنی جامعه ایرانی تعارض 
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