بررسي نقش زن در رويكردهاي جامعه شناسي توسعه
«رويكردهاي مطروحه در جامعه شناسي در زمینه نقش زن در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع انساني»

زهرا باقري
مقدمه:
اندیشکده روابط بین الملل _ هرچند كه به اذعان همه ،زنان جزئي از اجتماع هستند و نيمي از جمعيت هر ملتي را تشكيل ميدهند و براي توسعهي متوازن بايد تمام
افراد جامعه در آن سهم داشته و مشاركت كنند ،اما با نگاهي تاريخي به حضور و مشاركت زنان در عرصهي اجتماع (در اروپا و آمريكا) چنين به نظر ميرسد كه حضور
ايشان در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي در طول سالهاي دراز ناديدهگرفته شدهاست ،و هيچ دور از ذهن نيست كه در توسعه نيز نقش آنان ناديده گرفته شده باشد!
بدين منظور در اين گزارش سعي بر آن بوده كه رويكردهاي مختلف و متنوعي كه در طول سالهاي پس از جنگ جهاني اول در غرب صورت گرفته است و هركدام از
زاويهاي خاص مشكالت را ديده و راهحلها را اعالم كردهاند را از اين ديد(توجه به مشاركت زنان در توسعه) را مورد ارزيابي قرار دهيم .از اينرو ،بيان تاريخي (از نظر زمان)
اين رويكردها مناسبترين روش ارائه به نظر رسيد ،كه بر اين اساس ،چهار رويكرد مورد بررسي قرار گرفت .

)1

رویکردهاي توسعه مبتني بر رشد وابسته به اقتصاد كالسیك و نئوكالسیك :

اين رويكرد ،طرفدار رشد اقتصادي بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعي ،كاهش فقر و يا كاهش فاصلههاي طبقاتي است.
1/1:تاریخچه :
سنتيترين نگرش به فرايند توسعه كه مربوط به اواخر دههي  1940تا اوائل دههي  1960است توسعه را فقط در قالب توسعه اقتصادي و به معناي «رشد توليد ناخالص
ملي» مورد توجه قرار ميدهد .در اين دوره كه همزمان با اوجگيري نهضتهاي استقاللطلبي و پايان دوران استعمار كهن است تمام سعي و كوشش دولتهاي تازه
استقالليافته و سازمانها و دولتهاي عامل و پشتيبان كمكهاي بينالمللي براي توسعه معطوف به رشد اقتصادي است .در اين دورهي آغازين مباحث توسعهيي مبتني بر
ديدگاههاي اقتصادي(و بندرت جامعهشناختي) است و مجموعه نظرات صاحبنظراني را در نظر ميگيرد كه ميتوان آنان را پيشگامان توسعه به معناي امروزي آن
خواند(.زاهدي)112 :
1/2:صاحبنظران:
اين دوره با تشريح آراء توسعهيي بائر آغاز شدهاست و سپس به آراء كالرك پرداخته شد كه به نوعي ميتوان آن را نقطه مقابل آراء بائر دانست .پس از آن به تشريح
ديدگاهنظري روزنشتاين –رودان پرداخته شد و سرانجام اين دوره با آراء نامتعارف هيرشمن كه نقش خاستگاه آن در پيدايش مدل توسعهيي جهاني شدهي «جايگزيني

واردات» حائز اهميت است ،به پايان برده شده است .در مجموع ميتوان گفت كه مشخصهي مهم و مشترك آراء صاحبنظران اين دوره ،توجه قاطع آنان به موضوع رشد
اقتصادي و طرفداري روشن آنان از الگوي توسعه صنعتي است.

1/2/1:بائر
نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مااليا و آفريقاي غربي فراهم كرده است .آثار بائر عمدتاً به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غيررسمي در
كشورهاي در حال توسعه ،نقش محصوالت پولي در توسعه ،رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي ،مسائل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد
مربوط ميشود .آثار بائر همچنين در برگيرندة انتقادات تندي دربارة برخي موضوعات بينالمللي مرتبط با توسعه از قبيل "مدار بسته " يا "دور باطل فقر "" ,شكاف فزاينده
اختالف درآمد در ميان كشورها " ,طرز عمل كمكهاي خارجي و جنبههاي نظري و علمي برنامهريزي توسعه اقتصادي است( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات
اقتصادي توسعه)
در اين نظريه ،هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد ،به طور كلي ميتوان اين گونه بيان كرد كه تنها توجه ،ميان بخش خصوصي و دولتي است و همانطور كه در ابتداي
اين رويكرد بيان شد ،تنها بخش اقتصادي مورد نظر است ،نه توسعهي همه جانبه.
1/2/2:كالرك

آراء كالرك مجموعه استنتاجها و تعميمهايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطالعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمدهاند .كالرك هيچ نظرية
منسجمي دربارة توسعه ارائه نكرده است ،اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسيم سهبخشي اقتصاد حائز اهميت است .عالوه بر اين نكتة مهم ديگر دربارة ديدگاه توسعه كالرك،
اتكاي آن به مقايسههاي بينالمللي خصوصاً در زمينة درآمدهاي واقعي است .
كالرك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه ميداند و در كتاب خود استدالل ميكند "تا زماني كه تراكم جمعيت به درجهاي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز
امكانپذير نيست " .او همچنين براساس تحليل دادههاي آماري استدالل ميكند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي ميانجامد .كالرك
اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصوالت بخش خدمات را همسنگ با محصوالت كشاورزي و صنعتي ميداند( .حقيقي ،ايمان؛ فراز
و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
در اين نظريه نيز توجه خاصي به انسان از نظر جنسيت صورت نگرفته ،اما توجه كالرك به توليد نيروي انساني به عنوان عامل توسعه را ميتوان يكي از توجهات خاص به
بحث جنسيت در نظر گرفت ،و اين بحث را آغاز كرد ،كه از نظر او نيروي انساني ،كه بتواند بخش صنعت و كشاورزي را گسترش دهد ،چه كسي ميتواند باشد ،مرد يا زن؟
و پاسخ به اين سوال باز ميگردد به نظرات موجود در آن دهه ،كه زنان دوشادوش مردان در مزارع كار ميكردند .پس ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه كالرك به
بحث جنسيت به عنوان عامل تفكيك نظر ندارد.
1/2/3:روزنشتاین-رودان
روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميتة "اتحاد براي پيشرفت " و نيز مديريت پروژههاي اقتصادي در ايتاليا ،هند و شيلي شهرت دارد .او دولت را مهمترين و
مسؤولترين مرجع و منبع براي انجام سرمايهگذاري زيربنايي توسعه ميداند .روزنشتاين ـ رودان را ميتوان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهمسازي

شرايط توسعه دانست .ايجاد نظام برنامهريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوائل دهة  1960را ميتوان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه
رودان در تدوين آن سهم به سزايي داشت( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)روزنشتاين نيز توجه خاصي به انسانها نداشته است .

1/2/4:هیرشمن
ويژگي اصلي آراء توسعهاي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است .هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعهاي را "قيام عليه طرز تفكر
حاكم " ميداند و معتقد است كه اين آراء ،برخورد با موضوعاتي است كه در دهة  1950به سرعت به شكل عقايد جزمانديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايهگذاري طرح "توسعه تركيبي " توسط اوست .اين طرح تجربهاي است كه نخستين بار در اواسط
دهة  1950در كلمبيا اجرا شد :فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي (سرمايهگذاري) به بخشها و فعاليتهاي سرمايهطلب و پيشبيني تمهيدات الزم براي
پذيرش تورمهاي بالنسبه باالي موقت( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
هرچند كه هيرشمن نظريه توسعهي جديدي را ارائه داد ،اما اين تحول در حدي نبود ،كه توجه به انسان در آن موجود باشد و يا از بحث اقتصادي فاصله گرفته باشد ،باز
همان بحث و بيان همان نظرات اما از زاويهاي ديگر بود.
)2

رویکردهاي مبتني بر نوسازي(مدرنیسم)

كه به مكتبهاي جامعهشناختي تكاملگرا نظر دارد و طرفدار تغييرات ساختاري در راستاي تبديل جوامع سنتي به جوامع نوين با همه استلزامات سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادي اين نوع گذاره است.

2/1:تاریخچه
نخستين تحول در اين رويكرد سنتي مربوط به دهه  1960است كه به دالئل ويژه بينالمللي و از جمله به لحاظ مقابله با روند رو به رشد قلمروي فكري و جغرافيايي
سوسياليسم ،انديشه «رشد همراه با توزيع مجدد» بر نگرش و رويكرد توسعه مسلط شد .هرچند كه در اين دوران نيز رشد اقتصادي همچنان مهمترين هدف در فرايند
توسعه باقي ماند ،اما اقدامات ساختاري مهمي نظير اصالحات ارضي و توزيع مجدد منابع و درآمد ،مورد توجه دولتهاي ملي و سازمانهاي بينالمللي قرار گرفت(.زاهدي:
)112
2/2:صاحبنظران
اين دوره با آراء لوئيس آغاز شدهاست كه او را ميتوان پايهگذار رشته علمي و دانشگاهي توسعه دانست .سپس به تشريح آراء نيل اسملسر درباره نظريه نوسازي پرداخته شد
و آنگاه با نظرات ويتمن روستو كه به جهاتي چند ،پرآوازهترين صاحبنظر توسعه در چارچوب پارادايم توسعه است ،اين دوره به پايان برده شد .مشخصه مشترك آراء
صاحبنظران اين دوره توجه آنان به توسعه كشاورزي و نوسازي ساختار اجتماعي در عين پايبندي به موضوع رشد اقتصادي و الگوي توسعه صنعتي است( .زاهدي)84 :

2/2/1:آرتور لوئیس
آراء لوئيس دو خصوصيت مهم دارند :نخست ،واقعگرا بودن آن ،بويژه در زمينههاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص
آن به مسائل كشورهاي كمتوسعه يافته ) (LDCكه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمرهاي هستند كه از نيمة دوم قرن بيستم به تدريج استقالل سياسي پيدا كردند .
مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساختهاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم ميكند .لوئيس خود
مبشر و مروج توسعة صنعتي است و به تأسي از آدم اسميت در زمينة پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه " خوانده ميشود ،ميپذيرد كه در شرايط قلت مازاد
كشاورزي كه مسأله مبتال به اكثر كشورهاي توسعهنيافته جهان است ،توسعه صنعت را ميتوان با صدور كاالهاي ساختهشدة صنعتي مورد حمايت قرار داد .با اين حال او بر
لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد ,تأكيد ميورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي ميكند( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و
نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
در اين دوره نيز توجهي به ابعاد ديگر توسعه ،صورت نگرفته است اما نبايد غافل بود كه در بحث اقتصاد و به تبع آن بحث اشتغال به توزيع درآمد ميان افراد جامعه توجه
شدهاست اما لوئيس در تحليلهاي خود به طور مثال در بحث بيكاري ،مشخص نكردهاست كه اين آمار ارائه شده براساس بيكاري مردان است يا زنان را نيز در اين آمار
دخالت دادهاست؟!.
2/2/2:نیل اسملسر
اسملسر يكي از پرآوازهترين نظريهپردازان نوسازي در حيطه جامعهشناسي است .اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز "پيشرفت فنشناختي
"" ,تكامل كشاورزي "" ,صنعتي شدن " و "تحول بومشناختي " است :

.1در قلمرو فنشناختي ,دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مييابد .
 .2در كشاورزي ,تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصوالت كشاورزي جريان مييابد كه اين جريان مشتمل بر تخصصيابي در توليد محصوالت نقدي,
خريد محصوالت غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است.
 .3در صنعت ,فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي ,افزايش توليدات
كارخانهيي و نيز گستردهيابي تجارت است .
 .4و باالخره ,در انتظار بومشناختي ,فرايند توسعه با حركت از مزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است .
اين چهار فرايند اغلب و نه لزوماً هميشه ,به طور همزمان روي ميدهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تأثير بگذارد كه نتيجة آن
دگرگونيهاي ساختي است :
الف) "تمايز ساختي " يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شدهتر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد ,خانوداه ,مذهب و نظام قشربندي اجتماعي .
ب) "يكپارچه شدن " كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز ,تغيير مييابد .در فرايند اين يكپارچگي ،دولت ,قانون ,گروهبنديهاي
سياسي و ديگر مؤسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار ميگيرند .
ج) و باالخره" ,اغتشاشهاي اجتماعي " نظير شورش همگاني ,انفجار خشونت ,جنبشهاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس
ميسازد(.حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسع)

در ديدگاه اين نظريهپرداز ،ميتوان توجه به انسان را يافت ،توجه به تمايز ساختي ميان خانواده ،مذهب ،نهادهاي اجتماعي و ميتوان اينگونه اميدوار بود كه كمكم توجه به
ابعاد و كاركردهاي خانواده و به تبع آن تفكيك جنسيتي(زنان و مردان) پرداخته خواهد شد.

2/2/3:والت ویتمن روستو
والت ويتمن روستو را ميتوان پرآوازهترين و جنجال برانگيزترين صاحبنظر در بين صاحبنظران توسعه اقتصادي خواند .آراء توسعهاي اين صاحبنظر بيش از همة آراء
توسعهاي ديگر مورد بحث و جدلهاي موافق و مخالف قرار گرفته است كه اين ،صرفنظر از واكنش نسبت به نقش سياسي روستو و مشاغل دولتي او ،ميتواند بازگوي
اهميت و قابليت تأثيرگذاري آراء او باشد .
مهمترين بخش آراء توسعهاي روستو ،نظر او دربارة گذار از جامعة سنتي به جامعة صنعتي است كه نخستين بار در كتاب "مراحل رشد اقتصادي؛ بيانهاي غيركمونيستي "
مطرح شد و به مدل پنج مرحلهيي روستو و يا مدل "توصيف مرحلهيي رشد " موسوم است .اين پنج مرحله از اين قراراند :
.1

"جامعه سنتي " كه مشخصة آن توليد محصوالت كشاورزي است و بر محور خانواده يا طايفه سازمان يافته است و تقديرگرايي مزمن بر آن حاكم است.

.2

"شرايط قبل از خيز اقتصادي " كه الزمة ورود به مرحلة دگرگوني و پيشرفت است .مشخصههاي اين مرحله از اين قرار است :

الف) رواج ايدة ضرورت پيشرفت اقتصادي براي رسيدن به رفاه اجتماعي؛ ب) گسترش آموزش در جامعه؛

پ) تشكيل پسانداز و پيدايش كارآفرينها و به كارگيري پساندازها توسط اين افراد براي ايجاد بنگاههاي اقتصادي؛ ت) ايجاد بانكها و مؤسسات اقتصادي؛ ج) افزايش
سرمايهگذاريها و گسترش تجارت؛ چ)استقرار و تثبيت قدرت سياسي متمركز؛
.3

"مرحلة خيز اقتصادي " كه مشخصة آن فاصله گرفتن از جامعة سنتي از طريق افزايش سرمايهگذاري ,گسترش شهرنشيني و ارتقاء بهرهوري است .

.4

"مرحلة بلوغ " كه طي آن توليدات صنعتي متنوع شده و تكنيكهاي نوين ابداع ميشود .

.5

و باالخره" ,مرحلة انبوه " كه با باال رفتن سطح زندگي و افزايش شمار كارمندان و كارگران متخصص و ماهر و افزايش سرمايهگذاريها در زمينههاي تأمين

اجتماعي ,بهداشت و رفاه عمومي همراه است( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
2/3:زنان در این رویکرد
طبق تقسيمبندي زماني كه دكتر زاهدي در كتاب توسعه و نابرابري انجام دادهاند ،اين دوران از سال  1950شروع و تا  1970ادامه داشتهاست.
اما با مرور در نظريات صاحبنظران در اين دوره ،همانطور كه اشاره شد ،هيچ حرفي از جنسيت و زنان زدهنشدهاست و گويي فرض بر اين قرار گرفته است كه جهان را
تنها اقتصاد ،آنهم از نوع مردانه! اداره ميكند و توسعهاي متوازن و صحيح است كه اقتصاد آن رشد مناسبي را صورت داده باشد.
)3

رویکردهاي ماركسیستي و چپگراي(رادیکال)

طيفي از ديدگاههاي ماركسيستي قديم و جديد ،از گذار انقالبي به جامعه سوسياليستي تا راه رشد غير سرمايهداري و نظريه وابستگي و قرائتهاي امروزين جامعهشناسي
انتقادي(مكتب فرانكفورت) را در بر ميگيرد.

3/1:تاریخچه
دومين تحول كه در واقع نتيجه مستقيم و ادامه منطقي نخست (توزيع مجدد درآمد) به شمار ميآيد توجه به نيازهاي اساسي جمعيت با الهام از الگوي غربي دولتهاي رفاه
بخش است .هدف از اين رويكرد كه از اوائل دهه  1970رواج يافت تجديد نظر در برنامههاي توسعه بر مبناي اولويت دادن به نيازهاي اساسي جمعيت به ويژه مردم فقير
است(.زاهدي)112 :

3/2:صاحبنظران
با آراء گونار ميردال آغاز ميشود كه به يك معنا نخستين كسي است كه شك و ترديدهاي نظري را در فرايند توسعه جهاني بر مبناي نتايج عملياتي اين فرايند ،خاصه
تشديد نابرابريها ،مطرح كرده است .سپس به آراء آندره گوندر فرانك پرداخته شده كه از موضعي روشنتر خردهگيريها و انتقادات تندتري را بر فرايند توسعه مطرح ساخته
و درباره برخي نتايج بدكاركردي آن به بحث پرداخته و سرانجام با اشاره با آراء ايمانوئل والرشتاين درباره نظم نوين جهاني بحث درباره اين دوره ناتمام نيز به پايان برده
شده است(.زاهدي)84 :
3/2/1:گونار میردال
ميردال از صاحبنظران برجسته مسائل توسعه در كشورهاي آسيايي و خاورميانه و از متخصصان مسأله فقر و نابرابريهاي اجتماعي است .نوشته عظيم و سهجلدي او به
نام درام آسيايي ,تحقيق دربارة فقر ملتها يكي از مهمترين كتابهاي مربوط به مسائل توسعه در كشورهاي آسيايي به شمار ميآيد.

ميردال با اين ديدگاه برخي اقتصاددانان كه نابرابري فزاينده داخلي را به عنوان نتيجه ناگزير رشد ,مسلم فرض ميكردند مخالف بود .او استدالل ميكرد كه برابري بيشتر،
شرط رشد اساسيتر و به اصطالح امروزي پايدارتري است .
ميردال بيش از ديگر صاحبنظران توسعة اقتصادي ,به ديدگاههاي جامعهشناسي نزديك است .او در تحليل مسائل توسعهاي ،براي نظام ارزشها اهميت زيادي قائل است و
در كتاب آمريكا در تنگناي تصميمگيري ،ضمن طرح اين ارزشها و پيش فرضها ,در چارچوبي كمو بيش مشابه آنچه "الكسي دوتوكويل " در كتاب دموكراسي در آمريكا
مطرح كرده است ،مناسبترين ارزشها براي توسعه را نوع آمريكايي آزادي و برابري فرصتها در راه خوشبختي ميداند .ميردال ابداعكنندة نظرية بدبينانهاي در مطالعات
توسعه است كه به "مكانيسم تجمعي نابرابريها " موسوم است و الهامبخش بسياري از مطالعات بعدي دربارة نتايج بدكاركردي توسعه و انتقادات وارد شده بر پارادايم رشد
است كه به نوبة خود به پيدايش پارادايم توسعة انساني و الگوهاي كاهش فقر منجر شده است( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
3/2/2:آندره گوندر فرانك
فرانك نقش مهمي در جذب بخشي از نسل جديد صاحبنظران توسعه به سوي ديدگاههاي نئوماركسيستي و نقادي از الگوهاي توسعه داشته است .فرانك از ديگر
صاحبنظران ماركسيست اقتصاد توسعه نظير باران ,امين ,ايمانوئل ,سانتوس و كاردزو شهرت بيشتري دارد و اگر چه عموماً سانتوس را واضع نظرية نئوماركسيستي
وابستگي ميدانند ولي شكي نيست كه فرانك در گسترش اين نظريه و جنبة جهاني دادن به آن ,نقش بسيار مؤثرتري داشته است .
فرانك يكي از سرسختترين نقادان الگوهاي توسعه مبتني بر رويكرد نوسازي است .به عقيدة او جامعهشناسي توسعه در كشورهاي توسعه يافته ،به ويژه اياالت متحد
آمريكا ،ساخته و پرداخته شده و از آنجا به كشورهاي توسعهنيافته صادر ميشود .كار اصلي فرانك جهاني كردن رويكرد "وابستگي " است كه با جديترين شكها در مورد
ثمربخشي الگوهاي توسعه همراه است .اين رويكرد نظري اگرچه مورد انتقادهاي جدي قرار گرفته تأثير شگرفي نيز بر تفكرات توسعهاي باقي گذاشته است و نه فقط

انديشمندان راديكال را تحت تأثير قرار داد بلكه بسياري از صاحبنظران مستقل را نيز به خود جلب كرده و حتي در مواردي در بين محافظهكاران نيز پذيرش پيدا كرده
است( .حقيقي ،ايمان؛ فراز و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
در اين دوران ،توجه از اقتصاد درون كشوري به سطح بينالمللي رشد كردهاست و ديگر بحث بر سر تقسيم كار ميان دولت و مردم يا دولت و بخش خصوصي نيست ،بلكه
درميان كشورهاي جهان اول و جهان سوم است .اما باز هم حرفي در رابطه با زنان و نقش آنان به ميان نيامده است .

3/2/3:ایمانوئل والرشتاین
نظريه نظام جهاني كه والرشتاين واضع آن است ،كوششي است براي تشريح خاستگاه سرمايهداري ,انقالب صنعتي و پيوندهاي پيچيده موجود ميان جهانهاي اول و دوم و
سوم تحقيقات چند رشتهاي نظريه نظام جهاني بر روي مطالعات تاريخي رشد نظام جهاني و فرايندهاي كنوني موجود در آن متمركز است .
واحد تحليل والرشتاين نظام جهاني است كه از انواع ساختارها و گروههاي اجتماعي تشكيل ميشود .به عقيدة او تاكنون فقط دو نوع نظام جهاني وجود داشته است :نخست
امپراطوريهاي جهاني نظير رم باستان كه بر سلطه سياسي و نظامي استوار بودند و دوم اقتصاد جهاني سرمايهداري كه متكي به سلطه اقتصادي است( .حقيقي ،ايمان؛ فراز
و نشيبها در نظريات اقتصادي توسعه)
با اين تفاسير به خوبي مشاهده ميشود كه هنوز هم در رويكردهاي نظريهپردازان صاحب نام در جامعهشناسي توسعه ،حرفي از زنان زده نشدهاست!
3/3:زنان در این رویکرد

با وجوديكه رويدادهاي مهمي در اين دوران اتفاق افتادهاست( ،آغاز جنبشهاي آزاديخواهانهي زنان) و جاي بسي تعجب است كه در نظريات ظهور نداشته است.
در اين دوران ما شاهد مطرح شدن موضوعات جديدي هستيم ،تحول از موضوع زن در توسعه به زن و توسعه و گذار از اين مرحله به مرحلهي جنسيت و توسعه هستيم و
اينها همه مرهون تالشهاي فمنيستهاي ليبرال و تحت تاثير مدرنيزاسيون دهه  50ميالدي است.
توجه اصلي ديدگاه «زن در توسعه» به نقش توليدي زنان بود ولي به دشواريها و تمايزهاي ميان زنان طبقات ،نژادها ،اقوام و فرهنگهاي گوناگون براي دسترسي به منابع
يادشده بياعتنا بود .چارچوب ديگري كه در نيمه دوم دهه  70ميالدي متداول شد «زن و توسعه» ناميده ميشد و از ديدگاه نظريههاي مشهور به «وابستگي» چارچوب
پيشين را به باد انتقاد ميگرفت و به كار بستن نظريه مدرنيزاسيون را در جهان سوم مردود ميشمرد .اين ديدگاه بر آن بود كه زنان عمال در حوزه اقتصاد حضور تعيينكننده
دارند و در نتيجه در فرآيند توسعه نيز از اهميت اساسي برخوردارند منتها وضعيت نابرابر كشورهاي «جهان سوم» با جهان «توسعهيافته» بهطور كلي بر زنان و مردان به يك
اندازه فشار وارد ميآورد .اين ديدگاه وجود ساختارهاي مردساالرانه در سركوب زنان را ناديده ميانگاشت و باور داشت كه هرگاه بشر بتواند ساختارهاي برابرتري را براي
رشد اقتصادي و اجتماعي در جهان برقرار كند موقعيت زنان نيز به همين نسبت بهبود خواهد يافت .در واقع ،ديدگاه «زن و توسعه» در فرآيند رشد اقتصادي و اجتماعي به
نقشها و مناسبات موجود ميان دو جنسيت توجهي نداشت .به مرور و بيشتر از دهه  80ميالدي به اينسو ،چارچوب ديگري هم در انتقاد به چارچوب نخست شكل گرفت.
نفوذ و تاثير انديشه و آراي فمنيسم سوسياليستي بر چارچوب تازه ،يعني همان «جنسيت و توسعه» مشهود است .ويژگي اين ديدگاه آن است كه براي بهبود وضعيت زنان
تنها آنها را مورد خطاب قرار نميدهد و به حساسسازي مردان نيز در خصوص علتهاي فرودستي زنان توجه دارد .به عالوه ،به خالف ديدگاههاي يادشده صرفا به افزايش
نقش توليدي زنان و رفع موانع در راه ايفاي اين نقش نظر ندارد بلكه افزون بر اين به همه جنبههاي زندگي زنان ميپردازد و نقشهاي ديگر آنها مانند باروري و وظيفه
مراقبت از فرزندان و سالمندان را هم در نظر ميگيرد .برنامهها و سياستگذاريهايي كه بر پايه اين چارچوب تدوين ميشوند به نقشآفريني خود زنان به عنوان عامالن

رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي توجه دارند و زنان را به مرتبه دريافتكنندگان يارانهها فرو نميكاهند .افزون بر اين ،در اين ديدگاه وجود مردساالري با چهرههاي
گوناگون به عنوان مانعي كلي براي رشد و ادغام زنان در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته ميشود( .كمالي ،افسانه ،رهيافت مشاركت زنان در توسعه)
با وجودي كه سال  1975با برگزاري سال بينالمللي زنان و اعالم «دههي زنان» از طرف سازمان ملل انتظار ميرفت توجه ويژهاي به بحث زنان صورت گيرد ،ولي
هيچگونه تحولي در ميان نظريات صاحبنظران توسعه صورت نگرفته است ،و به نظر ميرسد يا صاحبنظران به مسائل پيرامون خود بيتفاوت بودند و يا اينكه اين برنامهها
در نظر آنان غيرضرور به نظر ميرسيد .

)4

رویکردهاي لیبرالیستي و نئولیبرالیستي طرفدار توسعه انسان محور

بر حفظ محيط زيست پاي ميفشارد و عمدتا در قالب طرفداري از توسعه انساني و توسعه پايدار مطرح ميشود.
4/1:تاریخچه
سومين تحول در رويكرد توسعه كه در واقع چرخشي جدي نسبت به سه وضعيت پيش گفته« -سنتي»« ،توزيع مجدد درآمد»« ،نيازهاي اساسي» -به شمار ميآيد .توجه
به مفهوم پايداري تحت تاثير آثار نگرانكننده گسترش فقر و تخريب محيط زيست و شعار فزاينده گروههاي موسوم به «سبز» است .اين گرايش كه با مفاهيم «توسعه
انساني» و «توسعه پايدار» پيوستگي و درهم آميختگي تجزيه ناشدني دارد به نوبه خود به طرح رويكردهاي نوينتري در زمينه توسعه در سالهاي پاياني قرن بيستم منجر
شده است كه از جمله آنها ميتوان به قويسازي فقرا ،كاهش فقر ،گسترش مشاركت ،بسط جامعه مدني ،و ضرورت گسترش آزاديهاي سياسي و دموكراسي واقعي در
جوامع در حال توسعه نام برد(.زاهدي)112 :

4/2:صاحبنظران
خردهگيري اين صاحبنظران ،در هدايت الگوهاي توسعه از پارادايمهاي قديم «رشد-محورِ» اقتصادي به سوي پارادايم جديد «انسان -محور» بسيار موثر بودهاست.
ايدههاي توسعه انساني و توسعه پايدار و ديگر رويكردهاي نظري معاصر نظير «مشاركت» و «قويسازي فقرا» مستقيما از اين قبيل نقاديهاي سازنده نشات گرفتهاند و
نظريهپرداز يا بنيانگذار خاصي را براي آنها نميتوان نام برد .با تحليل عناصر الگويي اين ايدهها ميتوان نشان داد كه ايدههاي «توسعه انساني» و «توسعه پايدار» و
«تامين نيازهاي اساسي» و «قوي سازي فقرا» كه نوينترين رويكردها به آرمان توسعه و رفاهاند ،به همان اندازه از آراء بائر ،لوئيس و روستو سرچشمه ميگيرند كه مديون
آراء نقادان اين ديدگاهها از قبيل ميردال ،فرانك ،سوئيزي ،سمير امين و امثال اينهاست(.زاهدي)85 :

4/3:نقش زنان در این رویکرد :
در دهه  90و پس از آنكه بحث و گفتوگو بر سر مباحث زيستمحيطي باال گرفت چارچوب ديگري هم پديد آمد كه براي زنان در حفظ محيطزيست ،منابع طبيعي و
توسعه پايدار نقش عمدهاي قائل بود .بيشك آراي فمنيستهاي هوادار حفظ محيطزيست مانند ماريا ميز ،كه پيشينهاي ماركسيستي دارد و به الگوي بياندازه پرمصرف و
ضدمحيطزيستي رايج در اروپا و آمريكاي شمالي معترض است و واندانا شيوا كه تجربه كشور پرجمعيتي مانند هند را بازتاب ميكند ،در شكلگيري نحلههاي گوناگون «زن،
محيطزيست ،توسعه» و «جنسيت ،محيطزيست ،توسعه» و مانند آن سهم داشته است( .كمالي ،افسانه ،رهيافت مشاركت زنان در توسعه)
و ميتوان از اين دوران به بعد را دوران مشاركت زنان در رويكردهاي توسعه نام برد .
نتیجهگیري :

در اين تحقيق ،سعي بر آن بود كه با بيان رويكردهاي توسعه ،به صورت تاريخي و ذكر نظريات صاحبنظران آنها ،بررسي شود كه به چه ميزان توجه به بحث زنان و
مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنان وجود دارد.
اما از ميان چهار رويكرد ،تنها رويكرد آخري كه مربوط به سالهاي  1990به بعد است به بحث زنان پرداخته است ،زنان و موضوعات آنها همچون ساير موارد از ديد
صاحبنظران پوشيده انگاشته شده بود.
در رويكرد اول تنها بحث رشد اقتصادي مطرح بود و رشد اقتصادي به مثابه توسعه انگاشته ميشد ،تعارض ميان عملكرد بخش دولتي و خصوصي مورد بررسي قرار گرفته
بود .در رويكرد دوم كه با ديدي انتقادي به رويكرد اول كار خود را آغاز كرده بود كمي به بحث نيروهاي انساني و ميزان بيكاري توجه داشت اما ماحصل بحث چيزي در
ارتباط با مشاركت يا عدم مشاركت زنان در توسعه وجود نداشت .در رويكرد سوم كه انتظار ميرفت با توجه به همزماني با دوران نهضتهاي آزادي خواهانهي زنان و نيز
ناميده شدن سال زن و دههي زنان از سوي سازمان ملل ،توجه خاصي به مشاركت زنان در توسعه ايجاد شده باشد ،باز هم ما با بي توجهي صاحبنظران روبهرو ميشويم،
به گونهاي كه اين ابهام ايجاد ميشود كه يا صاحبنظران از اجتماع فاصله داشتند و يا اين مسائل به نظرشان آنقدر حاشيهاي ميآمد كه لزومي نداشت تا در نظريات وارد
شود!.
اما تالشهاي فمنيستها در دهه  90به ثمر نشست و بحث توسعه انساني كه حاصل انتقادهاي اساسي به رويكردهاي سابق كه رشد را مساوي با توسعه در نظر گرفته
بودند ،بستر مناسبي براي موضوعات زنان فراهم كرد .
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