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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
در ساله��ای پ��س از جنگ جهان��ی دوم ،همراه با افزایش شم��ار کشورهای جدید و
مس��تقل در جامعه جهانی ،برنامههای گوناگونی ب��رای خروج از عقبماندگی و پر کردن
شک��اف میان جوامع توسعهیافته و توسعهنیافته جهان اج��را شد .بهزودی آشکار شد که
اجرای برنامههای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان سوم ،با افزایش نابرابری و تشدید
تبعی��ض و فشار بر زن��ان همراه شده است .طراحان و مجریان این برنامهها در پیگیریها
و ت�لاش برای پیشرفت کشورهای خ��ود با نتایج مطلوب و قابل قبولی روبهرو نشدند .در
ریشهیابی مشک�لات و نارساییهای این سیاستها و برنامههای مبتنی بر آن ،کتابها و
مقالههای بسیاری در کشورهای مختلف جهان نوشته شده است .نقش و جایگاه زنان در
ای��ن برنامهها ،نتایج پیامدهای بهشمار آوردن یا نی��اوردن زنان در این برنامهها ،از سوی
نهادهای بینالمللی نیز بهطور گسترده موردتوجه قرارگرفته است.
این باور بهگون ه فزایندهای در نهادهای بینالمللی موردتوجه قرارگرفته که برای تحقق
اهداف رشد ،توسعه و پیشرفت در همه کشورهای جهان ،وارد کردن زنان در برنامهریزی
توسعه ضروری است .زنان در کشورهای اسالمی در شرق و غرب آسیا تحوالت چشمگیری
را در دهههای اخیر تجربه کردهاند .در بس��یاری از ای��ن کشورها ،دولتها کوشیدهاند بر
پایه الگوهای غربی ،نقش و جایگاه زنان را بازسازی کنند .از دهه  ،1970نوعی فمینیسم
دولتی در این کشورها شکل گرفت تا بر اساس رهنمودهای نهادهای جهانی ،برای سرعت
بخشیدن به دگرگونی در این جوامع و تغییر در موقعیت زنان اقدام شود .در این دوره در
کشورهای مختلف اسالمی ،ازجمله ایران برنامههای گس��ترده و متنوعی با هدف افزایش
حضور اجتماعی زنان طراحی و اجرا شد.
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در ایران اجرای برنامههای نوسازی و توسعه براساس الگوهای غربی ،با پیروزی انقالب
اسالم��ی متوقف شد .در آموزههای این انق�لاب ،ارزشهای اسالمی و تقویت هنجارهای
بومی از جایگاه ویژهای برخوردار بود .رخداد انقالب اسالمی و آموزههای رهبری آن ،امام
خمینی (ره) رویکردهای جدیدی را برای گس��ترش حضور موثر اجتماعی زنان در ایران
مطرح ساخت .در پرتو نگرش اسالمی ارایه شده از سوی ایشان ،زنان ایرانی ،نهتنها مجاز،
بلک��ه موظف شدند تا در حیات اجتماعی کشور نقش سرنوشتسازی را بر عهده بگیرند.
آنها این نقش را در پیروزی انقالب اسالمی و فراز و فرودهای مهم آن مانند جنگ بهخوبی
ایفا کردند .هرچند زنان در تحوالت سیاسی کشور ایران نقشی تاثیرگذار داشتند ،ولی از
ایفای نقش جدی در برنامههای رشد و پیشرفت جامعه بازماندند .ازاینجهت شباهتهای
زن��ان ایرانی با دیگر کشورهای غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال افریقا قابلتوجه است .در
هم��ه این کشورها ،زنان همچنان با کلیشههای جنس��یتی روبهرو هس��تند که بازدارنده
حض��ور فعال آنان در روند توسعه همهجانبه اس��ت .بررسیها نشان میدهد برنامهریزی
پرهزینه دولتهای این منطقه از جهان برای ارتقای آموزش زنان ،در عمل به بهرهمندی
مناس��ب از ظرفیتهای ایجاد شده ،کمک نک��رده است .در همهی این کشورها ،کمتر یا
بیشتر ،حضور زن��ان در حوزه عمومی -اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و نهادهای عمومی -با
چالشه��ای گوناگون روب��هرو بوده است .زنان از دستیابی ب��ه منابع مهم قدرت در همه
کشورهای اسالمی غرب آسیا بازماندهاند .تبعیضها و محرومیتها علیه آنان ،همچنان به
اشکال گوناگون در این کشورها ادامه یافته است.
از سوی دیگر در کشورهای اسالمی جنوب شرقی آسیا ،زنان در شرایط دیگری حیات
اجتماعی خود را سپری میکنند .در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی ،زنان توانستهاند
در عرصهه��ای اجتماعی ،در فعالیته��ای اقتصادی و سیاسی حضور متفاوت و موثری را
ت در این کشورها ،برای بهرهمندی از توانایی نیمی از مردم خود
ب��ه نمایش بگذارند .دول 
توانسته ،برنامههای خوبی را طراحی و قوانین مناسبی را تدوین و اجرا کنند .تجربههای
موفق زنان در اندونزی و مالزی ،مشخص میسازد که آموزههای اسالمی ،بازدارنده ایفای
نقشه��ای تاثیرگذار سیاسی-اقتصادی زنان در جوامع اسالمی نبوده است .سیاستهای
موف��ق و برنامههای سازنده دول��ت در این کشورها ،روشن میس��ازد که نقش دولت در
 8طراحی و اجرای برنامههای توسعه ،با در نظر گرفتن مالحظات جنسیتی ،چگونه میتواند
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در مسیر زدودن آثار گوناگون از رشد و توسعهماندگی ،با به کارگرفتن توانمندیهای زنان
در این برنامهها ،موفقیتهای خود را تضمین کنند.
تجربههای این کشورها ،اهمیت این بررسی تطبیقی را مشخص میسازد .اين نوشتار به
اي��ن پرسش اصلي ميپردازد كه :مشاركت افزونتر زنان چه نقشي در توسع ه و پیشرفت
خ به این پرسش ابتدا تالش شد از روش مشاهده
كشورهاي اسالمي ايفا ميكند؟ براي پاس 
(مبتن��ي بر مصاحبه ،مطالعه و پژوهشهای ميداني) استف��اده شود ،ولی به دلیل فراهم
نشدن امکانات ،از روش مقايسهاي چند موردي استفاده شد .مقايسه وضعيت كشورهاي
غ��رب آسی��ا و شمال افریقا از یکسو و كشورهاي مس��لمان آسي��اي جنوب شرقي (که
مراحل��ي از توسع��ه و پیشرفت را ط��ي کردهاند) از سوی دیگر ،نش��ان ميدهد رابطهاي
مستقيم ميان حضور زنان در صحنههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي از یکسو و ميزان
توسع ه و پیشرفت کشورهاي اسالمي از سوي ديگر وجود دارد .بهبیاندیگر رابطهي ميان
حض��ور و مشارک��ت زنان در روند توسعه و ميزان توسع��ه و پیشرفت کشورهاي اسالمي
رابط��هاي دوسويه است؛ یعنی مشارکت افزونتر زنان در روند توسعه و پیشرفت ،موجب
گسترش و تعميق توسعه و پیشرفت جوامع اسالمي ميشود .همچنین توسعه و پیشرفت
هم فرصتها و امکانات تازهاي را برای ارتقاء مادی و معنوی زنان ایجاد میکند.
در آن گروه از کشورهاي اسالمي که توسعه با مالحظات جنس��يتي ،توجه به نيازهاي
زنان و الزام به مشارکت زنان در روند توسعه صورت گرفته ،نتايج درخشانی بهدستآمده
اس��ت .زيرا در همان حال که کليت جامعه از اين مس��ئله سود ب��رده ،وضعيت زنان نيز
از جنبهي تامين برابري جنس��يتي و حقوق انس��اني بهتر شده است .توسع ه و پیشرفت
كشورهاي اسالمي بدون مشاركت گستردهي زنان محقق نميشود (کوالیی و حافظیان،
 .)1385ب��ه همين سبب ،مشاركت افزونتر زنان در روند توسعه و پیشرفت این كشورها
امري ضروري است .مهمتر از آن انجام اصالحات الزم براي تس��هيل شرايط ورود زنان به
فرايند توسع ه و پیشرفت ،تنها راه تضمين تحقق اين هدف است.
پیشینه پژوهش
در کتاب "جنس��يتيکردن توسعه :از راه برابري جنس��يتي در حقوق ،منابع و صداها "
) (Mason, 2004ک��ه کارشناسان بانک جهاني آن را تهيه و تنظیم کردهاند ،هدف اصلي 9

