تأثيرات جهاني شدن بر اشتغال زنان مسلمان
دکتر پروین داداندیش



چکيده
جهانی شدن یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار دنیای امروز است .متفکران و اندیشمندان کشورهای
گوناگون هر یک به گونهای درباره آن سخن میگویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
اختالف نظر درباره جهانی شدن غالبا از تعریف آن آغاز میشود .در این مقاله تعریف نگارنده از جهانی
شدن ،در قالب «قلمرو زدایی» و یا «فوق قلمروگرایی» قرار میگیرد.
تاثیر جهانی شدن بر اشتغال موجب بحثهای موافق و مخالف زیادی شده که بیشتر معطوف به امنیت
شغلی بودهاند.
در این مقاله سعی بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن معاصر و تاثیرات آن بر اشتغال زنان
مسلمان ،ضمن شناسایی موانع و مشکالت موجود ،پیشنهادهای اصالحی و واقعگرا با بهرهگیری از اصول
و تعالیم اسالمی به منظور مقابله با آسیبها ،استفاده از فرصتها و حل مشکالت و نیز مداخله در
ترتیبات آینده جهانی در بهبود وضعیت اشتغال زنان مسلمان ارائه شود

کليدواژه ها:


مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد دبیرخانه جممع تشخیص مصلحت
نظام

جهانی شدن ،زنان ،اسالم ،اشتغال.

درآمد
جهانی شددن یکدی از مباحدث مهدم و

قرن  21و تسریع روند جهانی شدن ،در حال

تأثیرگددذار دنیددای امددروز اسددت .متفکددران و

تجربه شرایط سخت اقتصادی به دلیل انجدام

اندیشمندان کشورهای گوناگون هدر یدک بده

اصددالحات اقتصددادی در کشددورهای خددود

گونه ای درباره آن سخن میگویند و در مورد

میباشند .از یک طرف ،فشارهای اقتصادی بر

آن اتفاق نظر چندانی وجودندارد .اختالفنظر

خانواده هدای متوسدط و کدم درآمدد زندان را

درباره جهانی شدن غالبدا از تعریدف آن آغداز

مجبور به اشتغال خارج از خانه کرده اسدت و

میشدود .دسدت کدم پدنر تعریدف گسدترده

از طرف دیگر ،زندان بسدیاری نیدز در تدال

«جهانی شدن» را میتوان از یکدیگر متمدایز

برای کسب منزلت بیشتر اجتماعی ،اسدتقالل

کرد .در این مقاله تعریدف نگارندده از جهدانی

اقتصددادی ،مشددارکت مدداثر سیاسددی … بدده

شدن ،در قالب «قلمدرو زدایدی» و یدا «فدوق

اشتغال روی آورده اند و در بسدیاری از مدوارد

قلمروگرایی» قرار میگیرد.

شرایط ناعادالنه ،نا مناسب ،حقوق کدم و …

امددروزه ،یکددی از شدداخ هددای توسددعه

را تحمل میکنند .در کشدورهای اسدالمیبده

اقتصادی و اجتماعی هر کشور چگونگی بهدره

دلیل فقدان سیاستها و استراتژیهای روشن

برداری (کامدل و متناسدبا از مندابع نیدروی

و متناسددب بددا شددرایط موجددود جهددانی در

انسانی می باشد .میزان جمعیت فعدال و غیدر

خصددوا اشددتغال زنددان مسددلمان و تقابددل

فعال اقتصدادی و جویدای کدار در کشدورهای

دیدگاههای رادیکال با سیاستهدای معمدول،

توسعه یافته تفاوت چشمگیری در مقایسه بدا

اشتغال زنان روزبدهروز بدا مواندع و مشدکالت

کشورهای توسعه نیافتده دارد .تحلیدل گدران

بیشتری روبرو میشود.

یکی از دالیل پایین بودن آمار جمعیت فعدال

در این مقاله سعی بر این اسدت کده بدا

این کشورها را مشارکت پایین زنان می دانند.

توصددیف و تحلیددل جهددانی شدددن معاصددر و

لذا موضوع اشتغال زنان با شروع حرکتهدای

بررسی تأثیرات آن بر اشتغال زنان مسدلمان،

دفاع از حقوق زنان در سطوح ملدی و منطقده

ضمن شناسدایی مواندع و مشدکالت موجدود،

ای و بینالمللی ،همدواره یکدی از موضدوعات

پیشدنهادهای اصددالحی و واقدع گددرا بدا بهددره

مورد بحدث بدوده اسدت .زندان مسدلمان کده
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توسعه نیافته را تشکیل میدهندد ،بدا شدروع

جمعیت زیادی از کشورهای در حال توسعه و

گیری از اصول و تعدالیم اسدالمی بده منظدور

مشددکالت و نیددز مداخلدده در ترتیبددات آینددده

جهانی » فقط صفت دیگدری بدرای توصدیف

جهانی در جهت بهبود وضعیت اشتغال زندان

روابط برون مرزی میان کشورها و اصدطالح «
جهددانی شدددن » مشددخ

مبادالت بین المللی و وابستگی متقابل است.
1ـ جهاني شدن

در کدداربرد دوم ،جهددانی شدددن بدده معنددای

بدددیهی اسددت کدده در تحلیددلهددای

آزادسازی** در نظر گرفته می شود .در اینجدا

اجتمدداعی ،تعریددفهددا موجددب شددکل گیددری

« جهانی شدن » بده فرایندد برداشدته شددن

توصیف ها ،تبعیض ها ،ارزیابیها و توصیه هدا

محدودیت هایی اطالق می شود که دولدتهدا

و اقدامات میشوند و به عبارت دیگر ،بر درك

در فعالیت های میان کشورها برقرار می کنند

کامل ما از موضوع مورد نظر تاثیر میگذارند.

و هدف آن به وجود آوردن اقتصداد جهدانی «

مفهومی که ما از جهانی شدن در نظر داریدم،

آزاد » و « بدون مرز » است.

معانی ضمنی سیاسی ،اقتصدادی و همچندین

در برداشددت سددوم،جهانی شدددن بدده معنددای

عقالنی مهمی در بردارد .بنابراین ،الزم اسدت

جهان شمولی* در نظر گرفتده مدیشدود .در

در شروع بحث « ،جهانی شدن » را به دقدت

این کداربرد ،واژه «جهدانی» یعندی « سراسدر

تعریف کنیم .هرچند میدانیم که هر تعریفی

دنیا » و « جهانی شددن » بده معندی فرایندد

در معرض انتقداد ،تجدیددنظر و اصدالح قدرار

انتشددار کاالهددا ،خدددمات ،رویدده هددا ،افکددار،

دارد.

تجربیات و هدف های گونداگون بدرای مدردم

از بددین تعدداریف موجددود درخصددوا جهددانی

چهار گوشه دنیا میباشد.

شدددن ،دسددت کددم پددنر تعریددف گسددترده را

تعریف چهدارم ،جهدانی شددن را بده معندای
**

***

میتوان از یکدیگر متمایز کرد .این مفاهیم از

غربی شدن یا نوگرایی

برخی جنبه ها مربوط بده هدم و تدا حددودی

آمریکایی شده آن ،میداندد .از ایدن دیددگاه،

دارای همپوشی هستند ،اما تاکیدات آنها بده
میزان چشمگیری متفاوتند .یکی از برداشدت
های رایر ،تعریدف جهدانی شددن بده معندای



مسلمان ارائه شود.

کننددده توسددعه
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مقابله با آسیب ها ،استفاده از فرصتها و حل

بینالمللی شدن* است .از این دیدگاه ،واژه «

 ،به ویژه به شکل

*

Internationalization
Liberalization
*
Universalization
**
Westernization
***
Modernization
**
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جهانی شدن نوعی پویایی است که ار طریدق
آن سدداختارهای اجتمدداعی نددوگرا (سددرمایه

روابط اجتماعی و مبادالت است».

2

داری ،عقل گرایی ،صفت گرایی ،دیوانساالری

نکته دیگری که در باب مفهوم پدردازی

می یابند و یا

جهانی شدن شایسته توجه ویژه است ،تصدور

بدده طددور طبیعددی فرهنددش هددای پیشددین و

جهانی شدن به عنوان فرآیندد (processا در

و غیرها در سراسر دنیا گستر

خودمختاری محلی را نابود میکندد .مدارتین
کر در ایدن زمینده اعدالم کدرده اسدت کده «
جهانی شدن همان چیدزی اسدت کده مدا در
جهددان سددوم ،صدددها سددال آن را اسددتعمار
نامیدهایم».
نگدددر

پدددنجم ،جهدددانی شددددن را فدددوق

قلمددروگرایددی**** یددا غیددر سددرزمینی و غیددر
فضایی شدن روابط بینالمللی و بدین الددولی
میداند .طبق این تفسیر مدیتدوان گفدت بدا
گسددتر

قلمددروزدایددی***** ،جهددانی شدددن

شامل تجدید شکلبندی جغرافیایی است ،بده
طوری که فضای اجتماعی دیگر به طور کامل
برحسددب سددرزمینهددا ،فاصددلههددای ارضددی و
مرزهای سرزمینی شناسایی نمیشود .به بیان
دیگر ،سازماندهی تولید ،سرمایه گذاری ،نشدر
افکدددار براسدددان مرزبنددددیهدددای سدددنتی
1

جغرافیایی ،قومی و ملی صورت نمدیپدذیرد

بدرای مثددال ،دیویددد هلدد و تددونی مددک گددرو
جهانی شدن را نوعی « فرایند تعریف کردهاند
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که دربرگیرنده دگرگونی در سدازمان فضدایی

Supraterritoriality
Deterritorialization

****
*****

برابددر جهددانی شدددن بدده مثابده پددروژه اسددت.
تفکیک ایدن دو ندوع مفهدوم پدردازی از ایدن
منظر حائز اهمیت است کده نگدر

عمدومی

صاحبنظران را در باب مثبت و یا منفی تلقی
کردن جهانی شددن تبیدین مدیکندد .تصدور
جهانی شدن به منزله فرآیند به آن معنا است
که جهانی شدن مقوله ای خنثی و مدرتبط بدا
پیشرفت و تکامل عمومی بشر است و به زبان
دیگر ،فرآیندی است کده فداعلی مشدخ
پد

در

پددرده آن را هددایت نمددیکندد روندددی

خنثی در مسیر ارتقای دانش و تحدول شدیوه
زندگی انسانی است که اینک در فواصل چند
قاره ای ،سرنوشت انسانها را به هم پیوند زده
است .این فرآیند عمومی جهانی مانند تمامی
مراحل قبلی تکامل بشدری دارای پیامددهای
مثبت و منفی است.
این در حالی است که تصور جهانی شددن بده
عنوان پروژه ،قائل به این امر است که در پ
این مفهدوم فداعلی مسدتتر اسدت کده پدروژه
خدداا خددود را بددر سراسددر جهددان تحمیددل
می کند .از این نظدر ،طرفدداران ایدن نگدر

از این منظر ،جهانی شدن پدیدده ای خنثدی

چدده کوتدداه تددری طددی مددیشددود .امددروزه ،در

نیست که مانند سایر مراحدل تکامدل بشدری

ارتباطات و تعاملهدای جهدانی « ،مکدان » از

پیامدهای مثبت و منفی برای انسانها داشته

نظر قلمرو ثابت نیست ،فاصله قلمروها بددون

باشددد بلکدده پددروژه برتددری طلبددی گروهددی از

صددرف زمددان پیمددوده مددیشددود و مرزهددای

انسان ها (اعم از کشوری خداا و یدا نیرویدی

سرزمینهدا مدانع خاصدی تلقدی نمدیشدوند.

خدداا نظیددر سددرمایه داری ي سددرمایه دارانا

تلویزیددون هددای مدداهواره ای ،دالر آمریکددا،

است که بر سایر انسدان هدای جهدان توسدعه

نهضددت زنددان ،ت دأثیرات گلخاندده ای ناشددی از

نیافته تحمیل میشود.

عملکردهددای انسددان و بسددیاری پدیدددههددا و

از این دیدگاه ،تعیدین موضدع در قبدال
جهانی شدن به عنوان « پروسه » یا « پدروژه
» که حاکی از دیددگاه کلدی نسدبت بده ایدن
مقوله است ،حائز اهمیت اساسی است.

فرآیندددهای معاصددر کیفیتدی فددوق قلمرویددی
دارند.
بددرای مثددال ،جغرافیددای کددارتهددای
اعتباری ویزا و برنامههای رادیدو – تلویزیدونی

در این مقاله تعریفدی کده مدورد قبدول

جهددانی فاصددله و مددرز نمددیشناسددند و ایددن

نگارنددده اسددت و زیربنددای بحددث را تشددکیل

جریانات فرامرزی عمدتا از کنترل دولتها در

می دهد ،فرآیند جهانی شدن به عنوان فدوق



سازي و یا آمريکايي شدن تبیین میکنند.

بوده است و مسافتها در فواصدل زمدانی هدر
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جهانی شددن را بدا واژگدانی چدون جهـاني

تردید ،دنیا مدتها در حال « کوچک شدن »

امان هستند.

3

قلمروگرایی است .تدا ایدن اواخدر ،جغرافیدای

در اینجا باید تفاوت میان جهانی شددن

اجتماعی سراسر دنیا قلمروگرا بود .مدردم بده

و بین المللی شدن را مورد تاکید قرار داد .در

طور طبیعی بیشترین روابط و تعاملهدا را بدا

حالی که روابط بدین المللدی را روابدط میدان

کسانی برقرار می کنند کده در فضدای ارضدی

قلمرویی تلقدی مدیکندیم ،روابدط جهدانی در

یکسان با یکدیگر سهیم هستند ،مانند مدردم

واقددع روابددط فددوق قلمرویددی اسددت .روابددط

یک روستا ،یک استان ،یدک کشدور ،یدا یدک

بینالمللی ،مبادالت بدرون مدرزی مبتندی بدر

قاره .جهان گرایی از دیدگاه فوق قلمروگرایی،

فاصددله اسددت ،در حددالی کدده روابددط جهددانی

نشان دهنده ندوعی تدراکم فضدایی – زمدانی

مبادالت فرامرزی بدون فاصله تلقی میشدود.

متمایز در تاریخ معاصر جدید میباشد .بددون

بنابراین ،اقتصداد جهدانی متفداوت از اقتصداد
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بینالمللی است .بر همدین اسدان ،سیاسدت

سایر عواملی که پایگاه آنها در اروپای غربی و

جهانی با سیاسدت بدین المللدی تفداوت دارد.

آمریکددا قددرار دارد ،جددزو طرفددداران و تددرویر

بین المللی بدودن در فضدای قلمرویدی جدای

کنندگان پرشور جهدانی شددن هسدتند .امدا

دارد ،در حالی که جهانی بدودن بده فراسدوی

جهانگرایی ،نوگرایی و غرب گرایی معادل بدا

این نوع جغرافیا گدام بدر مدیدارد .همچندین

یکدددیگر نیسددتند .در پایددان ایددن بخددش،

روابط جهدانی (بده عندوان روابدط فرامدرزیا

مفروضددات بحددث جهددانی شدددن یددا فددوق

همان معامالت با مرزهدای بداز نیسدت .البتده

قلمروگرایی را مرور میکنیم.

واقعیت این است که آزادسدازی معاصدر ،گداه
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همراه با جهانی شدن رخداده است .عالوه بدر

مفروضات بحث جهاني شدن

این ،رویدادهای جهانی نیز با شرایط همگدانی

-

جهددان شددمول و عددام تفدداوت دارد .همگددانی

این بحث مطرح میکنیم ،معادل بین المللدی

بودن به معنای انتشار در سراسر دنیدا اسدت،

شددددن ،آزادسدددازی،

(جهدددان گسدددتریا

در حالی که جهانی شدن بیانگر ویژگی توافق

همگانی شدن یا مدرنیته نیست.

و هماهنگی فراجهانی است .البته ،گاه جهدان

-

گسددتری همددراه بددا جهددانی شدددن بدده وقددوع

شدن که به معنای ظهور فوق قلمروگرایدی و

میپیوندد ،اما جهدان شدمولی بحدث گسدتره

در نتیجدده قلمددرو زدایددی نسددبی در زندددگی

قلمددرو را مطددرح مددیکنددد ،در حددالی کدده

اجتماعی است ،بنا میکنیم.

جهانگرایی به بحث درباره روابدط فضدایی –

-

زمانی خارج از قلمرو میپردازد.

حال جهانی شدن است ،نه دنیایی که به طور

جهانی شدن به معنایی که ما در طدول

این بحدث را برپایده تعریفدی از جهدانی

ما در دنیایی زنددگی مدیکندیم کده در

به همین ترتیب ،شرایط جهانی بندا بدر

کامل جهانی شده است .در واقع ،ظهور فدوق

تعریددف ،همددان شددرایط غربددی ،اروپددایی و

قلمروگرایددی حدداکی از پایددان کامددل قلمددرو

آمریکایی یا مدرن نیسدتند .بده طدور یقدین،

مداری نیست.

نیروهای اجتماعی مدرن مانندد داندش عقدل

-

گرا ،تولید سرمایه داری ،تکنولدوژی ماشدینی

گذشت زمان شتاب فزاینده ای پیدا میکند.

در ظهور فوق قلمروگرایی نقش زیادی داشته

-

اند .به عالوه ،دولت ها ،بنگاه هدای تجداری و

وسعت جهانی شددن اغدراق شدود .ایدن یدک

در مجمددوع ،آهنددش جهددانی شدددن بددا
باید توجه داشدت کده نبایدد در زمینده

تغییرات زیست محیطدی جهدانی بدر زنددگی

پدیدهها .

تقریبا همه انسان های معاصر تداثیر گذاشدته

 -2برخی چرخش ها در تحول سرمایه داری

اند .با وجود این ،سدرانه تلفدن هدای دنیدا در

و تکامل آن .

سال  1995هنوز محدود بده  12دسدتگاه در

 -3نوآوریهای تکنولوژیدک در ارتباطدات و

ازای هر  100هزار نفر جمعیت بوده است .در

داده پردازی یا به عبارتی انقالب ارتباطات .

حال حاضر ،کمتر از  3درصد جمعیت دنیا به

 -4تشکیل چارچوبهای نظارتی توانمند به

اینترنت دسترسی دارند .شدرکت هدای بدرون

عنوان تنظیمکننده روابط بینالمللی.

مرزی فقط بخش کوچکی از نیروی کار دنیدا

2د نقطده عطدف جهدانی شددن و پیامددهای

را ،یعنی  73میلیون نفدر در سدال  1992بده

نظری آن

خدمت گرفتهاند.
-



گروهددی الکترونیددک ،محصددوالت فراجهددانی،

دانش غالب و عامدل تعیدین کنندده در فهدم
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حقیقددت انکارناپددذیر اسددت کدده رسددانه هددای

 -1گستر

4

عقل گرایی به عنوان چارچوب

اگر جهانی شدن را به عنوان توسعه فضاهای

جهانی شدن ،همه مردم دنیا را به یدک

فوق قلمرویی تلقی کنیم ،شکوفایی آن عمدتا

اندازه تحت تاثیر قرار نداده است .ظهور فدوق

از دهه  1970میالدی آغاز شده است .تا

قلمروگرایی بر مراکز شهری ،بیش از منداطق

پیش از آن ،علوم رایانه و ارتباطات (سیستم

روستایی تداثیر گذاشدته اسدت .ایدن گدرایش

های مخابراتی و ماهواره ...ا در دو مسیر

بیشتر در طبقدات مرفده و متخصصدان دیدده

نسبتا مجزا در حال رشد و تکامل بودند .اما

می شود تا در طبقات فقیر یا کم سواد .زنان و

از دهه  1970میالدی با پیوند علوم رایانه و

افراد رنگین پوست ،بده طدور کلدی ،کمتدر از

علوم ارتباطات و مخابرات بستری به نام

مردان و سفیدپوسدتان بده فضداهای جهدانی

شبکه ای شدن ایجاد شد که زمینه را برای

دسترسی دارند.

توسعه فضاهای فوق قلمرویی فراهم آورد.

یکی از محققان جهدانی شددن بده ندام

پیوند این دو فن آوری نوین که امروزه به نام

«شولت» معتقدد اسدت کده چهدار عامدل در

انقالب ارتباطات و اطالعات از آن یاد

ظهور و تشدید جهانی شدن ماثر بودهاند .این

میشود ،با معرفی فنآوری اطالعات (ITا و

عوامل عبارتند از :

کاربردیترین جلوه آن – اینترنت –
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زمینهساز تحقق فرآیند جهانی شدن شد .در

دیدگاهها ،سازماندهی و رفتدار شدرکتهدای

*

بازرگانی شده است .همچنین ،جهدانی شددن

این امکان را فراهم آورد که جریان های

به طور گستردهای با تحوالت تکنولوژیدک در

جاری در آنچه ما امروزه جهانیشدن

حدددوزههدددای حمدددل و نقدددل ،ارتباطدددات و

میخوانیم ،بر ابعاد زمان و مکان غلبه نموده

دادهپددردازی رابطدده دارد .لددذا ایددن تحددوالت

واقع ،شبکهای شدن و ایجاد فضای مجازی

و زمینه سرزمینزدایی(deterritorializationا

را محقق سازد .تحول مزبور عاملی بنیادین
در جهانیشدن به مثابه توسعه فضاهای فوق
قلمرویی ایفا میکند.
اگرچه روابط فراجهانی پدیده کامال
جدیدی نیست ،طی سه دهه پایانی قرن
بیستم ،آهنش و مقیان گستر

آن به لحاظ

کیفی بیشتر شده است .طی سال های یاد
شده ،افزایش بسیار زیادی در تعداد ،تنوع و
شدت ،تثبیت ،آگاهی و تأثیر پدیدههای
فرامرزی را شاهد بودهایم.
از جملدده ایددن پدیدددههددای فرامددرزی
میتوان بده ارتباطدات ،بازارهدا ،تولیدد ،پدول،
تامین مالی و سازمانها اشاره کرد .یک اصدل
مسلم در فرایند جهانی شدن ایدن اسدت کده
طی این سال ها ماهیت فعالیت اقتصادی بده
واسطه جهدانی شددن دگرگدون شدده اسدت،
همان گونه که در حوزه بازرگانی ایدن اعتقداد
وجود دارد که بازارهای جهانی ،رقابت جهانی
و مدیریت جهانی موجدب تغییدر در سداختار،
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Virtual Space

*

موجددب تغییددر در تولیددد و چگددونگی تولیددد
مدیشددود .بدده همدین دلیددل از نظددر ندداظران،
اقتصاد جهانی را اقتصاد مبتنی بدر اطالعدات،
مبتنددی بددر دانددش پسددا صددنعتی یددا اقتصدداد
خدماتی تعریف کدرده اندد .آلدوین و هایددی
تافلر با دیدگاهی گستردهتر ،ادعا کردهاند کده
تاریخ انسان پ

از سپری کردن « مدوج اول

» زندددگی دهقددانی و « مددوج دوم » تمدددن
صنعتی ،وارد « موج سدوم » یدا جامعده آگداه
شده است .بعضدی از مفسدران نیدز گسدتر
روابددط جهددانی را بددا افددول یددا حتددی زوال
سرمایهداری مربوط مدیدانندد .دیددگاههدای
مختلفی در زمینه تغییرات ساختاری اقتصداد
در رونددد جهددانی شدددن مطددرح اسددت .ایددن
بحثها غالبا بر لزوم دگرگونی در شدیوههدای
انباشت مازاد ،تقسدیم کدار جهدانی جدیدد،
خیددز

منطقددهگرایددی ،تمرکددز بددر تولیددد

شرکتهای غول آسا ،انباشت بیشتر از طریق
مصددرفگرایددی و سددرمایهگددذاری ،اصددالح
شیوههای مدیریت نیروی کار تأکید دارد .بده
طور کلی ،از بحث های جهانی شدن میتدوان

تثبیت هرچه بیشتر موقعیت نظدری و عملدی

پایداری یا حتی افزایش تنوع فرهنگی خواهد

نظام سرمایه داری به عنوان سداختار مسدلط

شد.

پیامدهای ناشی از جریدان جهدانی شددن در

جهددانی شدددن ،سیاسددت فرهنگددی از طریددق

حکومتها باید گفت دولتها در ایدن جریدان

برخورد تمدنهای کنفسیوسی ،سنتی شرقی،

به حیات خود ادامده خواهندد داد ،امدا شدیوه

هندددی ،اسددالمی و غربددی و غیددره مشددخ

حکومت به طور قابل توجهی متفاوت خواهدد

می شود .همچنین در برخی از تفسدیرها نیدز

بود.

گفته میشود روابط جهدانی موجدب افدزایش

در حوزه فرهنش در مقابل این سوال کده آیدا

فرصت توسعه فرهنشها و جامعههدای بددون

جهانی شدن موجب شباهت بیشتر یا تفداوت

مرز ،در رابطه با طبقه اجتماعی ،نژاد ،مدذهب

بیشتر مردم بدا یکددیگر خواهدشددي دیددگاه

و جنسیت میشود.

های بسیار متفاوتی ارائه شدده اسدت .برخدی

به طور خالصه ،میتوان گفت جهانی شدن نه

معتقدند که جهانی شدن شیوه هدای زنددگی

تنها منجر به نابود کردن ملیدت نشدده اسدت

صنعتی را در مواردی که از « الگوی اصدلی و

بلکه اساسا موجب پیچیدهتر شدن جغرافیدای

حاکم » دور میشوند ،هماهندش و یکنواخدت

جامعدده گردیددده اسددت .البتدده شددالوده اصددلی

میکند.

تغییرات در وحدت گرایی بوده است .جوامدع

در نتیجه ،گوناگونی و تنوع از میان مدیرود و

ملی و بدون قلمدرو کده در بداال کدر شدد ،از

ما به دوران پساملی نزدیک می شویم 5جهانی
شدن به معنای مصرف فرهنش واحدی اسدت
که بدر مصدرفگرایدی ،رسدانههدای گروهدی،
آمریکاگرایی و زبدان انگلیسدی مبتندی اسدت.
این نوع همگنسازی ،باتوجه به دیدگاه افراد،
دارای بار ارزشی مثبت « جهان وطن گرایدی



تولید جهانی شده است .همچنین ،در زمینده

هددانتینگتون معتقداسدددت در جریدددان
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چنین استنباط کرد که جهانی شدن موجدب

دیگددر نیددز معتقدنددد جهددانی شدددن موجددب

طریق فرایند تقابل با دیگران و احسان خطر
نسبت به نابودی خود یا تغییرات بنیدادی در
هویت های خود ظاهر شده و تداوم یافته اند.
همچنین جهان وطن گرایدی لیبدرال سداخت
های خداا « توسدعه » و حقدوق بشدر را در
مقابل فرهنش هایی با دیدگاه هدای متفداوت
عرضه کرده و حتی زمانی آنها را بده شددت

» و بددار ارزشددی منفددی یعنددی « جهددانخواری

تحمیل کرده است .لذا شاهد خواهیم بود کده

ظالمانه » دانسته می شود .البته دیدگاه هدای

تا زمانی کده وحددت گرایدی از طریدق بددنام
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کردن ،مقابله و طرد دیگران به دنبدال ایجداد

جهانی شدن هر دو قبول دارندد کده در قدرن

همبستگی است ،به انسدجام سداختگی گدروه

بیست و یکم ،بیکاری مشکالت زیدادی بدرای

خودی و خشونت نسبت به گروه غیر خدودی

دنیا به وجود خواهد آورد.
آمددار بیکدداری آشددکار در سددط جهددان

منجر خواهد شد.

حدودا  160میلیدون نفدر اسدت ،کده از ایدن
3د تأثیر جهانی شدن بر اشتغال و وضعیت

تعداد تقریبدا  53میلیدون نفدر در کشدورهای

جهانی آن

صددنعتی و در حددال گددذار زندددگی مددیکننددد

از نظدر بیشددتر مددردم ،امنیددت کلددی بددا

(رسما به عنوان بیکار ثبت نام کردهاند ا .هدم

امنیددت شددغلی پیوندددی نزدیددک دارد .تددأثیر

اکنددون بددرآورد شددده اسددت کدده حدددود 530

جهانی شدن بر اشدتغال موجدب بحدث هدای

میلیون نفر فقیدر شداغل وجدود دارد کده بده

موافددق و مخددالف زیددادی شددده کدده بیشددتر

اندازه کافی درآمد کسب نمیکنند تا بتوانندد

معطوف به امنیت شغلی بوده اند بدین معندا

با رساندن درآمد خانواده به یدک دالر در روز

که آیا سرمایهداری جهانی میتواند بدرای هدر

از بقیه 2ي 1میلیارد نفری که زیدر خدط فقدر

ک

که خواهدان کدار اسدت ،اشدتغال ایجداد

کندي

در سالهای اخیر ،اقتصاد جهانی تقریبا
بسیاری از منتقدان معتقدند که جهانی

 40میلیون شغل در سال ایجاد کرده است،

شدن موجب بیکاری چشمگیری شده اسدت.

در صورتی که سالیانه  48میلیون نفر به

دیگران از جمله نئولیبرالها مشکالت مربوط

جستجوگران شغل اضافه میشود .پیشبینی

به بیکداری را عمددتا ناشدی از عوامدل دیگدر

میشود طی ده سال آینده نیروی کار در

مانند فنآوریهای جدید کارانددوز ،آمدوز ،

سط جهان  500میلیون نفر افزایش یابد که

تحصیالت ناکافی یا سطوح دستمزد و مزایای

 97درصد از آن در کشورهای در حال

ناپایدددار مددیداننددد .همچنددین از نظددر آنهددا،

توسعهخواهد بود.

بیکدداری یکددی از مشددکالت موقددت بازسددازی

از نکات مثبت ترازنامه جهانی شدن در

اقتصادی کشدورها در واکدنش بده آزادسدازی

زمینه اشغال می توان به رشد و گستر

قابل

تجاری و سرمایهگدذاری جهدانی اسدت .آنهدا

توجه اشتغال در صنایع خدماتی مانند تجارت

از اصددالحات

خددرده فروشددی ،تددأمین مددالی ،ارتباطددات و

موفقیتآمیز ،دورنمای اشتغال بهبود خواهدد

فددنآوری اطالعددات اشدداره کددرد .همچنددین،

یافت .بده هدر صدورت ،هدواداران و منتقددان

شرکت های جهانی در این بخدشهدا و دیگدر

خوشددبینانه معتقدنددد کدده پد
284

زندگیمیکنند ،حمایت کنند.

6

های فرامدرزی بده طدور مسدتقیم حددود 29

تأثیر گذاشدته اسدت .در چدارچوب سیاسدت

میلیون نفر را در خارج از کشدور مبددخ خدود

نئولیبرالی ،ظهور سرمایه داری فوق قلمروگرا

اسددتخدام کردنددد 7.بدده ویددژه در کشددورهای

فشارهای قابل توجده نزولدی بدر دسدتمزدها،

جنوب ،مشاغل مربوط به شرکتهای جهدانی

مزایا ،حمایت ها به ویژه بدرای کدارگران غیدر

اغلددب دسددتمزدهای بدداالتر ،آمددوز

بهتددر و

منافع بیشدتری در مقایسده بدا شدرکتهدای
محلی به همراه دارند .محاسبات دیگدر نشدان
میدهند کده طدی  30سدال

(از  1960تدا

1990ا مجموع افزایش اشتغال در کشورهای
جنوب در اثر صادرات به بازارهای جهدانی بده
طور متوسط کمتر از  700هزار شدغل جدیدد
در هر سال بودهاست .در سال  ،1992شرکت



جهان ایجاد کردهاند .در سال  ،1992شدرکت

فرصت های اشتغال بلکه بر شدرایط کدار نیدز
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زمینهها مشاغل جدیدی را در نقداط مختلدف

جهانی شدن در دهه های اخیدر نده تنهدا بدر

ماهر و نیمه ماهر بدهخصدوا در کشدورهای
شمال وارد آورده است و همچندین از بهبدود
شددرایط کددار در سددایر کشددورهای جنددوب
جلوگیری کرده است.
بنا به گزار

سازمان بین المللی کار «

باتوجه بده ایدن چشدماندداز کده تقریبدا یدک
میلیارد زن و مدرد در جهدان ظدرف ده سدال

های جهانی تنها برای کمتر از  %06کل افراد

آینده باید به کار مشغول شوند ،جای تعجدب

حقوق بگیر دنیا ،شغل ایجادکرده اند.

نیست که توجه روزافزونی به ایجاد پتانسدیل

از تأثیرات زیان بخش جهانی شددن بدر

های الزم برای ایجاد اشتغال در اقتصداد غیدر

امنیددت شددغلی مددیتددوان بدده بیکدداری و روی

رسمی معطوف شده باشد .اکثر مشاغل ایجاد

آوردن اجباری بده کدار موقدت در کشدورهای

شددده در سددال هددای اخیددر ،بدده ویددژه در

شمال به دلیل جابهجایی کارخانجات تولیدی

کشورهای در حال توسعه و در حال گذار ،در

به مناطق کم دستمزد در کشدورهای جندوب

واقع ،در اقتصاد غیر رسمی بودهاست .معضدل

یا شرق و به ویژه کشورهای به تازگی صنعتی

اینجاست که مشداغل در اقتصداد غیررسدمی

شده ،اشاره کدرد .البتده ،تنهدا علدت افدزایش

دارای کمبودهددایی در حددوزههددای حقددوق

بیکاری ها در دهه اخیر فقط این جابده جدایی

کددارگران ،شددرایط مناسددب کدداری ،حمایددت

نبوده است بلکه فدن آوری جدیدد و مکدانیزه

قانونی و اجتماعی میباشند و قابل مقایسه بدا

شدن کارخانجات نیز باعث حذف بسدیاری از

مشدداغل حمایددت شددده مناسددب در اقتصدداد

مشاغل در مراکز تولیدی شده اسدت .تسدریع

رسمی نیستند».
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در این زمینده ،دولدتهدای کشدورهای
جنوب که کشورهای اسالمی نیز زیرمجموعه

بیشتر از پیامددهای اقتصدادی جهدانی شددن
میباشند.

آنها قرار می گیرند ،به دلیل انجدام اصدالحات
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اقتصادی در جهت آزادسازی ،مجبور به فشار

 -4تأثیرات جهانی شدن بر عدالت اجتمداعی

نزولی بر برنامه های رفاهی در بخش عمدومی

و قشربندی جنسیتی به ویژه اشتغال زنان

شده و به ندرت اقدام به جبران کسدریهدا و

بدددون تردیددد ،مدددتهددا قبددل از دوره

نارسایی مشاغل در این بخش میکنند .البته،

تسددریع جهددانی شدددن معاصددر ،بددی عدددالتی

در سالهای اخیدر سدازمانهدای بدینالمللدی

طبقاتی وجود داشته است .اما در اینجا سوال

دست به ابتکارات گوناگونی جهدت دسدتیابی

این اسدت کده گسدتر

سدرمایه داری فدوق

بدده اسددتانداردهای شددغلی بهتددر در اقتصدداد

قلمروگرا (جهانی شدنا چه تدأثیری بدر ایدن

جهانی مانند کنوانسیون هدای سدازمان بدین

نابرابریها گذاشته است ي

المللی کار و تددوین ضدوابط جدیددی مانندد

شکی نیست که توزیدع کلدی درآمدد و

کنوانسیون  1996برای کار خانگی زده اند که

دارایی میان گروه های اجتماعی  -اقتصدادی

هدف آن حمایت از کارهای خانگی است کده

در دهه های اخیر نامتقدارن تدر شدده اسدت.

نددازلتددرین دسددتمزدها و شددرایط را دارنددد و

الگوی کلی توزیع منابع در دنیا از دهه 1960

بیشتر شاغالن آن را زنان تشکیل مدیدهندد.

به بعد از شکل تخم مرغدی بده شدکل گالبدی

اما متاسفانه قوانین و مقررات تجارت جهدانی

تغییر پیدا کرده است .آنچده مسدلم اسدت در

توجه چنددانی بده اسدتانداردهای کدار نشدان

این سالها سیاسدتگدذاران ،بده طدور کلدی،

نداده اند .آنچه مسلم است در فرآیند جهدانی

پیگیددر تثبیددت ،آزادسددازی ،مقددررات زدایددی،

شدن نیروی کار ماهر برنده است .در اقتصداد

خصوصی سازی بودهاند و به مسائل مربوط به

آینددده کسددانی کدده مهارتشددان در سددط

عدددالت طبقدداتی توجدده خاصددی نکددردهانددد و

مهارتهای جهدان سدوم باشدد ،ولدو اینکده در

دسترسی به بازارهای جهانی « آزاد » به هیچ

جهان اول زندگی کنند ،مدزد جهدان سدومی

وجه برای همگان امکان پذیر نیست .مالکدان،

خواهند گرفت 8.همچنین انتقدال فدن آوری،

متخصصان و کارگرانی که مهارتهای ویژهای

آزادی جریددان سددرمایه ،توسددعه بازارهددا در

دارند ،از امکان بیشدتری بدرای دسدتیابی بده

ماورای مرزهای ملی و مناطق دارای اسدتعداد

امکانات (مانند نمدابر ،مسدافرتهدای هدوایی،

برخوردار بودهاند .در مقیان کشوری نیز نظام

شدن بر عدالت اجتماعی و اشتغال گفته شد،

جهانی به طور ناعادالنه بده زیدان کشدورهای

فراگیرشدن نظام سدرمایه داری ،عضدویت در

جنوب و به نفع کشورهای شمال بوده است و

کانون های اصلی قددرت و شدهرت در سدط

شکاف رفاهی میان جنوب و شمال طدی دوره

جهانی اجتنابناپذیر شده است .اما بده دلیدل

تسریع جهانی شدن تشدید شده است.

عقب ماندگی زنان در زمینه حضور در این دو

در ترتیبات و سازمان های بین المللدی

حوزه در کشورهای توسدعه یافتده و در حدال

نیز کشورهای شمال به دلیل نفو بیشتر بهره

توسعه ،نقطه ضعف آنان به خدوبی پیداسدت.

بیشتری نسبت به کشدورهای شدمال کسدب

برخی منتقدان جهانی شدن معاصر ،عالوه بدر

میکنند .برای مثدال ،در اواسدط دهده 1990

تاکیددد بددر مشددکالت مربددوط بدده اختالفددات

مشتریان ساکن شمال حددود  90درصدد وام

طبقاتی و کشوری ادعداکردهاندد کده جهدانی

های جهانی جدید را دریافت کردهاند 9.البتده،

شدن گرایش به تشدید یا دست کم تدددداوم

هایی برای مقابله بدا

زیردست قرارگرفتن زندان را دارد .تعددادی از

این بی عدالتیها در سطوح ملی ،بینالمللی و

تحلیلهدای فمینیسدتی معتقدندد کده روندد

جهانی انجام شده که هنوز نتایر چنددانی در

جهانی شدن باعث به وجود آمدن بی عدالتی

برنداشددته اسددت .بددرای مثددال ،هنگددامی کدده

جنسددی شددده اسددت و دلیددل آن را وجددود

در سالهای اخیر ،تال



مشددارکت فعددال در سددرمایه داری جهددانی

توجه به آنچه درخصوا تأثیرات روند جهانی
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مشددداوران مدددالی ،اینترندددت و …ا جهدددت

در جهان چهره ای زنانه پیدا کرده اسدت و بدا

دبیرکل وقت یونسکو در اوائل دهده  1980از
سلسله مراتب تصنعی شمال – جنوب انعقداد
کرد و پیشنهادی برای یک نظام نوین جهانی
اطالعات و ارتباطدات ارائده داد ،دولدت هدای
سلطه جوی شمال این ابتکدارات را سدرکوب
کردنددد .حتددی انگلسددتان و آمریکددا در سددال
 1984از سازمان یونسکو خارج شدند.
براسان گزار
در کنفران

10

هایی که سازمان ملدل

جهانی زن در پکن ارائه داد ،فقر

ساختارهای اجتماعی ویژه زنانگی و مردانگدی
میدانند .از نظر این گروه تأکید بر تفاوتهای
زیست شناختی میان زن و مرد در جوامع بده
زمینهای برای نابرابری های اجتماعی تبددیل
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شدهاست ،در حالی که این تفاوتها ساختگی

جهددان از  36درصددد در سددال 1990بدده 61

و ناعدادالنه است.

درصد در سال  1997رسیده است .

البته این نابرابریهای اجتماعی در

در جدددول شددماره  ،1میددزان افددزایش

میان زنان و مردان در جهان پدیدهای تازه و

باسوادی زنان و مردان کشدورهای خاورمیانده

خاصی در دوره تسریع جهانی شدن نیست،

با کشدورهای بادرآمدمتوسدط تدا سدال2000

بلکه پدرساالری یا مردساالری سابقه طوالنی

مقایسه شده است .البته هندوز شداهد تفداوت

از ظهور فوق قلمروگرایی سریع

چشمگیر میان باسوادی مردان و زنان در این

دارد و پ

در دهه  1990در بیشتر بافت های اجتماعی
سراسر دنیا ریشه داشته است .لذا میتوان

در بسددیاری از نقدداط دنیددا نیددز زنددان

گفت که جهانی شدن مبدخ بی عدالتی

بیشددتری اسددتخدام شددده انددد .بددرای مثددال،

جنسیتی نیست .سوال این است که آیا

مشارکت زنان در کار مبتنی بدر دسدتمزد در

جهانی شدن معاصر موجب تشدید گستر

کشدورهای  OECDاز 48ي 3درصدد در سدال

بی عدالتی جنسیتی شده است یا خیر ي از

 1973به  60درصد در سدال  1990افدزایش

آنجا که بحث بی عدالتی جنسیتی موضوعی
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کشورها هستیم .

یافته است.

12

جدید است ،لذا پژوهشگران در دهه های

در اروپای غربی از دهه  1970تدا دهده

اخیر به گردآوری منظم داده های اجتماعی

 1990حدود یک میلیون مرد بیکار شده اند،

مبتنی بر جنسیت پرداختهاند .با توجه به

در حالی که استخدام زندان  13میلیدون نفدر

کمبود و نبود شاخ های دقیق آماری پیش

افزایش یافته است .به عالوه ،از سال  1978تا

از سالهای دهه ،1960قدرت مقایسه محدود

 1988حقددوق کددارگران زن در شددمال از 43

میشود.

درصد بده  54درصدد سدط مدردان افدزایش

از دیدگاه مثبت به نظر می رسد کده از

یافته است .در کشورهایی مانند آلمان ،سدوئد

سال  1970به بعد کداهش قابدل تدوجهی در

و ایاالت متحده ،از دهه 1960به بعد ،زنان به

شددکاف هددای جنسددیتی از نظددر بهداشددت و

نسددبت بیشددتری پسددت هددای تخصصددی و

آموزشی رخ داده باشد 11.برای مثدال ،نسدبت

مدیریتی به دست آوردند ،هرچند هندوز یدک

ثبدت نددام دختدران در دبیرسددتان در سراسددر

اقلیددت تلقددی مددیشدددند 13.ایددن ارقددام در

کشورهای شمال قرار دارد (جدول شماره 2ا.

در زمینه اطالعات جهانی ،ارتباطات جهدانی،

با وجود این ،پیشرفت های یاد شده بده

خرده فروشی جهانی و تأمین مالی میباشیم.

برقددراری عدددالت کامددل منجددر نشددده اسددت.

(جدول شماره 4ا ،همچنین زنان سهم قابدل

توسدددعه انسدددانی سدددال  1995در

مالحظدده ای از مشدداغل مربددوط بدده عملیددات

خصوا محاسبه شاخ های توسعه وابسدته

تولیدی جهانی را به خود اختصاا داده اندد.

به جنسدیت در  130کشدور بده ایدن نتیجده

برای مثال ،در سال  1994حددود  4میلیدون

دست یافتده اسدت کده زندان از فرصدتهدای

زن در  200منطقدده تولیدددی بددرای صددادرات

مساوی با مردان برخوردار نیستند .اغلب زنان

فقط در کشدورهای جندوب مشدغول بده کدار

هنوز هم برای کار یکسان دستمزد مساوی بدا

بودهاند .در حالی که این رقم در سدال 1986

مددردان دریافددت نمددیکننددد .در ده ده 1990

حدود 3ي 1میلیون نفر بوده اسدت .همچندین

تقریبا  75درصد فقرای دنیا را زندان تشدکیل

باید توجه کرد ،همدان طدور کده گفتده شدد،

میدادندد و دختدران بسدیاری در کشدورهای

افزایش دسترسی زنان بده اشدتغال از طریدق

رسمی دسترسدی

بازارهای جهانی جنبههای خوشدحال کنندده

نداشتند .هرچند سرمایه داری فوق قلمروگدرا

زیادی ندارد .بسدیاری از محدلهدای کدار در

از نظر اشتغال از جنبه های گوناگون فرصدت

بخشهای تأمین مالی و نیز صنایع اطالعداتی

های زیادی را بدرای اسدتخدام زندان افدزایش

و ارتباطی که عمدتا زنان در آنها مشغول به

داده است (جدول شماره 3ا ،اما شرایط کاری

کار هستند « ،بیکار خاندههدای الکترونیدک»

زنان بسیار بد و رقت بار است .برای نمونه ،ما

محسوب میشوند ،زیرا بسیار پر تنش بدوده و



کشورهای اسالمی با فاصله زیادی نسدبت بده

شاهد گستر
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کار زنان در اقتصداد خددماتی

گدددزار

جنوب همچنان به آموز
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در بخش های غیر رسمی اقتصاد جهانی نیدز
گرایشهای مشکوکی در زمینه استخدام زنان
(جنسیت گراا وجدود دارد .بازارهدای جهدانی
گسددترده در بخددش خدددمتکاران خددانگی و
ازدواجهای از طریق سدفار

پسدتی ،قاچداق

زنان ،مهاجرت زنان روسدپی و غیدره ،فرصدت
های شغلی وسیعی بدرای زندان فدراهم کدرده
است .برای مثدال ،از سدال  1988تدا ،1992
حدود  286هزار زن فیلیپیندی و  5هدزار زن
تایلندی به عنوان « سدرگرم کنندده » وارد
ژاپددن شدددهانددد .بسددیاری از خدددمتکاران زن
مهاجر مورد آزار جسدمانی قدرار گرفتده و بده
کارهای طاقت فرسای غیر قابل قبول گمارده
شدهاند ،اما این مشکالت تداکنون در مقیدان
جهانی به صورت سازمان یافته ثبت نشدهاند.
در کشورهای اسالمی و عربی نیز مشکالتی از
این دست وجود دارد ،ولی آمداری از آنهدا در
دسترن نیست.
بنابراین ،جهانی شددن تداکنون از نظدر
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سط دستمزد در آن ها بسدیار پدایین اسدت.

رعایددت عدددالت جنسددی در فرصددت هددای

همچنین به دلیل تیپ بندی جنسدی شدغلی

استخدامی نتایر متفاوتی داشته است .از یک

در تأمین مالی جهانی ،مردان در پسدت هدای

سو ،بازارهای جهانی امکان دسترسی زنان بده

مدددیریتی و تاالرهددای بددورن دسددتمزدهای

کار را افزایش داده است ،از سدوی دیگدر ،بده

باالتری دریافت می کنند ،در حالی کده زندان

ویژه در کشورهای صنعتی ،شرایط مربوط بده

در پست های دفتری و با دستمزدهای پدایین

مشاغل زنان معمدوال در سدطحی ندازل تدر از

تر در پشت صحنه از آنان پشتیبانی میکنند.

شددرایط مربددوط بدده مشدداغل کددارگران مددرد

حال ،زنان در سراسر جهان با به دست آوردن

اینترنت را مردان تشکیل میدهند.

کددار در خددارج از خاندده ،گددرایش بدده حفدد

15

در اواخر دهده  ،1990زندان در آمریکدا

اند.

 16درصددد و در کشددورهای عربددی  4درصددد
در زمینه مسائلی غیر از اشتغال ،جهانی

شدن معاصر ،به طور کلی ،در خصوا تعدیل

اسددتفاده کنندددگان از اینترنددت را تشددکیل
میدادند.

16

سلسله مراتب فرصت مبتنی بر جنسیت کدار

همچنددددین ،اکثریددددت مدددددیران و

چندانی انجام نداده است .برای مثدال ،تدامین

تولیدکنندگان در رسانههای گروهی را مردان

مالی جهانی (سرمایه گذاری خارجیا حدذف

تشکیل میدهند .بنابراین ،ارتباطدات جهدانی

زنددان را از بازارهددای اعتبدداری تشدددید کددرده

بر ساختارهای جنسیتی تأثیر نامتناسدبی بدر

است 14.البتده تداکنون ماسسدات دوجانبده و



کارهای خانگی بدون دستمزد نیز نشدان داده

 38درصد ،در برزیدل  25درصدد ،در روسدیه
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نسلهای پیش قرار داشدته اسدت .در همدین

و ترکیدددها اکثریدددت اسدددتفاده کننددددگان از

جا میگذارند.

17

چند جانبه گوناگون ،همراه بدا انجمدن هدای

خالصه ای از فرصدت هدا و آسدیبهدای

غیردولتی ،طرح های اعتباری ابتکاری ،اما در

جهانی شدن بر اشتغال زنان را مدی تدوان بده

مقیان محدودی را اجرا کرده اند که به ویدژه

صورت زیر فهرست کرد :

به زندان فقیدر کشدورهای در حدال توسدعه و
توسعه نیافته (جندوبا تسدهیالت وام عرضده



می کند .با وجدود ایدن ،سدرجمع مبدالغ ایدن

د کاهش قابل توجه در شکافهای جنسدیتی

فرصتها

برنامه ها در مقایسه بدا سدرمایه تدامین مدالی

از نظر بهداشت و آموز

جهانی که گرایش به مردان دارد ،بسیار ناچیز

-

است.

نسبت به مردان .
در زمیندده هددای دیگددر نیددز قشددربندی

-

.

افزایش فرصتهای اشدتغال بدرای زندان
افزایش متوسط سدط حقدوق کدارگران

جنسیتی مشابهی وجود دارد .برای مثدال ،در

زن نسبت به سط حقوق مردان .

مورد ارتباطات جهانی بررسی هدای گونداگون

-

نشان داده است که تقریبدا در همده کشدورها

مدیریتی زندان(هر چندد هندوز زندان مددیر و

(به استثنای چند کشور معدود ،مانند فرانسه

افزایش نسدبت پسدتهدای تخصصدی و

متخص

در اقلیت هستندا.

291

-

اختصدداا سددهم قابددل مالحظدده ای از

مشاغل مربوط به عملیات تولیدی جهانی.
-

انجام طدرحهدای ابتکداری اعتبداری یدا

استخدام زنان (اشتغال جنسیت گدراا وجدود
دارد (خدمت کداری ،ازدواج هدای سفارشدی،
…ا کدده شددرایط ندداامن و نگددران کننددده ای

فعالیتهای اقتصادی کوچک خداا زندان در

دارند .

کشورهای جنوب (که در مقیانهای اقتصداد

-

جهانی بسیار ناچیز است ا.

بسیار کمتر از مردان است و اکثریت مددیران

در ارتباطددات جهددانی ،دسترسددی زنددان

و تولید کننددگان در رسدانههدای گروهدی را



آسيب ها

مردان تشکیل میدهند.

-

به طورکلی ،جهدانی شددن گدرایش بده

-

زنان در سرتاسدر جهدان بدا بده دسدت

تشدید و یا دست کدم تدداوم زیردسدت قدرار

آوردن کار در خارج ار خانه ،همزمان گدرایش

گرفتن زنان را دارد.

به حف کارهای خانگی بددون دسدتمزد نیدز

-

در مجموع ،جهدانی شددن کارچنددانی

برای تعدیل سلسه مراتب فرصدت مبتندی بدر

نشان نیز دادهاند و این امر حجم کدار آندان را
نسبت به مردان دوبرابر میکند.

جنسیت انجام نداده است.
-

هنوز زندان از فرصدتهدای مسداوی بدا

مردان در اشتغال برخوردار نیستند .
-

اغلب زنان هنوز هم برای کدار یکسدان

دستمزد مساوی با مردان دریافت نمیکنند .
-

سرناشت خاد
کار زن به قدمت تاریخ حیات اجتماعی
است ،اما اشتغال زن بده صدورتی کده امدروزه

شددرایط کدداری زنددان در دنیددا بسددیار

شاهد آن هستیم از پدیده هدای ندوین تداریخ

پدرتنش ،نامناسدب و بدا دسدتمزدهای پددایین

بشر است .در گذشدته کده خدانواده بده طدور

است .

هم زمان واحد تولید و نیز واحد مصرف بدود،

-

در تأمین مالی جهانی نیز زنان معمدوال

کار زن چشمگیر بود .اکنون نیز این نوع کدار

در پست های دفتری و پشت صحنه بده کدار

بیشتر در جوامع روستایی و عشایری به چشم

گمارده میشوند .

می خورد .از ویژگیهای کار زن این است کده
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 -5آثار اشتغال زن بر جامعه ،خـانااده و

در بخددش هددای غیددر رسددمی اقتصدداد

معمددوال زمددان مشخصددی ندددارد و زن از اول

جهددانی گددرایشهددای مشددکوکی در زمیندده

صب تا آخر شب در خانه به کار مدیپدردازد.

اشتغال زن با زمان کاری مدنظم در خدارج از

فعال بلکه مشارکت وسیع زنان در بازار کار

خانه با دستمزد مشخصدی همدراه اسدت کده

میباشد.

فرآورده های تولیدی زن در خانه و یا فعالیت

تسخیر فضاهای اجتماعی جدید ،خواه ناخواه،

های او بر روی زمدین و یدا بداا خدانواده ،بده

بارهای سنتی قدیم را نیز بر دو

کشدیده و

هنگام تبدیل به پول ،به خانواده تعلدق دارد و

هر روز مسئولیتی تازه بر وظدایف وی افدزوده

یا گداهی نیدز در اختیدار مدرد خدانواده قدرار

مدددیشدددود .مطالعدددات جامعددده شناسدددی و

می گیرد .با اشتغال زنان ،مرد نیز باید به خانه

روانشناسی در جوامع مختلف مدرن ،در حال

بیاید و در تقسیم کار خانه تغییراتدی صدورت

گذار و سنتی نشان میدهدد کده اشدتغال زن

گیدرد .امددا معمددوال چندین اتفدداقی کمتددر رخ

دگرگددونی بنیددادی در نظددام جامعدده بددر جددا

میدهد .در کمتر جای جهان با خدروج زن از

میگذارد .این تغییرات را مدیتدوان در چهدار

خانه شاهد بازگشت مدرد بده خانده هسدتیم.

محور عمده خالصه نمود .همچندین اشدتغال

هرچند قوانین بینالمللی و ملدی کشدورها در

زن بر خانواده نیز تأتیراتی بر جا میگذارد .در

این خصوا مشوقهایی را پیشنهاد میکنند،

ضمن تأثیر اشتغال زن بر سرنوشدت خدود

اما این توصیه ها موفقیت چندانی نداشتهاندد.

نیددز قابددل تعمددق اسددت .خالصددهای از ایددن

لددذا زن بددا قبددول شددغل در خددارج از خاندده،

تأثیرات در زیر خواهد آمد.

مسئولیت کار خانه و مواظبدت از فرزنددان را



آثاراشتغال زن در جامعه

میکشد و این امر خود موجبدات

-

تغییر ساخت شغلی جامعه

نیز بر دو

فرسودگی زن را فراهم میسازد.

18

مهاجرت وسیع زنان به سوی بازار کار
از ویژگی های اساسی دنیای اواخر دومین

-

تغییر نظام ارز

-

توزیع نقش هدا و پایگداه اجتمداعی زن و

های سنتی

مرد

سازمان

-

تغییر روابط زن و شوهر در خانواده

بین المللی کار ،صفت ویژه جوامع صنعتی در



آثار اشتغال زن در خانواده

برابر جوامعی که آنان را اصطالحا در حال

-

تغییر در توزیع وظایف

توسعه میخوانند (بخش مهمی از آن شامل

-

تغییر در هرم قدرت در خانواده

هزاره میالدی است .طبق گزار



فقط در اختیار زن قرار میگیرد .در حالی که

بده طدور کلدی ،مددیتدوان گفدت زن بددا
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همچنین ،کار زن دسدتمزد مشخصدی نددارد.

دنیای اسالم میباشدا ،نه تنها فزونی جمعیت
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-

دموکراتیزه تر کردن واحدهای خانواده

مسددلمانان در فرانسدده بددا  6میلیددون نفددر

-

فرزندساالری

(10درصددد جمعیددت کددلا بیشددترین تمرکددز



آثار اشتغال زن بر سرنوشت خود

جمعیتی را دارند و پ

-

تسخیر فضاهای جدید اجتماعی

آمریکا با جمعیتی معادل  5میلیون نفدر قدرار

-

دست یابی به منابع اقتصادی و استقالل

بیشتر
-

تنوع و تعدد وظایف (سنگین تر شددن و
تنددوع و وسددعت موقعیددتهددای گددزینش

همسر و تغییر در معیارها
-

19

در جهان اسالم ،جوان بدودن جمعیدت

گاه تعارض وظایفا
-

میگیرند.

از فرانسده مسدلمانان

کسب منزلت اجتماعی

بسیاری از کشورهای مسلمان و نقش تعیدین
کننده ای که آموز

و پرور

بدرای تحقدق

پیشرفت در جوامع اسالمی مدیتواندد داشدته
باشددد ،از موضددوعات اسددتراتژیک بدده شددمار
میآید .اشتغال نیدز مانندد آمدوز

از جملده

مسائل مهم و کلیدی برای جامعه جوان ایدن
 -6ماقعيت کناني دنياي اسالم
امروزه ،مجموع جمعیت مسدلمانان کده

مناسددب جهددت توسددعه اقتصددادی و سددرمایه

در  84کشور جهان زندگی میکنند ،بدالغ بدر

گدذاری اجتمداعی بددرای اجتنداب از کدداهش

4ي 1میلیارد نفر میباشدد .تقریبدا  50درصدد

سط زندگی جوامع اسالمی در روند جهدانی

جمعیت مسلمانان در آسیا و  50درصد بقیده

شدددن و اسددتفاده بهیندده از فرصددت هددای بدده

در آمریکا ،اروپا ،آفریقدا و خاورمیانده زنددگی

دست آمده اجتناب ناپذیر است.

می کنند .مسلمانان تقریبدا  17درصدد تولیدد

همچنین از جمله چالشهدای اساسدی

داخلی جهدان را تدا سدال  2002بده

در جهان اسالم ،خصوصا کشورهای اسدالمی،

خدود اختصداا داده بودندد .بداالترین تولیددد

دموکراسی و جایگاه زن مسدلمان در توسدعه

سرانه مسلمانان به ترتیب به مسلمان

می باشد .هردو این موضوعات در جهان اسالم

آمریکددا و اروپددا و کمتددرین تولیددد سددرانه بدده

از پتانسیل فرصت سازی و یدا آسدیبپدذیری

مسلمانان آفریقا تعلق دارد 14،500( .دالر در

برخوردار می باشند .در نتیجه ،مدا در جوامدع

آمریکا 14،114 ،دالر در اروپا 1269 ،دالر در

اسالمی با چند موضوع کلیدی روبرو هسدتیم

آفریقاا .در جهان پیشرفته صنعتی (گروه  7ا،

که تعامل تنگاتنگی با یکددیگر دارندد .ضدمن

ناخال
ناخال
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کشورها می باشد .لذا ضدرورت سیاسدتگذاری

تأثیرات متقابل دارد.

سیاستهای جنسیتی به سمت موضوعهدایی
مانند سوءاستفاده جنسی از زنان ،راهکارهای
جن

و کار زنان در مقیدان جهدانی ،جلدب

شده است.

20



تولید مثل ،فرصدت هدای برابدر بدرای هدر دو
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اینکه فرایند جهانی شدن معاصر نیز بدر آنهدا

اختصاصی آنها پیشبرد منافع زنان بوده است.

والنتین مقددم ،مددیر مرکدز مطالعدات
زنان و دانشدیار جامعده شناسدی در دانشدگاه
ایالتی ایلینوی در مقاله « جهانی شدن و زنان
در خاورمیانه» ،شرحی کلی از اینکده چگونده
 -7بررسددی دیدددگاه هددای مختلددف در
خصوا اشتغال زنان در جوامع اسالمی

زنددان خاورمیاندده از جهددانی شدددن در ابعدداد
گوناگون آن تأثیر پذیرفته اند ،ارائه مدیدهدد.

همان طور که گفته شد بخشی از مهدم

وی به تناقض هدای موجدود در آثدار جهدانی

ترین پیامدهای قلمروزدایی ایجاد همبسدتگی

اشاره می کند و برای نمونه دولت توسعه گدرا

های جمعی است که از دهده  1970رخ داده

را دارای پیامدهای منفی برای زندان در نظدر

و مربددوط بدده جنسددیت مددیباشددد و دیگددری

مددیگیددرد ،در حددالی کدده وی جهددانی شدددن

مربوط به دین و گدرایش بده تجدیدد حیدات

مفاهیم و گفتمان های حقوق بشدر و حقدوق

مذهبی است که در جای خود نیاز به توضی

زنان را موجب ایجاد فضای رشد برای سازمان

دارد.

هددای زنددان در سددط ملددی و جهددانی تلقددی
همبستگی های مبتنی بر جنسدیت بدر

می کند .وی نتیجه مدی گیدرد کده در نهایدت

اسان تفداوت هدای میدان زن و مدرد شدکل

نیددروی جهددانی شدددن شددکلگیددری تددودهای

گرفته اند .البته در دهههای اخیدر پیونددهای

حیاتی از زنان فعال از لحاظ سیاسی را شتاب

فوق قلمرویی بر حسدب جنسدیت عمددتا در

خواهد بخشید.
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میان زنان شایع شده است و ما شاهد رشدد و

سال هاست ،موضدوع زندان بده عندوان

بی سابقه شبکه های محلی و بدرون

یکی از موضوعات جهانی درکنار فقر ،محدیط

مرزی ،دولتی و غیردولتی بوده ایم که هددف

زیست و جمعیت قرار گرفتده اسدت .در ایدن

گستر
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راستا ،نشستهای گروههای زندان در سدطوح

جنبشهای اصالحی طرفدار حقدوق زندان در

دولتی و غیردولتی از دهه  1990تقریبا همه

کشورها و مجدامع اسدالمی بده دلیدل شدائبه

ساله در کنار جلسدات سدازمان ملدل برگدزار

وارادتی و تحمیلی بودن بدا کنددی حرکدت و

مددیشددود .گددروههددا و تشددکلهددای زنددان در

موانع بی شماری مواجه مدی باشدند .موضدوع

موقعیددتهددای گوندداگون از سددوی ماسسددات

اشتغال زنان نیدز از جملده موضدوعات بحدث

جهانی که فاقد نظدام مردسداالرانه بدوده اندد،

برانگیز در جوامع اسالمی میباشد.

مورد حمایت قرار گرفته اند .فعداالن جندبش

در جوامددع اسددالمی ،اشددتغال زنددان و

زنان به طور غیررسمیتدر از طریدق اینترندت

پیامدهای اجتماعی ،خانوادگی و فدردی آن از

این همبستگی را گستر
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بیشدتری دادهاندد.

دو منظر مختلف مورد تفسیر ،تحلیل و ارز

منتقدین معتقدند که این حرکدتهدا در پدی

گذاری قرار گرفته است و ایدن تفاسدیر خدود

آن میباشند که اسدتانداردهای خدود را (کده

مانعی برای سیاست گدذاری هدای روشدن در

عمدتا غربی استا به دیگران تحمیدل کنندد.

خصوا اشتغال زنان می باشد .همچندان کده

لذا معموال در کشورهای اسدالمی ایدن گونده

در بحددث هددای جهددانی شدددن ،اشددتغال و

حرکددت هددای طرفددداری از حقددوق زنددان بددا

همبستگی های جنسیتی مدورد تأکیدد قدرار

مقاومت هایی خصوصا از طرف پیروان ادیدان

گرفت ،ایدن دیددگاههدای محلدی بدا تسدریع

و مخالفان لیبرالیزم غربی و فمینیسدم روبدرو

فرآیند جهانی شدن و گستر

فعالیت هدای

مددیشددوند .البتدده ایددن حرکددتهددا در اکثددر

حمایت از حقوق و پیشرفت زندان در سدطوح

کشددورهای اسددالمی طرفدددارانی نیددز دارن دد.

ملی ،منطقهای و بینالمللی ،تدأثیرات زیدادی

فعاالن مسائل زنان در این کشورها توانستهاند

پذیرفتهاند .در جوامع و کشدورهای اسدالمی،

با بدومی کدردن راهکارهدای بدین المللدی تدا

دیدگاه های موجود در خصوا اشتغال زندان

حدودی تدأثیرات اصدالحی بدر سیاسدتهدا و

به صورت یک طیف با دو قطب مخالف در دو

برنامههای حکومت های خود بگذارند .امدا در

سر آن میباشند .در اینجدا مدا مبدانی نظدری

مواردی نیز این حرکتها باعث ایجداد حالدت

ایددن دو قطددب را کدده دیدددگاه زن  -محددور و

تدافعی و مقابله از سوی پیروان دیددگاههدای

خانواده  -محدور نامگدذاری کدردهایدم ،مدورد

مذهبی و ملی گرا شده اسدت .نتیجده اینکده

بررسی قرار میدهیم.

محددور ،خددانواده اسددت .غایددت عددالی در ایددن

برای نظرات خود ارائه دهندد .از ایدن منظدر،

دیدددگاه حفد حددریم خددانواده و اسددتحکام و

وظیفه اصلی خانواده پرور

نسدل آینددهای

ثبات پایه های آن است .نقش اعضای خانواده

معتقد و متعهد به اصول و ارز هدای ملدی و

در جهت تحقق این هدف تعریدف مدی شدود.

دینی است که قسمت عمده این کار بر دو

وظیفدده اصددلی زن در ایددن دیدددگاه مددادری و

زنان می باشد .این دیدگاه یکی از موانع عمده

تربیت نسل آینده است .لذا هر ندوع سدرمایه

تحقددق اهددداف و نظددرات خددود را تحمیددل

گذاری در جهت آموز  ،تربیت و بهداشدت

فرهنش سکوالر و مکتب فمنیسم می داند .در

برای دختران و زندان بایدد بده منظدور ایجداد

این دیدگاه اصالت به جمع داده میشود.



مبنددای اصددلی در دیدددگاه خددانواده -

براسان دستورات و تعالیم اسالمی شدواهدی
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ديدگاه خانااده  -محار

شوند .معتقدان به ایدن دیددگاه سدعی دارندد

زمینه های مناسب جهت انجام وظیفه مادری
انجام گیرد .مرد نیدز در ایدن دیددگاه وظیفده



ديدگاه زن ،محار

پرداخدددت مخدددارج زن و فرزنددددان و اداره

مبنددای اصددلی دیدددگاه زن -محددور ،زن

خانواده و جامعه موظفند

است .این دیددگاه تداریخ را مملدو از ظلدم و

پسددران را بددرای قبددول مسددئولیت نددان آوری

بهددره کشددی توسددط پدددر ،همسددر ،جامعدده

تربیت کنند و زمینده هدای اشدتغال آندان را

مردساالر تصویر میکندد .لدذا رسدالت اصدلی

فراهم آورند .برطبق این دیددگاه ،زن از نظدر

معتقدین این دیدگاه استفاده از هر وسدیلهای

مالی وابسته است ،چون به وسیله همسر و یا

برای خروج زنان را از زیر بار ظلدم و تبعدیض

پدر تأمین میشود .لذا در صورت تقاضای زن

حاکم بر آنان میباشد .لدذا در ایدن دیددگاه،

برای اشتغال ،چنانچه جامعه با کمبدود شدغل

آگاه سدازی زن ،مدرد و جامعده نسدبت بده

روبرو باشد ،اولویت با مرد متقاضی کار اسدت.

شدرایط غیدر عادالنده و پسدت نگدر بدده زن از

در این صدورت وظیفده دولدتهدا حمایدت از

اولویت برخوردار است .اولویت بعددی احقداق

اشتغال مردان است .از نظر این دیدگاه ،زندان

حقوق زنان بدا اسدتفاده از ابزارهدای مختلدف

باید در مشاغلی کده متناسدب بدا روحیدات و

سیاستگذاری ،برنامه ریدزی اجرایدی توسدط

وظایف آنها باشد مانند پرستاری ،معلمدی …

زنددان ،انجمددن هددای زنددان ،دولددتهددا و

و یا مشاغل مورد نیاز جامعه به کدار گمدارده

سازمانهای بینالمللی می باشد .از این منظر،

خانواده را دارد .پ
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اشتغال زن در خارج از خانه یکدی از راههدای

اینجددا مددا از مجمددوع بحددثهددای مربددوط بدده

کسددب اسددتقالل مددالی و منزلددت اجتمدداعی

اشتغال در جوامدع اسدالمی فصدل مشدترکی

است .طرفداران این دیدگاه معتقدند که زنان

گرفته ایم و به مقایسه و تحلیل مدیپدردازیم.

آزاد و مختدددار هسدددتند .در خدددانواده بایدددد

قطعا به صورتهدای دیگدر نیدز مدیتدوان در

دموکراسی برقرار باشد و شدوهر اجدازه نددارد

مقوله اشتغال زنان تعمدق نمدود .در مقایسده

زن خدود را وادار بده انجددام هدر عملدی کنددد.

نظری این دو دیدگاه بایدد گفدت هرچندد بده

تربیت فرزنددان وظیفده هدم زن و هدم مدرد

نظر می رسد طرفدداران ایدن دو دیددگاه بده

میباشد .دختر و پسر باید به گوندهای تربیدت

صورت دلسوزانه بده دنبدال ارتقدای موقعیدت

شوند که یک نقش خاا جنسیتی در آیندده

زنان مسلمان در خدانواده و اجتمداع هسدتند.

بر آنان تحمیل نشود .دولتها نیز موظفند در

اما هریک به گونه ای جنبه هایی از وجود زن

آموز

و پرور

همین گونده عمدل کنندد و

را نادیدهگرفته اند.

در همه امدور خصوصدا اشدتغال ،هدیچ گونده

از آنجا که دیدگاه خانواده  -محور اصل

تبعیضی بین زن و مرد روا ندارند .این دیدگاه

را بر اصالت خانواده میداند به نوعی نیازهدای

یکی از موانع تحقدق اهدداف خدود را سدنت،

مشروع فردی زن را نادیدده گرفتده اسدت .از

آداب و رسددوم و برداشددت غلددط از مددذهب

جمله این نیازها می توان به نیاز بده انتخداب،

میداند و اصالت را به فرد میدهد.

آزادی عمل ،کار و تال

مشدروع و احسدان

منزلت اجتماعی اشاره کرد کده توسدط شدرع


مقايسه دو ديـدگاه زن  -محـار و

خانااده  -محار در ماضاع اشتغال زنان
البتده بایدد توجده کدرد کده در جوامدع
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مقدن اسالم برای کلیه انسان ها به رسدمیت
شددناخته شددده اسددت .همچنددین باتوسددعه و
پیشرفت جوامع اسالمی و گستر

ارتباطات،

اسددالمی دیدددگاه هددای مختلفددی در زمیندده

هسته ای شدن خانواده ها ،برنامههای کنترل

اشتغال زنان وجود دارد .در اینجا سعی شدده

جمعیت ،زن مسلمان از نظر روحدی و رواندی

است تیپ رایر از دو دیدگاه متقابدل در ایدن

فقدط بددا تربیددت یددک یددا دو فرزنددد در طددول

جوامع تشری شود .لذا بیشتر بر نکاتی تأکید

زندگی مشترك خدود اقنداع نمدیشدود .ایدن

میشود که مرتبط بدا بحدث جهدانی شددن و

دیدگاه با مفروض گرفتن تأمین اقتصادی زن

اشتغال زنان مسدلمان باشدد .در حقیقدت ،در

توسط همسدر و پددر ،اولویدت اشدتغال را بده

کشددورهای اسددالمی کدده در حددال اصددالحات

امنیت خاطر نمیکند.

زندگی ،زندان خدانواده هدای متوسدط و کدم

دیدگاهها وجود دارد و آن بی توجهی و عددم

درآمد را مجبور میکند که به کار در خارج از

شناخت نسبت به اقشار مختلف زندان اسدت.

خانه بپردازند و بده دلیدل نبدود سدازوکارهای

امروزه در جهان اسالم نیز همانند سایر نقداط

حمایتی و نظارتی نسبت بده اشدتغال زندان و

جهان ،ما شاهد پیچیدگی بیشدتر جغرافیدای

همچنین محدودیت در بازار کار ،عرضده کدار

اجتماعی و آرایدش طبقدات و اقشدار اجتمداع

ارزان از طددرف شددرکتهددای سددودجو و عدددم

می باشیم .زن مسلمان ممکن است به یکی از

نظارت دولت ها ،زنان اجبارا به هر نوع کداری

گروههای زنان شهری و روستایی ،زنان خدود

دست میزنند که این امر ممکن است تبعدات

سرپرست که هرگدز ازدواج نکدرده اندد ،زندان

زیانباری برای خانواده و خودشان به بار آورد.

سرپرست خانواده ،زندان زیدر خدط فقدر ،کدم

در دیدگاه زن  -محدور نیدز گرچده بده

درآمددد ،متوسددط و مرفدده ،زنددان متخصدد

ابعاد مختلدف فدردی زن توجده بسدیار شدده

تحصیل کرده ،زنان بیسواد و یا کدم سدواد و

است ،اما نادیده گرفتن جنبدههدای عرفدی،

گروههای دیگر تعلق داشدته باشدد .هریدک از

اعتقادی و معنوی زن مسلمان و عالقه و نیداز

این گروهها نیازها و افکار و عقاید خاا خدود

اکثریت زنان به تشکیل خانواده و نیاز جامعده

را دارند ،لذا نمی تدوان دسدتورالعمل واحددی

نسل آینده ،بنای خانواده را بسدیار

مطابق با دو دیدگاه یداد شدده بدرای اشدتغال

سست می کند و موجب تضعیف هویت ملدی،

آنان ارائه کرد .آیا میتوان با قاطعیت گفدت

اعتقادی و اخالقدی زندان مدی شدود .هرچندد

که کلیه زنان در جامعه تحت سرپرستی یدک

ممکددن اسددت ،در نگدداه اول ،زن مسددلمان بددا

مرد قرار دارند و یا وظیفه اصدلی کلیده زندان

افزایش تحصیالت و دست یدابی بده اشدتغال

پددرور

نسددل آینددده اسددت یددا همدده زنددان

مناسب جنبههای فردی و اجتمداعی خدود را

زیرظلم مردان قدرار دارندد و بدرای اسدتقالل

ارتقددا بخشددد ،امددا در صددورت عدددم تشددکیل

مادی و معنوی باید شغلی برای خود دست و

خانواده و یا نداشدتن خدانواده موفدق ،در هدر

پا کنند.

به پرور



اقتصادی هستند ،تورم و افزایش هزینه هدای

یددک نقیصدده کلددی نیددز در هددر دو ایددن
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مددردان مددیدهددد .در حددالی کدده در اکثددر

حددال ،در زندددگی خددود احسددان رضددایت و
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برطبق گزار

صندوق جمعیت و دفتر

توسعه سازمان ملل ،فقر در دنیا چهدره زنانده

بازده خوبی از اشتغال زن در خانواده ،جامعده
و توسعه کشور انتظار داشت.

دارد و زنان فقیرترین فقیرهدا هسدتند .زندان
وقتی در خانه با کمبود غذا مواجه می شدوند،

 -8بررسي ديـدگاه اسـالم نسـبت بـه

اولین کاری که انجام میدهند این اسدت کده

اشتغال زن

غذای خود را تقلیل داده تا فرزنددان خدود را

اسددالم بددرای تحکددیم و ثبددات خددانواده

سددیر کننددد .بدده همددین دلیددل ،سددوء تغذیدده

اهمیت زیدادی قائدل اسدت و آن را منشداء و

بیماری شایع زندان و دختدران در میدان ایدن

کانون تربیت جامعه مدی داندد .اسدالم ضدمن

جوامع است .حال با وجود این همه سختی و

اینکه برای زن و مرد تکالیف خاصی مشخ

مشددددکالت معیشددددتی ،زنددددان چگوندددده

کدرده اسدت ،در خدانواده نیدز زن و شددوهر را

می توانندد بده حقدوق خدود فکدر کنندد ي در

مکمل یکدیگر می داند و بر مشدارکت هدر دو

صورتی که حاضرند از کمترین حق خدود بده

در تربیت فرزندان تأکیدد دارد .همچندین در

خاطر فرزندان خود بگذرند.

دیدگاه اسالمی نه تنها حرمتی برای اشدتغال

به نظر مدیرسدد دیددگاههدای موجدود
درباره اشتغال زنان در جوامع اسدالمی کمتدر

فرد مسلمان تأکید بسیار شدده اسدت .اسدالم

واقعگرا بوده و بیشتر در هدر دو سدر طیدف

حقوق زن و مرد را در کار و تال

به رسمیت

آرمانی میباشد .اما چنانچه بتدوان در خانده و

میشمارد و تفاوتی بین آنان قائل نیست .امام

جامعه زمینه هایی فراهم آورد تا زن مسلمان

خمینی رهبر فقید انقالب کار را از حقوق زن

با آگاهی و دوراندیشی شرایط خود و خانواده

میداند .ایشان میفرمایند :

و جامعه را درك کند و بدا آزادی اشدتغال در

« در نظام اسالمی ،زن همان حقوقی را

منزل و یا خارج از منزل را انتخداب کندد ،آن

دارد که مرد دارد .حق تحصیل ،حق کار ،حق

گاه از نظر روحی ارضاء می شود .چنانچده زن

مالکیددددت ،حددددق رخی دادن و حددددق رخی

بتواند در اشتغال فردی حمایتهای همسر،
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زن وجود ندارد بلکه در مورد کار و تال

هدر

گرفتن».

22

کارفرما و دولت را کسدب کندد ،بهدره وری او

البته بحث های فقهی فراواندی در ایدن

باالخواهد رفدت .بده نظدر مدیرسدد تنهدا در

رابطه مطرح است ،اما در اینجا سعی شده بده

صورت انتخاب رضایتمند است کده مدیتدوان

برداشت کلدی اسدالم نسدبت بده اشدتغال زن
پرداختدده شددود .بدده طددور کلددی ،در دیدددگاه

طلب اجرت

برگرفته از تعابیر نادرست و سنتهای گذشته

نماید .امام خمینی (رها در مقابل ایدن سداال

است که با شرایط جامعه جهانی و روند رو به

که آیا مرد می تواندد زن را مجبدور بده انجدام

رشد جهانی شدن و نیاز جوامدع اسدالمی بده

امور خانه (مرتب و تمیز کدردن ،غدذا پخدتن

توسعه ،الزم است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در منزل نیز میتواند از همسر

و …ا کند ،به صراحت پاسخ میدهندد کده :
« مرد حق ندارد زن خود را مجبدور بده کدار

 -9نتيجه گيري و پيشنهادها

خاندده کنددد » .چنانچدده زن منددابع مددالی یددا

در جمع بنددی بحدث جهدانی شددن و

درآمدی داشته باشد ،بعد از ازدواج نیدز حدق

بازار کدار و تولیدد زندان بدا نگداه اجمدالی بده

بهره برداری از آن متعلق به خود اوسدت .زن

فرصت ها و آسیب هایی که جهانی شددن بدر

می تواند به صورت مستقل از همسر به کسب

جوامددع اسددالمی و نهایتددا بددر زنددان مسددلمان

درآمد بپردازد .اما تنها مسئله ای که مدانع از

گذاشته است و با در نظر گرفتن دغدغه های

اشتغال زن متأهل میشدود ،اجدازه خدروج از

زن مسلمان مثل حف هویدت دیندی ،حفد

منزل است که در اختیار مرد میباشدد .البتده

خددانواده و مشددارکت در توسددعه و تضددمین

بنا بده فتدوای امدام خمیندی (رها زن و مدرد

حقوق فردی و اجتماعی خدود پیشدنهادهایی

می توانند هنگدام عقدد ازدواج شدروطی را در

را در دو سط کالن و خرد در محورهای زیر

رابطه با شیوه اشتغال و سایر فعالیت های زن

ارائه میدهدیم .ایدن پیشدنهادها در  5بخدش

با توافق یکدیگر در عقدنامه درج کدرده و بده

سیاست های فرهنگی و حمدایتی دولدتهدا و

آن عمل کنند.

اقدددامات دولددت هددا ،علمددا و مبلغددین دینددی،

در خاتمه تأکید بدر ایدن نکتده اهمیدت
دارد که ادعای دیدگاه زن -محور نسدبت بده



منزل منعی وجود ندارد .حتی زن بدرای کدار

عنوان موانع اشتغال زن مسلمان مطرح شدده
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اسددالمی بددرای کددار زن در منددزل و خددارج از

اسالم برای اشتغال ندارد و آنچه تا به حال به

انجمن های غیردولتی زندان و اقددامات تدک
تک زنان مسلمان دسته بندی شده است.

مانع بودن اسالم برای اشتغال زنان کدامال رد
می شود .همچنین ادعدای دیددگاه خدانواده -

الف ـ سياست هاي فرهنگي و حمـايتي

محور که مبنای تفکر خود را عمل به شریعت

دولتها

اسالمی مدی داندد ،قابدل قبدول نیسدت .پد

.1

توجه به ثبات خانواده و تکریم زن خانه

می توان نتیجه گرفت که زن مسلمان با حف

دار و کار او به عنوان ارزشی معنوی و مدادی

هویت اسالمی خود هیچ گونه منعدی از نظدر

برای جامعه از طریق ارتقای فرهنش عمومی،
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رسمی و غیر رسمی و اطدالع رسدانی

آموز

جمعی و احتساب ارز
ناخال
.2

مدادی آن در تولیدد

ملی

برای زن خانه دار از طریدق گسدتر

تدأمین

منددابع کددافی در ایددن

خصوا
.3

تدوین سیاست مشخ

آماده کردن زیر ساختهای الزم بدرای

حضور زنان در بازار کدار (مهدد کدودك هدای
مناسب ،قوانین مقررات و …ا
.8

اسددتفاده از متخصصددین زن در سددطوح

تصمیم گیری و سیاستگذاری
بدرای اشدتغال

.9

زمیندهسدازی و تخصدی

مندابع بددرای

زنان بدون هر گونه برداشت تبعدیض آمیدز از

گستر

اسالم و منطبق با نیازهای زندان و جامعده در

آموزشی ،خدماتی و …ا.

روند جهانی شدن.

ج ـ اقدامات و ارشادات علما و مبلغـي

ب ـ اقدامات دولتها

ديني

.1

تقویت ابزارهای قانونی حمایت از زنان

شاغل رسمی و غیر رسمی
.2

فراهم کردن دسترسی همه اقشار زندان

به مهارتهای فنی و حرفه ای در سطوح باال
.3

تضدمین اجددرای قددانون اشددتغال بدددون

تبعیض
.4

اختصاا منابع خاا بدرای حمایدت از

.1

فعالیتهای غیر دولتی زنان (خیریه،

پاسخ به سااالت و نیازهای عصر حاضدر

زن مسلمان با توجه به اصدول ،مبدانی و فقده
اسالمی
.2

تشویق و ترویر رعایت اخدالق اسدالمی

بین زن و مرد در جامعه و خانواده
.3

تشویق مردان وفرزندان برای کمدک در

امور خانه به همسران و مادران شاغل.

فعالیتهای سازمان یافته غیر دولتی و تعاونی

د ـ اقدامات جاامـ و گـروههـاي ييـر

برای اشتغال زنان

دولتي زنان مسلمان (در سطاح محلّي و

.5

اولویدددت دادن بددده اشدددتغال زندددان

خودسرپرست و سرپرست خانوار
.6
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بیشترا
.7

ترسددیم آینددده روشددن و امیدوارکننددده

اجتمدداعی و تخصددی

در هنگام نیاز فرزندان و همسر برای مراقبدت

فرامرزي)
.1

فراهم کردن زمینه های افزایش داندش

اتخددا تدددابیری بددرای تددواتری کددردن

و مهارتها و اطالعات مورد نیاز عصدر حاضدر

اشتغال زنان (رفت و برگشت زن به بازار کدار

بددرای زن مسددلمان (ماننددد زبددان انگلیسددی،

…ا

آینده

.2

شددبکه هددای اطددالع رسددانی

تأسددی

.3

آشنایی بیشتر با اخالق اسالمی و تال

مسلمان شاغل

(مانند باال بردن تحمدل در برابدر مشدکالت و

.3

حضور فعال در شبکه هدای جهدانی در

حف خود در مقابل خودباختگی فرهنگیا.



جهانی برای تبادل نظدر و تجربده بدین زندان

برای رعایدت آن بده وسدیله خدود و خدانواده
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کامپیوتر ،اینترنت ،تکنولوژی های پیشرفته و

ارز ها و هویدت دیندی بده خدانواده و نسدل

موضوعات اشتغال و توسعه
.4

حضور فعال در مجدامع و سدازمانهدای
مناب

:

زن مسلمان نسدبت بده خدانواده و اشدتغال و



کمالی ،حسین ،جامعه ،کار و تاسعه ،تهدران :

اثرگذاری در ترتیبات بینالمللی

وزارت ارشاد اسالمی د سازمان چاپ و انتشار.1383 ،

بین المللی و تال

.5

برای معرفی دیددگاههدای

برنامه ریزی برای ارتقدای مهدارت هدا و

آگاهی های زنان کارگر
.6

تأسی

شبکههای محلی و جهانی برای



کددار شایسددته و اقتصدداد غیددر رسددمی ،ترجمده،

محمددد ضددیائی بیگدددلی ،تهددران  :پژوهشددکده امددور
اقتصادی د .1383

حمایت از زنان مسدلمان شداغل در سرتاسدر



دنیا (به هنگام تعدی به حقدوق و ارز هدای

مسعود کرباسیان ،تهدران  :شدرکت انتشدارات علمدی و

انسانی و اسالمی آنانا

فرهنگی.1382 ،

.7

راه اندازی و تقویت شبکه های کاریابی

محلی و بین المللی برای زنان مسلمان.



.1

تال

در جهت ارتقای دانش ،آگاهی ها

سفیری ،خدیجده ،جامعه شناسـي اشـتغال،

تهران  :انتشارات تبیان.1377 ،


ه ـ اقدامات فردي زن مسلمان

شددولت ،یددان آرت ،جهــاني شــدن ،ترجم ده،

اعزازی ،شهال ،جامعه شناسي خانااده ،تهران

 :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.1380 ،


کار ،مهرانگیز ،زنان در بازار کار ايران ،تهدران

و مهارتهای خدود متناسدب بدا نیداز کشدور

 :انتشارات روشنگران .1373 ،

(محل زندگیا و جامعه جهانی



.2

تال

در جهت حف هویدت اسدالمی،

انجام فرایض دینی در هر شدرایطی و انتقدال

رستمی ،الهده ،جنسـيت ،اشـتغال ،اسـالم

گرايي ،ترجمه رویا رستمی ،تهدران  :جامعده ایرانیدان،
.1379
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منصددور نددژاد ،محمددد ،مســأله زن ،اســالم و

فمينيسم ،تهران  :نشر برگ زیتون.1381 ،
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