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 نقـش زنان در اقتصـاد ايران چگونه 
است و چه تفاوتي با ديگر كشورها دارد؟
ــر اين  ــي بيانگ ــمي جهان ــاي رس  آماره
ــرايط فعلي جهاني، در  واقعيت اند كه در ش
ــعه يافته، زنان توليدكننده  اقتصادهاي توس

ــد محصول ناخالص  حدود ۴۰ تا ۵۰ درص
داخلي (GDP) اين كشورها هستند. البته 
اگر به ارزش كار آنان در منزل افزوده شود، 
ــان از آن هم فراتر  ــهم زن در آن صورت س
ــد رفت، اما در ايران اين رقم كمتر از  خواه

ــت. اين واقعيت در شرايطي  ۱۰ درصد اس
ــتيابي به توسعه پايدار امروزه  است كه دس
ــوان يك امر ضروري و از اهداف كالن  به عن
ــت. در اين راستا، زنان  اقتصادي نظام ماس
ــطح  ــل بهره مندي از س ــا به دلي ــور م كش

نقش زنان در اقتصاد مقاومتي
معرفي كتاب «زنان و اقتصاد؛ خانواده، كار و درآمد»

مسـئله اشـتغال زنان يك موضوع مهم و در عيـن حال جنجالي در 
بسـياري از جوامـع و از ابتداي تاريخ بشـريت تا بـه امروز بوده 
اسـت. به طـور كل زنـان نقـش مهمـي در سـرانه توليـد اقتصادي 
كشورها ايفا مي كنند كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. چندي پيش 
كتـاب زنان و اقتصاد؛ خانواده، كار و درآمد نوشـته سـول هوفمن 
با ترجمه محمود دانشـور از سـوي انتشـارات دانشـگاه فردوسي 
مشهد منتشر شـد. دانشور، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه 
فردوسـي است و گفت وگوي حاضر با ايشـان در مورد نقش زنان 

در پيشرفت هاي اقتصادي در قرن حاضر است.
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دانش و مهارت باال به طور يقين از ظرفيت 
ــي براي حضور در عرصه  اقتصادي و  مطلوب
تحقق اهداف توسعه برخوردارند. نگاهي به 
ــورها از نظر حضور  موضوع رتبه بندي كش
ــاي اقتصادي هم مؤيد  بانوان در فعاليت ه

اين واقعيت است.

 هدف زنان از اشـتغال چيست و يك 
زن چگونه مي تواند در توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي كشور نقش داشته 

باشد؟
ــازي زنان با تأكيد بر   توجه به توانمندس
ــاركت فعاالنه آنان در اجراي برنامه ها  مش
ــن  ــي از مهم تري ــعه، يك ــاي توس و طرح ه
ــت ها بوده  ــي اين سياس ــاي عمل راهبرده
است. در همين ارتباط براي ارزيابي ميزان 
مشاركت زنان، معيارها و ابزارهاي گوناگوني 
مطرح شد؛ از جمله شاخص توسعه انساني 
ــده بر حسب جنسيت (GDI) كه  تعديل ش
ــت، آموزش  منعكس كننده وضعيت بهداش
ــت. اين  ــبت به مردان اس و درآمد زنان نس
شاخص توسط تركيبي از سه شاخصه اميد 
به زندگي در بدو تولد، نرخ تركيبي ثبت نام 
ناخالص در تمامي مقاطع تحصيلي و درآمد 
ــت مي آيد. شاخص ديگري كه  افراد به دس
به طور ضمني توانمندي هاي نسبي زنان و 
ــه فعاليت هاي اقتصادي  مردان را در عرص
ــاخص  ــي اندازه گيري مي كند، ش و سياس
ــيت  ــب جنس ــاي توانمندي ها بر حس ارتق

(GEM) است.
ــعه  ــند اهداف توس عالوه بر اين طبق س
ــزاره (MDG) افزايش نقش زنان در امور  ه
ــرط غلبه بر فقر و گرسنگي  جامعه پيش ش
ــتيابي به اهداف  و بيماري است. براي دس
ــده، تا سال ۲۰۱۵  ــعه هزاره مقرر ش توس
ــي هاي مجلس در  ــغ بر ۳۰ درصد كرس بال
ــان اختصاص  ــورها به زن ــطح ملي كش س
ــت از نقش و  ــن موارد حكاي ــد. همه اي ياب

جايگاه انكارناپذير زنان در مسائل گوناگون 
ــور اقتصادي  ــه در ام ــي و از جمل اجتماع

جوامع بشري دارند. 
ــا طبق  ــور م ــاس در كش ــر همين اس ب
ــش زنان در  ــترش نق ــن حاكم گس موازي
اقتصادي و اجتماعي مي تواند  فعاليت هاي 
ــادي  ــداف كالن اقتص ــه اه ــيدن ب در رس
ــته باشد، به ويژه در  نقش انكارناپذيري داش
ــوادي زنان و تركيب  شرايطي كه نرخ باس
ــگاهي و  ــوندگان در مقاطع دانش ثبت نام ش
تحصيالت تكميلي در سه دهه اخير به طور 
چشمگيري افزايش يافته كه خود به عنوان 
ــد و  يك ظرفيت قوي مي تواند مطرح باش
ــور  ــورد توجه قرار گيرد. بنابراين در كش م
ــعه  ما زنان نقش دوگانه اي در فرايند توس
ــي برعهده  ــي و فرهنگ ــادي، اجتماع اقتص
ــاركت بيشتر آنان در  دارند؛ از يك سو مش
ــدي كه بنيان  ــاي اقتصادي تا ح فعاليت ه
ــود، موجب  ــمرده ش خانواده هم محترم ش
ــوي ديگر  ــده و از س افزايش درآمد ملي ش
شاخص هاي گوناگون توسعه منابع انساني 

را ارتقا مي بخشد.

 در ارزش هاي اسـالمي، زن از جايگاه 
ممتـاز و ويژه اي برخـوردار اسـت. آيا 
اشـتغال زنان باعث تنزل ايـن جايگاه 

مي شود؟
 فعاليت هاي اقتصادي زنان همراه مردان 
ــر دارد. زنان از  ــدازه عمر بش ــي به ان قدمت
زمان هاي بسيار دور تا به امروز غير از امور 
خانه داري، در زمينه هاي كشاورزي به طور 
ــتي  عام (زراعت، دامداري و...)، صنايع دس
ــائل نظامي همراه مردان به  و حتي در مس
ــش پرداخته اند. در همين ارتباط  ايفاي نق
ــد:  ــت در تاريخ تمدن  مي نويس ويل دوران
ــم  ــمت اعظ ــي قس ــات ابتداي «در اجتماع
ــت زنان  ــادي به دس ــرفت هاي اقتص پيش
حاصل شده است نه به دست مردان». زنان 
ــردان در قرن هاي متوالي به  هنگامي كه م
ــتند، فعاليت هاي كشت  شكار اشتغال داش
ــزاران هنر خانگي  ــي داده و ه و كار را ترق
ــر يك زيربناي  ــاد كردند كه امروزه ه ايج
ــم صنايع  ــيار مه ــاخه هاي بس ــي از ش يك
ــرايط امروزه جهان  شده اند. بنابراين در ش
ــث تنزل جايگاه  ــتغال زنان نه تنها باع اش
آنان نشده بلكه قطعًا در شكوفايي و ارتقاي 
ارزش هاي ممتاز و واالي آنان مؤثر خواهد 
ــه در آيات قرآن نيز مؤيدات  بود، آنچنان ك
ــان مي توان  ــتغال زن ــي در جهت اش فراوان
ــاء»  ــوره «نس يافت از جمله در آيه ۳۲ س
ــخصيتي و  همچنان كه زن داراي ارزش ش
ــت،  داراي حق مالكيت  استقالل كامل اس
ــب  ــت:  »براي مردان از آنچه كس هم هس
ــت و براي زنان از آنچه  كرده اند بهره اي اس

كسب كرده اند بهره اي است.»

 برخي مسـئوالن بيـان مي كنند كه 
زنان محـور مقوله اقتصاد مقاومتي اند و 
البته مي دانيـم كه فعاليت زنان خانه دار 
در كشـور شـغل اقتصـادي محسـوب 
نمي شود. با اين اوصاف، محوريت داشتن 

جهـان  امـروزه  شـرايط  در 
اشـتغال زنان نـه تنها باعث 
تنزل جايگاه آنان نشده بلكه 
قطعًا در شكوفايي و ارتقاي 
واالي  و  ممتـاز  ارزش هـاي 

آنان مؤثر خواهد بود.



سال يازدهم، شمـاره 68، اسفنـد 1391 186

زنان در اقتصاد مقاومتي چگونه صورت 
مي پذيرد؟

 به اعتقاد من اقتصاد مقاومتي راهبردي 
ــه اصل مهم است: نخست  ــتاي س در راس
ــه از منابع توليد،  ــتفاده مطلوب و بهين اس
ــش ضايعات  ــراف و كاه ــز از اس دوم پرهي
ــزه از طريق  ــاد و تقويت انگي ــوم ايج و س
ــردن فرايندهاي توليدي به ويژه  اقتصادي ك
در بخش كشاورزي. در واقع تحقق اين سه 
اصل اقتصاد ما را در مقابل همه بحران هاي 
طبيعي يا تحميلي و نيز تنش هاي سياسي 
ــاوم خواهد كرد.  ــي، مصون و مق و اجتماع
ــك محوريت زنان  ــاس بدون ش ــر اين اس ب
ــدني بوده  ــا در اقتصاد مقاومتي امري ش م
ــترش  كه از طريق فراهم كردن زمينه گس
ــي زنان  ــادي و اجتماع ــاي اقتص فعاليت ه

ميسر و امكان پذير است.

 چه پيشـنهادي در موضوع اشـتغال 
زنان داريـد؟ به گونه اي كـه زن با حفظ 
شـخصيت و ارزش خـود هـم بتواند به 
وظيفه اش در خانـواده عمل كرده و هم 

نقش مفيدي در جامعه داشته باشد؟
ــي  ــد تكامل ــي رون ــال هاي طوالن  در س
ــواره از ابزارها  ــان هم ــش اجتماعي زن نق
ــي  ــي براي بررس ــاخص هاي گوناگون و ش
ــگاه آنان در  ــان و نيز جاي ــزان تأثير زن مي
ــتفاده شده  تحول اقتصادي و اجتماعي اس
ــت. در دهه هاي اخير يكي از مهم ترين  اس
ــي از جوامع براي  ــه در برخ معيارهايي ك
تعيين جايگاه زن در اجتماع پذيرفته شده،  
ميزان مشاركت زنان در زندگي اقتصادي و 
اشتغال آنان است. اين معيارها در شرايطي 
ــوند كه نقش زنان در خانواده  مطرح مي ش
ــت كه آنان  يكي از مهم ترين نقش هايي اس
ــد. بنابراين امروزه  ــا مي كنن در جامعه ايف
موضوع اشتغال زنان به عنوان يك حقيقت 
ــه مهم ترين  ــواده به منزل ــو و خان از يك س
ــر، اگر به نيكي  ــوي ديگ ركن جامعه از س
ــوند در تقابل قرار خواهند گرفت.  تدبير ش
ــت كه اوًال  نقش دوگانه زنان به گونه اي اس
ــك از آنها قابل  ــل تفكيك و ثانيًا هيچ ي قاب

ــي نبوده و برعكس الزم و ملزوم  چشم پوش
ــتلزم اتخاذ  ــد. تحقق اين امر مس يكديگرن
ــدار بوده كه  ــت هاي بلندمدت و پاي سياس
نقطه آغاز آن نظام پايه آموزشي كشور بوده 
ــاير اركان اجتماعي و  و به تدريج بايد در س

اقتصادي تسري يابد.

 سـاختار و مباحـث كتـاب «زنـان و 
اقتصاد؛ خانـواده، كار و درآمد» چگونه 

است؟
ــتم بيانگر دوره تغييرات سريع   قرن بيس
ــياري از زنان بوده هر  ــترده براي بس و گس
چند كه زندگي براي زنان در برخي از نقاط 
ــول الزم باقي مانده  ــان هنوز بدون تح جه
ــتا زندگي اقتصادي  ــت. در همين راس اس
ــته تغييرات  ــم در دهه هاي گذش ــان ه زن
ــن تغيير در  ــت. اي ــمگيري يافته اس چش
ــهود است. آنچه  چرخه اقتصادي كامًال مش
ــته متفاوت  اوايل قرن ۲۱ رخ داده با گذش
ــادي از زنان متأهل  ــت، تعداد زي بوده اس
ــتغال، كار و خانواده را  ــئوليت هاي اش مس
ــد، در حالي كه اين موضوع  تركيب كرده ان
ــل از آن كمتر ديده  ــه ۱۹۵۰ و قب در ده

مي شد.
اين تحوالت چشمگير مستلزم استفاده از 
ــيوه هاي اقتصادي براي بررسي  ابزارها و ش
ــت  ــان از خانواده تا بازار كار اس زندگي زن
كه در حقيقت موضوع و هدف اصلي كتاب 
ــي  ــت كه در آن نه تنها به بررس حاضر اس
كار و درآمد زنان پرداخته شده، بلكه مباني 
اقتصادي ازدواج، طالق، باروري و خط مشي 
خانوادگي هم مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

ــور خالصه نظريه  ــن مجموعه به ط در اي
ــرفته ترين  ــا جديدترين و پيش اقتصادي ب
ــت هاي جاري  پژوهش هاي تجربي و سياس
تلفيق شده تا دورنماي واقعي زندگي زنان 
در قرن ۲۱ از ابعاد اقتصادي آن ارائه شود. 
اين كتاب مسائل مهمي چون اشتغال زنان، 
ــو و فقر، رفاه و  ــد و خانواده از يك س درآم
ــوي ديگر با  ــن اجتماعي زنان را از س تأمي
استفاده از مباني نظري اقتصاد در دو سطح 
ــرار داده و با  ــي ق خرد و كالن مورد بررس

ــاره اقتصاد ازدواج،  جديدترين مباحث درب
باروري و توليد خانوار و تحليل هاي مرتبط 

با آنها تكميل شده  است.

 ويژگي هاي بارز اين كتاب چيسـت و 
تفاوت آن با ديگر كتاب هاي منتشرشده 

در اين زمينه در چه مواردي است؟
ــي   اين كتاب از نظر عناوين مورد بررس
ــاختار تحليلي و نگاه عميق  و همچنين س
ــر بوده و  ــود بي نظي ــائل در نوع خ به مس
ــتين بار اينگونه كاربرد عملي از  براي نخس
ــاره موضوع زنان  ــاي اقتصادي درب نظريه ه
ــتفاده از داده ها و اطالعات  ــاد با اس و اقتص
ــت. هر چند داده ها  واقعي انجام گرفته اس
ــاره اياالت  ــتفاده درب ــات مورد اس و اطالع
ــوع  ــن موض ــا اي ــت، ام ــده آمريكاس متح
نمي تواند محدوديتي براي كاربرد مدل ها و 
روش هاي موجود در اين كتاب براي تعميم 

آن در جامعه يا كشور ديگر ايجاد كند.
ــي دارد كه آن را  ــاب ويژگي هاي ــن كت اي
ــان و زندگي  ــون مربوط به زن ــر مت از ديگ
ــن ويژگي ها  ــادي متمايز مي كند. اي اقتص
ــوان مخاطب  ــروه هدف مهم را به عن دو گ
ــت  ــه قرار مي دهند: گروه نخس مورد توج
ــان و گروه  ــان و عالم ــجويان، محقق دانش
ــاس در واقع  دوم مخاطبان عام. بر اين اس
ــاني كه  ــجويان و دانش پژوهان و كس دانش
ــتند هنگامي  ــف حقيقت هس به دنبال كش
بيشتر جذب مطالب اقتصادي مي شوند كه 
شخصًا در عناوين و موضوع هاي آن درگير 
شوند. هدف متمايز آموزشي اين كتاب در 
ــت ايجاد انگيزه براي فهم حقايق  گام نخس
و سپس بررسي تحليل اقتصادي ارائه شده 
ــاهده  ــرانجام مش ــان حقايق و س براي بي
ــا مطالعه  ــت. ب ــه مدل هاس ــرد بهين كارك
ــراف به  ــاب، خواننده عالوه بر اش تمام كت
ــب، چگونگي  ــادي جال ــاي اقتص تحليل ه
زيربنايي  ــادي  اقتص رهيافت هاي  ــرد  كارب
ــادي را  ــيدن اقتص ــز انديش و روش متماي

فراخواهد گرفت.

منبع: كتاب هفته، شماره ۳۶۴، دي  ۱۳۹۱.


