شهـروندی و جنسـیت از منظـر توسـعه در ایران معاصـر
عباس احمد آخـوندی
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توســعه بــه مثابــه امــری مــدرن ،در کنــار ســایر ویژگیهــا،
ماهیتــی فنســاالرانه دارد .جوامــع مختلــف ،در نخســتین
مواجهــه بــا جهــان مــدرن ،مجــذوب هویــت فنســاالرانة آن
میشــوند و ســادهانگارانه خیــال میکننــد کــه میتواننــد
بــا حفــظ هویــت تاریخــی و ســرزمینی خــود ،از مزیتهــای
فناورانــة آن بهــره ببرنــد .امــا تجربــة تاریخــی بســیاری از
جوامــع از جملــه ایــران نشــان داده اســت کــه ایــن خیالــی
بیــش نبــوده و طولــی نکشــیده کــه درگیــر پیامدهــای
بنیانبرانــداز اجتماعــی و فرهنگــی آن شــدهاند .ازجاکندگــی،
آشــفتگی ،ناآرامــی و افــق ناروشــن همســایگان همــه مؤیــد
ایــن مطلبانــد .حتــی آرامــش و ســکوت مرگبار کشــورهای
حاشــیة جنوبــی خلیــج فــارس نیــز چش ـمانداز پرامیــدی را
فــراروی مــا قــرار نمیدهــد .از ســوی دیگــر ،کســانی کــه
فکــر میکننــد میتواننــد بــا بســتن درهــا جامعــه را از
رویارویــی بــا ایــن پدیــدة پرقــدرت جهانــی مصــون بدارنــد
اشــتباهی ســنگینتر میکننــد .در اقتصــاد مفهومــی هســت
بــا عنــوان «هزینــة فرصــت» ،بدیــن معنــی کــه افــراد در
هــر لحظــه نهتنهــا بــه آنچــه بــهدســتآوردهانــد فکــر
میکننــد ،بلکــه بــه فرصتهایــی کــه از دســت دادهانــد
نیــز میاندیشــند .اگــر هزینــة فرصتهــای از دســت داده
بیشــتر از منافــع کســب شــدهباشــد ،ایــن موضــوع باعــث
* دکتری اقتصاد سیاسی

تغییــر تصمیــم آنهــا میشــود .حــال اگــر ملتــی به ایــن درک
برســد کــه فرصتهــای زیــادی از آنــان ســلب شــدهاســت،
بیگمــان بــر نظــم موجــود و کســانی کــه ایــن فرصتهــا
را از آنــان گرفتهانــد میشــورند و در پــی تغییــر برخواهنــد
آمــد .البتــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه تغییــر رو بــه
ســوی خوبــی داشــته باشــد چــون ممکــن اســت منجــر بــه
هــرج و مــرج ،ناامنــی ،و ناکارایــی طوالنیتــر و بدتــری
شــود ،همچنــان کــه در جریــان تحــوالت خاورمیانه وشــمال
افریقــا دیدیــم .ولــی نکتــة مهــم این اســت که سیاسـتگذار
نگــذارد کار بدانجــا بکشــد وگرنــه تغییــر گریزناپذیــر خواهــد
بــود.
در ایــران نیــز ،در رویارویــی بــا پدیــدة مدرنیته ،غلبــة ماهیت
فنســاالرانة آن را میبینیــم .برابــر شــدن توســعه بــا اجــرای
چنــد پــروژة بــزرگ عمدهتریــن چالشــی اســت کــه در فهــم
توســعه در ایــران بـ ه وجــود آمــدهاســت .ولــی واقعیــت ایــن
ـی
اســت کــه اکنــون جامعــه ،در مواجهــه بــا ســبک زندگـ ِ
دنیــای جدیــد ،دچــار شــکاف اجتماعــی ژرفــی شــده و ایــن
واگرایــی و انشــقاق در حــوزة زنــان بــه مراتــب ســختتر
اســت .دلیــل آن هــم کامـ ً
ا روشــن اســت .فاصلــه و تضــاد
ســبک زندگــی قدیم و جدیــد در نحوة حضور زنــان در جامعه
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