
 

حکومت جنسیتِی  ایدئولوژی   سیاست های 

 ایران و تأثیر آن ها بر مهاجران زن جوان در

تبریز
معصومه والیتی* 

 

 درنتیجه ی جنبش های اسالمی در اواخر قرن بیستم و ظهور بنیادگرایی در 

نقاط مختلف جهان اسالم، فمینیست ها مذهب گرایان را پایه ی اصلی برای کنترل 

ایدئولوژی های  ایران، استدالل می کنند که  اجتماعی زنان می دانند. در مورد 

مذهبی حکومت اسالمی پس از سال 135۷ با مواضع محافظه کارانه و بیشتر 

و  لباس  نوع  اجباری  قوانین  اعمال  و  خانواده،  و  زنان  درمورد  پدرساالرانه 

را محدود  روابط جنسیتی  سیاست های جنسیتی جداگانه، همه ی جنبه های 

سیاست های  است.  نموده  تضعیف  را  زنان  اجتماعی-اقتصادی  موقعیت  و 

سنتی،  جنسیتی  نقش های  بازگرداندن  به سمت  جهت گیری  با  ویژه  جنسیتی 

باعث حذف  قطعاً  جامعه،  و  خانواده  در  مذهب  تأیید  مورد  و  پدرساالرانه 

برخی از زنان از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و محدودیت آن ها 

انتظارات،  برخالف  بااین حال،  است.  خانه هایشان شده  به حوزه ی خصوصی 

مطالعه ی من در مورد زنان مهاجر روستایی-شهری در تبریز که بیشتر آن ها 

متعلق به طبقات اجتماعی پایین تری بوده اند که به مدت طوالنی مورد تبعیض 

قرار داشته اند، نشان می دهد که برخی سیاست های جنسیتی مذهبی ممکن 
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است دستاوردهایی برای این زنان فراهم کند.

زنان  حقوق  ازنظر  دولت  حمایت  تحت  سکوالریسم  و  لیبرالیسم  هرچند 

به طرز محسوسی پیش از انقالب 135۷ و در زمان حکومت پهلوی در ایران 

از  زیادی  تعداد  علیه  بسیاری  تبعیض آمیز  اقدامات  بود،  شده  داده  توسعه 

با فرهنگی که  اقتصاد سنتی  یا در مرکز  بودند  فقیر  انجام می شد که  زنانی 

زنان  استخدام  مطالعات  داشتند.  قرار  بود  مذهبی  اخالق  و  سنت  نظر  مّد 

سیاست های  که  می دهد  نشان  ضمنی  به طور  پهلوی  حکومت  زمان  در 

جنسیتی مدرنیزه سازی و غربی سازی دولت برای تعداد زیادی از زنان طبقه 

کارگر و افرادی که تا حدی اعتقادات مذهبی داشتند چندان کاری نکرد. این 

سیاست های جنسیتی در عوض به زنان بیشتری از گروه های اجتماعی ممتاز 

و دارای ثروت و قدرت کمک کرد. 

خانواده  ارزش های  بر  تأکید  با  انقالب  از  پس  جنسیتی  روابط  مقررات 

تفسیر  و  امنیت  از  احساسی  پذیرفته شده،  سنتی  جنسیتی  رویه های  و 

ایدئولوژیکی تری از سنت های آن ها ایجاد کرد. سیاست های جنسیتی مذهبی 

حکومت اسالمی، در کمال شگفتی، نقش مهمی در بی اعتبار کردن بدنامی های 

اجتماعی به نفع بسیاری از نسل های جوان خانواده های مهاجر داشت. این 

ایدئولوژی ها نه تنها گشایش هایی برای آن ها فراهم کرد تا جایگاه وسیع تری 

در عرصه ی عمومی، آموزش، کار و جنبه های دیگر دنیای مدرن بدون کنترل 

ایدئولوژی های  از  استفاده  با  بلکه  باشند،  داشته  اختیار  در  خانواده  جدی 

مذهبی، زنان جوان حقوق بیشتر و رفتار تساوی گرایانه ای به دست آوردند که 

مادران یا حتی خواهران بزرگ ترشان نداشتند. همچنین می توان استدالل کرد 

که تأکید بر اعتدال، عفت و کرامت زنان درنتیجه ی سیاست های اسالمی سازی، 

است  اخالق  با  مرتبط  سنتی  شیوه های  و  هنجارها  با  انطباق  نشان دهنده 

اگر چنین باشد، تشویق ارزش های سنتی توسط قانون  )میرحسینی، 1۹۹6(. 

باعث افول دیدگاه های منفی )ازنظر اخالقی و سیاسی( خانواده های سنتی و 

طبقه ی پایین تر نسبت به آموزش می شود. یکی از منابع اطالعاتی من اظهار 

داشت:
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گرفت،  چهارم  کالس  از  پس  مرا  تحصیالت  جلوی  پدرم  »گرچه 

خواهران دیگرم دارند درس می خوانند و قصد دارند دیپلمشان را 

بگیرند. هر وقت به خاطر مداخله ی پدرم در تحصیالتم اعتراض 

می کنم، می گوید که در آن زمان پیش از انقالب، ماّلها]1] می گفتند 

دختران نباید درس بخوانند. «

 

تصمیمات  بر  روحانیت  تأثیر  درباره ی  نیز  دیگر  مصاحبه شونده های 

والدینشان، و نیز نگرش های منفی گسترده نسبت به آموزش مدرن، به ویژه 

آموزش زنان، نظر مشابهی داشتند. یکی از مصاحبه شونده های مسن تر من که 

تنها دختر 3۰ ساله شان با چهار فرزند بیوه شده بود، عنوان کرد که: 

 

»ما اجازه ندادیم تحصیل کند، زیرا معلم مدرسه ی روستای ما مرد 

بود و این موضوع برای ما پذیرفتنی نبود. « 

 

هرچند اجرای حجاب و نوع لباس پوشیدن به وسیله ی قانون، تجلی کنترل 

اجتماعی پدرساالرانه و وابستگی زنان محسوب می شود، در ایران و در میان 

مهاجران جدید کم درآمد به شهرها، اجرای نوع لباس پوشیدن تا سطح باالیی 

طبقه بندی عرصه ی عمومی را از محیطی »فاسد« به محیطی که برای بسیاری 

از خانواده های سنتی و مذهبی پذیرفتنی بود، تغییر داده است. برای بسیاری 

داشته اند،  حجاب  جامعه  در  همیشه  که  سنتی،  خانواده های  جوان  زنان  از 

گرفته  درنظر  زنان  حقوق  نفی  به عنوان  اسالمی  پوشیدن  لباس  نوع  معرفی 

که  ساده  معمولی  لباس های  و  حجاب  بار،  اولین  برای  عوض،  در  نمی شد. 

همه می پوشیدند، ازنظر ایدئولوژیکی در سیاست های حکومتی با نام جدید 

که  کسانی  برای  حجاب  گرچه  شد.  شناخته  رسمیت  به  اسالمی«  »حجاب 

هرگز حجاب دینی یا سنتی نداشته اند ممکن است ظالمانه تلقی شود، برای 

از  ایشان  آزادی فراهم کرد.  از خودمختاری و  گروه های دیگر زنان درجه ای 

این روند جدید به عنوان ابزاری پذیرفته شده برای آزاد کردن خود از سلطه ی 

1-  رتبه ای پایین در روحانیت شیعه.

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...
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پدرساالری و دسترسی به عرصه های عمومی به عنوان »جایگزینی برای ورود به 

مدرنیته« استفاده کردند )سالیوان 1۹۹8: ۲۲6(. درواقع، ایدئولوژی های جدید 

اسالمی در ایده هایشان در مورد روابط جنسیتی کامالً سّنتی نیستند؛ برعکس، 

در تفسیر آن ها ترکیبی از عناصر قدیمی و جدید وجود دارد )کدی 1۹۹۹(. 

دسترسی به سطوح باالتری از آموزش  وپرورش، و به تبع آن فرصت های شغلی و 

حضور اجتماعی بهتر را می توان جبران شیوه های سابقاً تبعیض آمیز علیه این 

زنان از ناحیه ی ایدئولوژی اسالمی محسوب کرد. 

 

سیاست های جنسیتِی حکومت
جنسیتی  ايدئولوژی های   ،)13۰4-135۷( پهلوی  دوره  سراسر  در  ایران  در   

فرهنگ های غربی  و  ارزش ها  از  تقلیدی  و  مبنای مدرنیته ی سرمایه داری  بر 

بود )نجم آبادی 1۹۹1، پایدار 1۹۹6(. منتقدان مذهبی معتقد بودند که این 

موارد تأثیر مخربی بر بنیان اخالقی جامعه و ارزش های خانوادگی دارند. زنان 

و  داشتند  قرار  تحت فشار  اغلب  مذهبی  و  سنتی  خانواده های  کارگر  طبقه 

نمی دادند.  را  در جامعه  فعال  اجازه ی حضور  آن ها  به  اعضای مرد خانواده 

تبدیل شد  انقالبی  گفتمانی  به  زنان  مسئله ی  شاه،  در جنبش ضد  درنتیجه، 

و بسیاری از زنان را بسیج کرد. باوجوداین، در دوران سیاسی پس از انقالب 

135۷ و تأسیس حکومت اسالمی، به نقش اصلی زنان در خانواده اهمیت داده 

به طور  مرد  و  زن  دو جنس  میان  زیست شناختی  و  تفاوت  های طبیعی  شد. 

صریح برجسته شد، و روابط پدرساالری نسبت به زنان با تغییراتی در قوانین 

خانواده تقویت شد. این تغییرات سریع و سیاست های اسالمی سازی همراه 

بالقوه علیه زنان، منجر به نشر حجم گسترده ای  با پیامدهای سرکوبگرانه ی 

از مطالب انتقادی شد )افشار 1۹8۲، 1۹8۷ و 1۹8۹؛ طبری 1۹8۰؛ طبری و 

از آیت الله خمینی و  بااین حال، در دوره ی پس  یگانه 1۹8۲؛ طوبی 1۹8۰(. 

بعد از جنگ در اواخر دهه ی 136۰، آگاهی جنسیتی در ایران رو به رشد نهاد. 

زنان درخواست برای تغییر را شروع کردند و تفسیرها و خوانش های متفاوتی 

این تحوالت و محوریت گفتمان های سیاسی  ارائه کردند.  از قوانین اسالمی 

به  منجر  پیش گفته،  ایدئولوژی جنسیتی  اسالمی، علی رغم  در حکومت  زنان 
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اصالحاتی در قانون، تحصیالت و اشتغال شد )افشار 1۹۹4 و 1۹۹۹؛ میرحسینی 

1۹۹5 و 1۹۹6؛ هودفر 1۹۹6؛ مقیسی 1۹۹4؛ نجم آبادی 1۹۹1؛ پایدار 1۹۹6(. 

ایران، مطالعات  از مطالب در مورد زنان  باوجود طیف وسیعی  بااین حال، 

اندکی به اشتغال یا مشارکت اقتصادی زنان طبقه کارگر توجه دارند )افشار 

1۹85، 1۹8۹ و 1۹۹۷؛ رضوی 1۹۹۲؛ قوام شهیدی 1۹۹6؛ هودفر 1۹۹5؛ مقدم، 

ایرانی عمدتاً هم در مطالبی که در مورد  پویا، 1۹۹۹(. مهاجران زن  1۹۹3؛ 

زنان ایران نوشته شده و هم به طورکلی در ادبیات مهاجرت غایب هستند. در 

این مقاله، قصد دارم نشان دهم سیاست های جنسیتی سیاسی مختلف، چه 

مخالف و چه تحت پشتیبانی ایدئولوژی های مذهبی، چگونه بر دسترسی زنان 

طبقه ی کارگر به آموزش و اشتغال تأثیر می گذارد. نتیجه گیری من این است 

محدودسازی  یا  گسترش  در  مهمی  نقش  جنسیتی  مختلف  سیاست های  که 

فرصت های بالقوه برای زنان، و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن ها در خانواده 

و جامعه ایفا می کند. 

 

مطالعه
 این پژوهش در دو مرحله در تبریز در شمال غربی ایران انجام شد، شهری 

اقتصادی،  سیاسی،  مرکز  به عنوان  منطقه  در  راهبردی  موقعیت  به دلیل  که 

در  است.  بوده  گسترده  مهاجرت  برای  مقصدی  تجاری،  و  صنعتی  اداری، 

مرحله ی اول، پرسش نامه های نظرسنجی به صورت تصادفی میان زنان مهاجر 

در مناطق پایین شهر و زاغه نشینی تبریز توزیع شد و ۹۲5 پرسش نامه تکمیل 

و جمع آوری گردید. در مرحله ی دوم، با بیش از 1۲۰ زن مهاجر، در خانه یا 

محل کارشان مصاحبه کردم. سن منابع اطالعاتی از 1۲ تا ۹8 سال، و وضعیت 

تأهل آن ها مجرد، متأهل، بیوه، مطلقه و ترک شده بود. 

در طی تجزیه و تحلیل داده ها، عمدتاً روی دو موضوع آموزش و مشارکت 

اقتصادی زنان در بخش های غیررسمی و رسمی اقتصاد و نقش آن ها در شکل 

دادن وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن ها در خانواده و جامعه تمرکز داشتم. 

اهمیت  من،  اطالعاتی  منابع  مختلف  نسل های  در  عوامل  این  مقایسه ی  با 

عملکرد سیاست های جنسیتی سیاسی که توسط ایدئولوژی های مذهبی یا در 

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...
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مخالفت با آن ها شکل گرفته بود، ازلحاظ دسترسی یا عدم دسترسی زنان به 

حوزه های تحصیل و اشتغال بیشتر شد. این مطالعه نشان می دهد نگرش های 

اجتماعی در میان خانواده های مهاجر به نفع آموزش و اشتغال زنان درحال 

تغییر است. 

آموزش
 این مطالعه با مقایسه ی زنان مهاجر ازلحاظ سن، طبقه ی اجتماعی، وضعیت 

تأهل هنگام ورود به شهر، سن ازدواج و دالیل موردنظر برای مهاجرت نشان 

می دهد که دسترسی به دانش و آموزش برای زنان مسن تر و فقیرتر فراهم 

نبوده است، چه در محل اولیه ی زندگی و چه در مقصد مهاجرت ایشان. سطح 

پایین سواد زنان و دستیابی به تحصیالت، ازدواج زودهنگام، نرخ زادآوری باال، 

مشارکت پایین زنان در نیروی کار رسمی و کار در بخش غیررسمی بافت فرش 

سنتی و صنایع وابسته، ویژگی های مشترک این دسته از زنان است. باوجود 

ایرانی و افزایش مشارکت آن ها  قصد حکومت پهلوی به مدرنیزه سازی زنان 

نه تنها  اجتماعی  نابرابری های  آموزشی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  عرصه های  در 

میان زنان شهری و روستایی، که میان زنان شهری از طبقات مختلف اجتماعی 

هم ادامه داشت )طبری، 1۹8۰؛ طبری و یگانه، 1۹8۲؛ نجم آبادی، 1۹۹1: 48-

5۰؛ مقدم، 1۹۹3؛ توحیدی، 1۹۹4؛ و پایدار، 1۹۹6(. از سوی دیگر، علی رغم 

یا واقعی  بالقوه  نیروی  برای فعال سازی  سیاست های مدرنیزه سازی حکومت 

ایدئولوژی های  سنتی  ارزش های  سلطه ی  تحت  هنوز  اجتماعی  روابط  زنان، 

پدرساالرانه / محافظه کارانه قرار داشت. زنان تحصیل کرده خانواده های سنتی، 

که برای نخستین بار از فرصت های آموزشی بهره مند شده بودند، در معرض 

مجموعه های ارزشی دیگری قرار گرفتند و خود را جایی میان مدل های متضاد 

زنانگی یافتند]۲]. 

ازمدافتاده  را  آن  زنان جوان تحصیل کرده  تقویت می شد که  زنانگی  استانداردهای مذهبی  با  ۲- یک مدل 

زنان  برای  به ویژه  که  آن،  غربی  وارداتی  ایده های  و  توسط حکومت  دیگر  مدل  و  می دانستند،  قدیمی  و 

تحصیل کرده ی بخش های سنتی طبقه ی متوسط به عنوان امپریالیسم فرهنگی شناخته می شد. برای جزئیات 

و  بودند،  زنانگی  از  دیگری  الگوی  دنبال   135۰ دهه ی  اواخر  در  زنان جوان چگونه  اینکه  درباره ی  بیشتر 

مشارکت گسترده ی آنان در جنبش ضد شاه سال 135۷ که منجر به ایجاد جمهوری اسالمی در ایران شد، به 

توحیدی )1۹۹1: ۲55-۲6۰؛ و 1۹۹4: 1۲۰-13۲( مراجعه کنید.
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علی رغم افزایش سریع تعداد نظام های آموزشی در مناطق شهری، در سال 

)آقاجانیان  بود  زنان شهری ٪5۲  و  زنان روستایی ٪۹۲  نرخ بی سوادی   1۹۷1

1۹۹4(. با توجه به نقش حیاتی طبقه ی اجتماعی در تخصیص منابع آموزشی، 

افراد روستاهایشان بودند و به بخشی  از فقیرترین  مهاجران زن که معموالً 

تحت تأثیر  بیشتر  می شدند،  تبدیل  شهری  اجتماعی  بخش های  پایین ترین  از 

مدرسه  به  »من  گرفتند.  قرار  منابع  نابرابر  توزیع  و  اجتماعی  نابرابری های 

نداشت«  ما وجود  منطقه ی  در  یا  ما  روستای  در  مدرسه ای  نمی رفتم، چون 

حسرتی بود که اکثر منابع اطالعاتی مسن تر این مطالعه به زبان می آوردند تا 

محرومیت آموزشی شان را توضیح دهند. 

جدا از فقدان دسترسی به آموزش در مناطق روستایی در میان مهاجران، که 

نقش بسیار زیادی در پایین بودن سطح سواد زنان داشته است، هنجارهای 

برای چندین  تأثیر منفی گذاشته است.  ایدئولوژیک هم در آموزش دختران 

دهه، مخالفان مذهبی منتقد نظام آموزشی مدرن حکومت پهلوی، به خصوص 

آموزش زنان بودند، و آن را اقدامی علیه اسالم و تهدیدی اخالقی برای جامعه 

مسلمان درنظر می گرفتند )مقیسی، 1۹۹6:4۹(. برخی خانواده های سنتی و 

مذهبی با استفاده از این گفتمان ایدئولوژیک، جلوی دسترسی دختران جوان 

برخی  را  این موضوع  گرفتند.  به همان فرصت های تحصیلی محدود هم  را 

منابع اطالعاتی من هم بیان کردند که نسبت به آموزش و زنان تحصیل کرده 

بسیاری  مقابل،  در  است.  داشته  آن ها وجود  خانواده های  در  منفی  نگرشی 

تبریز می فرستادند.  به  ادامه ی تحصیل  برای  را  پسرانشان  افتخار  با  آن ها  از 

روستاهای  در  ابتدایی  مدارس  وجود  علی رغم  و  زمان  همان  در  بااین حال، 

دختران، از تحصیل ایشان جلوگیری می شد. این موضوع گاهی به دلیل وجود 

معلم مرد در مدرسه ی روستا یا نبود کالس های جداگانه بود. یکی از پیامدهای 

اصلی این اعتقاد و شیوه ی ایدئولوژیک در میان خانواده های سنتی، ازدواج 

این  است.  بوده  تحصیل  برای  جایگزین  بهترین  به عنوان  دختران  زودهنگام 

موضوع به نوبه ی خود نابرابری جنسیتی و نگرش های تبعیض آمیز خانواده های 

فقیرتر را نسبت به تحصیل زنان به عنوان فعالیتی هزینه بر و بدون بازگشت 

سرمایه گذاری تشدید می کرد. 

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...



نشریه ی آزادی اندیشه

330

آموزشی  سیستم  تا  کرد  تالش  اسالمی  135۷، حکومت  سال  انقالب  از  پس 

سکوالر را از بین ببرد و چارچوب ایدئولوژیک جدیدی را ازطریق آموزش ارائه 

دهد. ازنظر سیاست های حکومتی، دولت براساس اصل 3۰ قانون اساسی ایران 

به ارائه ی آموزش رایگان برای تمام شهروندان تا سطح تحصیالت متوسط ملزم 

بزرگسال  افراد  میان  پایه  سواد  ترویج  برای  سوادآموزی  نهضت  است.  شده 

فعال تر  مناطق شهری  در  مناطق روستایی و هم  در  بی سواد هم  و  محروم 

شد. درنتیجه، در دوران پس از انقالب شکاف جنسیتی کاهش و سوادآموزی 

زنان افزایش یافت )هیگینز و شورغفاری 1۹۹4: 36-۲۲(. ازلحاظ سوادآموزی 

بزرگساالن، تعداد زنان هم به عنوان دانش آموز و هم به عنوان معلم بیش از 

مردان است )مرکز آمار ایران، 1۹8۰ و 1۹۹۰(. مقبولیت کالس های سوادآموزی 

در مناطق روستایی و شهری را می توان به انعطاف پذیری و سازگاری آن ها با 

مسئولیت های خانگی زنان، دسترسی آسان به کالس ها ازلحاظ محل، دردسترس 

بودن معلمان زن، و اجازه دادن به زنان برای آوردن بچه هایشان به کالس درس 

به ویژه  خانواده هایشان،  مخالفت  با  به ندرت  زنان  این  درنتیجه،  داد.  نسبت 

خویشاوندان مرد، برای حضور در کالس های سوادآموزی مواجه می شدند. 

استان های  در   1365-1355 زمانی  دوره ی  در  زنان  سوادآموزی  مقایسه  با 

آن ها،  زبانی  قومیت  و همچنین  آن ها  اقتصادی  رشد  براساس  ایران  مختلف 

استدالل شده است که »زنان در مناطق کمتر توسعه یافته، و بیشتر قومی و 

روستایی کشور در سال 1365 نسبت به سال 1355 حداقل به آموزش ابتدایی 

دسترسی بیشتری داشته اند )هیگینز و شورغفاری 1۹۹4: ۲۷(. در آذربایجان 

شرقی، نرخ زنان باسواد]3] با ۷.4٪ افزایش از ۲۹٪ در سال 1355 به 36.5٪ در 

سال 1365 رسید، درحالی که در طول همین دوره ی زمانی میزان افزایش برای 

کل کشور 4.8٪ بود )مرکز آمار ایران، 1۹8۰ و 1۹۹۰ نقل از آقاجانیان، 1۹۹4(. 

در مناطق روستایی، میزان سواد زنان]4] از 1۷٪ در سال 1355 به 36٪ در سال 

1365 و 6۲٪ در سال 13۷5 افزایش یافت )مرکز آمار ایران، 1۹8۰، 1۹۹۰ و 

از  باالتر، صرف نظر  و  باسواد شش ساله  جمعیت  در  زن  باسوادان  درصد  به صورت  باسواد  زنان  نسبت   -3

جنسیت آن ها، تعریف می شود.

4- میزان سواد زنان به صورت درصد زنان باسواد در جمعیت زنان شش ساله و باالتر، صرف نظر از وضعیت 

تحصیلی بی سواد یا باسواد آنان، تعریف می شود.
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۲۰۰۰(. بااین حال، این افزایش در میزان سواد زنان و کاهش شکاف جنسیتی 

نیافته  انعکاس  ابتدایی  سطح  از  فراتر  تحصیالت  سطوح  در  سوادآموزی  در 

است )آقاجانیان، 1۹۹4(.

روستایی  مناطق  در  تحصیلی  باالتر  سطوح  به  دسترسی  فقدان  تأثیر 

در  نبود.  یکسان  روستایی  دختران  با  روستایی  پسران  بر  شرقی  آذربایجان 

روستایی  نهاد  دو  روستایی،  جوامع  و  خانواده  آموزشی،  منابع  کمبود  مورد 

مهاجرت  کسی  چه  اینکه  تعیین  در  می کنند،  کنترل  را  مهاجرت  جریان  که 

متفاوتی  واکنش های  مختلف  جنس های  به  نسبت  نکند،  کسی  چه  و  کند 

نشان می دهند. درحالی که مهاجرت مردان جوان توسط خانواده ها و جوامع 

برای تحصیل  به ویژه  روستایی ترویج شده و می شود، جابه جا شدن دختران 

از رویه ها و هنجارهای سنتی و پدرساالرانه  انواع مختلفی  ازطریق  عامدانه 

هرگونه  جامعه،  هر  در  درواقع،  می شود.  و  محدود شده  و  کنترل  ریشه دار 

تغییر مثبت در وضعیت زنان یا هرگونه آگاهی اجتماعی نسبت به تبعیض 

جنسیتی، به خصوص ازنظر دسترسی زنان به منابع اجتماعی، نیاز به درجه ی 

معینی از توسعه ی اجتماعی و اقتصادی دارد. برای افرادی که در فقر مطلق 

زندگی می کنند، آموزش زنان اغلب بدون هیچ تردیدی مسئله ای اشرافی است 

که تأمین آن امکان پذیر نیست. 

برای  آذربایجان شرقی مهاجرت  زنان روستایی در  نوع مهاجرت  شایع ترین 

آن ها  دورافتادگی  یا  روستایی  مناطق  فاصله ی  هرچه  است.  بوده  ازدواج 

و  و شیوه ها  فقر  میزان  باشد،  بیشتر  تبریز،  به ویژه شهر  اصلی،  از شهرهای 

نگرش های تبعیض جنسیتی تقویت می شود. بااین حال، در میان خانواده های 

ثروتمند روستایی، نگرش های اجتماعی نسبت به آموزش زنان به طور مثبتی 

برای  زنان  مهاجرت  محدودیت های  می رسد  به نظر  و  است  کرده  تغییر 

و  سیاست ها  زیرا  است،  یافته  کاهش  به تدریج  اشتغال  حتی  و  تحصیالت 

مقررات جنسیتی حکومت اسالمی که ازنظر هنجارهای فرهنگی، مذهبی و 

سنتی آنان پذیرفتنی تر است اتفاق افتاده است. توسعه ی حمل ونقل نیز باعث 

افزایش امکان مسافرت روزانه ی دختران جوان مجرد بین روستاها و شهرها 

شده است. من با چند زن جوان مصاحبه کردم که به طور مستقل به تبریز 
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مهاجرت کرده بودند بدون اینکه والدینشان آن ها را همراهی کنند. این زنان 

برای تحصیل یا کار و گاهی با خواهران یا دوستان دخترشان مهاجرت کرده 

بودند و برای جابه جایی با سختگیری کمتری مواجه بودند. این رویه چندان 

رایج نیست، ولی رویداد آن در میان زنان جوان مجرد و باسواد بیشتر دیده 

اظهار  دورافتاده  روستایی  از  من  اطالعاتی  منابع  از  یکی  چنان که  می شود. 

داشت: ». . . وقتی جوان بودم، خانواده های روستایی فرستادن دخترانشان به 

شهر را برای تحصیل خیلی بد می دانستند، ولی اخیراً دختران روستای من برای 

مدرسه ی راهنمایی به شهرهای اطراف می روند. « 

       

سطح آموزش در میان منابع اطالعاتی
 از ۹۲5 زنی که در مرحله ی نخست مطالعه به پرسش نامه پاسخ دادند، ٪35 

باسواد و ٪65 بی سواد بودند]5] و بین 16 تا 83 سال سن داشتند. بااین حال، 

84٪ پاسخ دهندگان بی سواد 3۰ سال و بیشتر سن داشتند که امکان تحصیل 

آن ها تقریباً وجود نداشت. اگرچه داده های نمونه ی من افزایش سوادآموزی 

مهاجران جدید را نشان می دهد، با افزایش سطح تحصیل تعداد زنان کاهش 

از پاسخ دهندگان باسواد موفق به حضور در سطوح باالتر  یافته است. ٪۲1 

یا  متوسطه  تحصیالت  پایان  دیپلم  گواهی  آن ها   ٪۲6 بودند؛  شده  تحصیلی 

باالتر دریافت کرده بودند. حضور کم در سطوح باالتر از ابتدایی به این نمونه 

محدود نمی شود. در سطح ملی نیز ثبت نام در مدارس هم برای پسران و هم 

برای دختران در هر دو سطح راهنمایی و دبیرستان کاهش می یابد. 

والدینشان  با  پیش دبستانی  اطالعاتی، کسانی که در دوران  منابع  میان  در 

یا  بیوه،  و  مطلقه،  متأهل،  گروه های  سایر  به  نسبت  بودند،  کرده  مهاجرت 

حتی زنان مجردی که هنگام مهاجرت نوجوان بوده اند یا اساساً برای ازدواج 

و شروع زندگی زناشویی به شهر مهاجرت کرده بودند، امکان بیشتری برای 

تا  کردند  کمک  من  به  تبریز  دانشگاه  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  دانشکده ی  دختر  دانشجوی   13  -5

مرحله ی اول را در سکونتگاه های پایین شهر و زاغه نشینی تبریز به انجام برسانم. دانشجویان همه ترک زبان 

بودند و همه زبان محلی یعنی ترکی آذری را روان صحبت می کردند، چراکه هم قومیت و هم زبان برای 

انجام می شود ضروری است.  پژوهشگران و کسانی که مطالعه روی آن ها  میان  پشتیبانی  اعتماد و  ایجاد 

پرسش ها به زبان ترکی پرسیده می شد و در صورت لزوم توضیح داده می شد.  حتی اگر پاسخ دهندگان سواد 

داشتند باز هم دانشجویان پرسش نامه ها را پر می کردند.
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تحصیالت رسمی داشته اند. جدول های 1 و ۲ وضعیت تأهل زنان بی سواد و 

باسواد را به طور جداگانه همراه با سن آن ها هنگام ورود به مقصد مهاجرت 

نشان می دهد. 

 

جدول 1( وضعیت تأهل پاسخ دهندگان بی سواد همراه با سن آن ها هنگام ورود به شهر )6۰3 نفر(

جمع بیوه مطلقه متأهل
 مجرد

 )برای کار یا

)تحصیل

** مجرد
)برای ازدواج(

* مجرد
)همراه با والدین(

 وضعیت

تأهل

6۰3 1 1۰ 38۹ 1 65 13۷ تعداد

1۰۰ ۰.۲ 1.۷ 64.5 ۰.۲ 1۰.8 ۲۲.۷ درصد

۲4 15-56 ۹-6۹ ۲5 1۰-41 1-34

 سن

 هنگام

 ورود

یادداشت ها:

هنگام  آن ها   ٪۷8 سن  ولی  داشته اند،  سال   15 تا   1 ورود  هنگام   8۷٪  *

نظرسنجی بین 3۰ تا 6۹ سال بود

** ٪۷5 هنگام ورود بیش از 15 سال داشته اند

از 15 سال داشته اند. 88٪ زنان متأهل در طول  ~ ٪۹3 هنگام ورود بیش 

نظرسنجی 3۰ سال یا بیشتر داشته اند

       

جدول ۲( وضعیت تأهل پاسخ دهندگان باسواد همراه با سن آن ها هنگام ورود به شهر )3۲۲ نفر(

جمع متأهل
 مجرد

 )برای کار یا

)تحصیل

** مجرد
)برای ازدواج(

* مجرد
)همراه با والدین( وضعیت تأهل

3۲۲ 1۰۹ ۲ 64 14۷ تعداد

1۰۰ 33.8 ۰.6 1۹.۹ درصد 45.5

45-1۰ ۲1-15 ۲۲-11 ۲5-1  سن هنگام ورود
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یادداشت ها: 

این  طول  در  آن ها   ٪65 داشته اند.  سال   15 تا   1 بین  ورود  هنگام   ۹3٪  *

نظرسنجی بین 1۲ تا 3۰ سال داشتند 

** ٪8۰ در دامنه ی سنی 11 تا 18 سال بودند 

~ ٪۹4 هنگام ورود بیش از 15 سال داشته اند. 55٪ زنان متأهل در طول این 

نظرسنجی 3۰ سال یا بیشتر داشتند

 

باالتر  سن  گروه،  هر  در  باسوادشان  همتایان  با  مقایسه  در  بی سواد  زنان 

افراد  از   ٪۷8 درحالی که  نمونه،  برای  داشتند.  کمی  آموزشی  فرصت های  و 

این نظرسنجی  والدین هنگام مهاجرت( در طی  )با همراهی  بی سواد  مجرد 

)یعنی مجرد  از همان دسته  باسواد  زنان  از  داشتند، ٪65  بیشتر  یا  3۰ سال 

همراه با والدین(، هنگام جمع آوری داده ها در سنین 1۲ تا 3۰ سالگی بودند. 

این موضوع بدان معناست که زنان باسوادی که با پدر و مادرشان مهاجرت 

کرده بوده اند، خیلی جوان تر از همتایان بی سوادشان بوده اند. در میان زنان 

متأهل در هنگام مهاجرت، 88٪ زنان بی سواد هنگام جمع آوری داده ها 3۰ 

سال یا بیشتر داشتند، درحالی که 55٪ از زنان باسواد 3۰ سال یا بیشتر داشتند. 

همتایان  با  مقایسه  در  ورود( هم  )هنگام  متأهالن  دسته ی  در  باسواد  زنان 

بی سوادشان جوان تر بوده اند. 

والدینشان  با  که  مهاجری  زنان  میان  از  می دهد  نشان  همچنین  داده ها 

بودند،  آمده  شهر  به  پیش دبستانی  سنین  در  که  کسانی  کرده اند،  مهاجرت 

شهر  به  ورود  هنگام  که  کسانی  تا  داشته اند  تحصیل  برای  بیشتری  امکان 

در  فقیرتر  و  ثروتمندتر  خانوارهای  در  زنان  این  مقایسه  بوده اند.  نوجوان 

نیز نشان می دهد کسانی که وضع مالی خانواده هایشان بهتر  طی مصاحبه 

بوده و می توانسته اند هزینه های آموزشی را تقبل کنند یا نیازی به کمک به 

درآمد خانواده نداشته اند، از فرصت های تحصیلی بیشتری برخوردار بوده اند 

تا زنان خانوارهای فقیرتر که کار اغلب بی مزدشان برای بقای خانواده بیشتر 

از آموزش آن ها )صرف نظر از سن( ضرورت داشته است. جدول 3 سطح سواد 

پاسخ دهندگان مجردی را که همراه با خانواده هایشان مهاجرت کرده اند، نشان 
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می دهد. 

 
جدول 3( سطح تحصیالت پاسخ دهندگان )مهاجرت با والدین( و سن آن ها هنگام ورود به شهر: تعداد زنان )۲84 نفر(

جمع

 دیپلم

 یا

# باالتر

 دبیرستان

~~

 راهنمایی

~

 ابتدایی

***

 مهارت

 خواندن

 ** پایه

*بی سواد
 سطح

تحصیالت

۲84 1۲ 6 ۲5 81 ۲3 13۷ تعداد

1۰۰ 4.۲ ۲.1 8.8 ۲8.5 8.1 48.۲ درصد

1-16 ۲-15 1-۲4 1-۲5 1-1۷ 1-34

 سن

 هنگام

 ورود

یادداشت ها: 

* یادداشت * زیر جدول 1 را ببینید              

** ٪۹۲ در دامنه ی سنی 1-1۲ سال قرار داشته اند، و سن همه ی زنان در این 

دسته در طول نظرسنجی بین ۲۰ تا 4۹ سال بود

طول  در  دسته  این  از   ٪5۰ سن  و  داشته اند  سال   1۲ تا   1 بین   84٪  ***

نظرسنجی بین 1۷ تا ۲۷ سال بوده است

~ ٪۹۲ بین 1 تا ۹ سال داشته اند و سن 5۰٪ از این دسته در طول نظرسنجی 

۲4 سال یا کمتر بوده است

طول  در  دسته  این  از   ٪83 سن  و  داشته اند  سال   1۲ تا   ۲ بین   83٪  ~~

نظرسنجی ۲3 سال یا کمتر بوده است

# همه ی افراد هنگام ورود بین 1 تا 16 سال داشته اند و 58٪ آن ها در طول 

این نظرسنجی ۲4 سال یا کمتر داشتند 

 

با  که  باسوادی  و  بی سواد  پاسخ دهندگان  بین  بزرگی  شکاف  هرچند 

خانواده هایشان مهاجرت کرده اند وجود ندارد، سن آن ها در بدو ورود و در 

طول نظرسنجی نشان دهنده ی ارتقای آموزش زنان برای نسل جوان تر حتی در 

یا مهاجر  مناطق روستایی و کمبود فرصت های آموزشی برای زنان روستایی 

مسن تر است. در میان پاسخ دهندگانی که با والدینشان مهاجرت کرده بودند، 

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...
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۲5 نفر در زمان جمع آوری داده ها مجرد بودند. همه ی آن ها به استثنای یک 

نفر، تا حدی تحصیل کرده بودند یا در حال تحصیل بودند]6]. 

ابتدایی  سطح  در  هم  زنان  سوادآموزی  بر  تأثیر  ازلحاظ  اطالعاتی  منابع 

و  زودهنگام  ازدواج  فقر،  مانند  عواملی  از  تحصیلی  باالتر  در سطوح  و هم 

افزایش دسترسی زنان به آموزش، شاخص مهمی  نام بردند.  مسئله ی ناموس 

ارزش های  بااین حال،  است.  مهاجر  خانوارهای  در  اجتماعی  تغییرات  برای 

اخالقی  خوش نامی  با  آن  ارتباط  و  زنان  نجابت  با  رابطه  در  سنتی  متداول 

خانواده نیز مایه ی نگرانی بوده است. برخی خانواده ها برای رفت وآمدهای 

دخترشان محدودیت های غیررسمی تعیین می کنند و معتقدند آموزش آن ها 

ممکن است با حفظ عفت و پاک دامنی آن ها سازگار نباشد. بعضی خانواده ها 

بتوانند  و  باشند  داشته  ابتدایی  تحصیالت  فقط  دخترانشان  اگر  معتقدند 

بخوانند و بنویسند، کافی است. گرچه ادعا می شد محدودیت های زنان جوان 

برای ایمنی آن هاست، این محدودیت ها امکان تحصیالت بهتر و پرورش فردی 

را به ویژه ازنظر دسترسی به اشتغال باحقوق برای آن ها محدود کرده است. 

ایدئولوژی نجابت و ناموس در میان تمام طبقات اجتماعی وجود  هرچند 

دارد، در بخش های سنتی جامعه ازجمله مردم روستایی، به خصوص مهاجرانی 

و   ،)1۹85 )بائر،  می شود  گرفته  جدی تر  می یابند،  غریب  مکانی  را  شهر  که 

ازاین رو زنان این جوامع زیر ذره بین قرار می گیرند. همان طور که مصاحبه های 

مفصل با زنان جوان مجرد و مادرانشان نشان داده است، ترس ازدست دادن 

ناموس یا خوش نامی به خاطر عدم اعتماد آن ها به دختران مجردشان نبوده 

است. آن ها نسبت به محیط جدید مشکوک بوده اند و می ترسیده اند به خاطر 

که  داد  نشان  مصاحبه  ها  ولی  شود.  خیانت  آن ها  به  دخترانشان  زودباوری 

خواهران جوان تر بیشتر زنانی که والدینشان تحصیالت آن ها را متوقف کرده 

برای  چندانی  نگرانی  والدینشان  اینکه  بدون  بودند  تحصیل  مشغول  بودند، 

ازدست رفتن نجابت آن ها فقط به دلیل مدرسه رفتن داشته باشند. این موضوع 

تجربه ی  در  اجتماعی-روانشناختی  عوامل  اهمیت  توضیح  به  است  ممکن 

6- برای اطالعات بیشتر در این زمینه، کتاب من را ببینید:

Islam, Gender, and Development: Rural-Urban Migration of Women in Iran, .Lexington 

Books, 2011.
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حاشیه نشینی و ناامنی در سال های اولیه ی مهاجرت کمک کند. 

 

 

اشتغال / فعالیت اقتصادی
و  منزل  از  خارج  یا  داخل  در  درآمد  تولید  در  من  اطالعاتی  منابع  نقش   

طبقه  تحت تأثیر  رسمی  و  غیررسمی  اقتصاد  مختلف  زیربخش های  در 

به  آنها  دسترسی  و  تحصیالت  تأهل،  وضعیت  سنی،  ساختار  اجتماعی شان، 

یا کارگر خانگی بی مزد  اشتغال، آن ها  ازلحاظ  تولید قرار داشته است.  لوازم 

از زنانی که کارگر خانگی بی مزد  یا دستمزد می گرفته اند. آن دسته  بوده اند 

بسیار  آن ها  حرفه ای  گزینه های  که  بوده اند  بی سوادی  زنان  عمدتاً  بوده اند، 

بافندگی،  مهارت های  به جز  آن ها،  مهارت های خانگی سنتی  و  بوده  محدود 

در شهر مفید نبوده است. این زنان به ندرت بیرون از منزل کار می کرده اند، 

این  نکنند.  را  کار  این  نمی توانسته اند  که  بوده اند  آن قدر محتاج  اینکه  مگر 

زنان به خوبی می دانستند مهارت های قابل عرضه ای در شهر ندارند و متوجه 

شدند اگر بخواهند درآمدی داشته باشند این موضوع آن ها را به سمت بخش 

غیررسمی خواهد راند. ایشان دالیل مختلفی برای بی میلی شان به کار در بازار 

کار رسمی داشتند، که مهم ترین آن ها عبارت بود از: بی سوادی؛ فقدان اجازه ی 

شوهر برای کار کردن یا بیرون رفتن از خانه؛ داشتن فرزندان و بار کارهای 

خانه؛ نداشتن مهارت؛ نداشتن کسی که راهنمایی شان کند؛ عالقه نداشتن؛ و 

آشنا نبودن با شهر. یکی از منابع اطالعاتی من که بیوه ی 34 ساله ای دارای 

چهار فرزند بود، گفت:

 

شهر  در  است  ممکن  که  شغل هایی  تنها  هستم.  بی سواد  من 

به من پیشنهاد شود، کارگری و تمیزکاری است. من هم خودم 

نمی خواهم این نوع کارها را انجام دهم، و هم پدر و برادران من 

این شغل ها را تأیید نمی کنند و اجازه نمی دهند. 

 

بااین حال، کار زنان برای امرارمعاش و بقای خانواده ضروری بوده است. در 

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...
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فعالیت های  و  فرش  تولید  آن،  اطراف  روستاهای  و  تبریز  پایین شهر  مناطق 

مرتبط با آن، بزرگ ترین صنعت محلی است. این فعالیت ها تشکیالت اقتصادی 

و  بازارهای ملی  در  که  ایجاد می کند  مبادله ای  ارزش  تولید  با قدرت  مهمی 

درآمد  اساسی  حتی  یا  مکمل  بخش  صنعت  این  درهم می آمیزد.  بین المللی 

بسیاری از خانوارهای مهاجر است، چون درآمد نان آور مرد هزینه های زندگی 

این  کار،  جنسی  تقسیم  سنتی  مدل  براساس  نمی دهد.  پوشش  را  خانواده 

صنعت بیشتر زنان و کودکان را به ویژه از خانواده های فقیر استخدام می کند. 

صنعت  این  در  خودشان  محوطه های  در  من  نمونه ی  در  زنان   ٪۷۰ حدود 

کار می کردند یا کرده بودند و مهارت و دانش آن ها عمدتاً داخل خانه بود. 

این زنان آزادی رفت وآمد تقریباً محدودی داشتند و هیچ گونه اطالعات آماری 

درباره ی تعداد و کار آن ها وجود ندارد، دقیقاً به این دلیل که کار آن ها در 

خانه و بدون مزد انجام می شود و از نظرها پنهان می ماند. 

نهادهای  و  هنجارها  تقویت  صنعت  این  در  زنان  کار  ایدئولوژیک  پیامد 

پدرساالرانه و جنسیتی، ازجمله قطبش جنسیتی در خانواده است. این موضوع 

به خصوص هنگامی صادق است که این هنجارها و نهادها با ایدئولوژی های 

شوند.  ترکیب  جنسیتی  روابط  با  رابطه  در  مردان  دست پرورده ی  مذهبی 

بافنده هایی ماهر و مسئول مدیریت  بیشتر مصاحبه شونده های من  هرچند 

نهایی  محصوالت  فروش  و  اولیه  مواد  خرید  مسئولیت  بودند،  کار  اجرای  و 

ایدئولوژی  شیوه ها  این  بود.  مردان  عهده ی  بر  منحصراً  خانواده ها  این  در 

پدرساالرانه را که بر وضعیت وابستگی زنان به عنوان زنان خانه دار به مردان 

نان آور خانواده تأکید می کند، و نیز دسترسی و کنترل نابرابر زنان بر منابعی 

که خود در تولیدشان مشارکت داشته اند، تقویت کرده است )افشار 1۹85؛ 

وایت ِهد 1۹84(. 

 

زنان فقیر در بخش غیررسمی اقتصاد
و  می شد،  قلمداد  کارها  اعتبارترین  کم  میان  در  غیررسمی  بخش  در  کار   

این واقعیت زنان را میان انتخاب کار کردن یا ماندن در خانه و حفظ کرامت 

بیوه،  اغلب  میان سال  بی سواد  زنان  بود.  داده  قرار  دوراهی  سر  بر  خانواده 
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ازکارافتاده  سالخوردگی  یا  بیماری  به دلیل  شوهرانشان  که  متأهلی  زنان  یا 

می شدند، به ناچار در خانه های خصوصی یا مشاغل تمیزکاری در بخش عمومی 

با حقوق کم درگیر کار می شدند. به طورکلی، کسانی که درگیر این نوع کارها 

می شوند با عنوان »کارگر« طبقه بندی شده اند]۷] )ازجمله منابع اطالعاتی من(. 

اغلب آن ها شغلشان را ازطریق شبکه های اجتماعی غیررسمی شان پیدا کرده 

بودند، که برای تازه واردان کار ساده ای نبود. به دلیل ماهیت غیررسمی کار، 

هیچ نوع نظارتی بر این بخش وجود ندارد و حداقل دستمزد یا بیمه ای مطرح 

نیست. پرداخت بهتر یا رفتار خوب با کارگران اغلب به میزان انسان دوستی 

کارفرما بستگی داشته است. هرچند کار زنان در خانه های خصوصی پاسخی 

منطقی به انگیزه های اقتصادی بود، آنان از هویت جنسیتی، کدهای جنسی و 

محدودیت های فرهنگی آگاهی داشتند، و ازنظر احتمال تعرض و سوءاستفاده 

توسط اعضای مرد خانواده ای که آن ها را استخدام کرده بود، نگرانی داشتند و 

مراقب بودند خانه های امن را برای کار انتخاب کنند. 

اکثر زنانی که به عنوان خدمتکار خانگی یا در مشاغل دون پایه مشغول به کار 

بودند، به این که فرزندانشان با کارکردن آن ها مشکل داشتند اشاره می کردند، 

هرچند به خوبی از واقعیت مادی زندگی هایشان آگاه بودند. بااین حال، بیشتر 

زنان شاغل بیان کردند که خانواده هایشان قدر شغل آن ها را می دانستند، زیرا 

نه تنها برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، بلکه برای بقای آن ضروری بود، 

کارکنان  به ویژه  آنان،  بودند.  نان آور خانواده  تنها  زنان  هنگامی که  مخصوصاً 

اجتماعی  رفاه  اجتماعی،  سرمایه ی  به  بیشتری  دسترسی  دائمی،  و  رسمی 

پیری شان  سنین  امنیت  برای  بازنشستگی  حقوق  و  مالی  اعتبار  بیمه،  مانند 

آموزش  درباره  بیشتر  بود.  وسیع تر  آن ها  اجتماعی  شبکه های  و  داشتند، 

فرزندانشان، به ویژه دخترانشان حساس بودند و آن ها را با هر وسیله ای برای 

تحصیل یا آموزش فنی و حرفه ای تشویق می کردند تا راه مادرانشان را دنبال 

نکنند. هرچند سطح شغل هایی که منابع اطالعاتی من در بخش عمومی یا 

این زنان و  پایین بود، وضعیت مالی  انجام می دادند  خانواده های خصوصی 

فرزندانشان نسبت به دیگر زنان فقیری که با محدودیت هایی فرهنگی مواجه 

۷- گروه شغلی تعریف شده در قانون کار، که پایین ترین وضعیت اجتماعی فرد یا خانواده را تعیین می کند.

سیاست های ایدئولوژی جنسیتِی حکومت ایران...
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بودند که کار زنان در خارج از خانه را دور از نزاکت می دانست، بسیار بهتر 

بود. کار در خارج از خانه آگاهی های جنسیتی ایشان را برانگیخته می کرد. 

آن ها به خوبی از وجود نابرابری های جنسیتی و همچنین طبقاتی در جامعه و 

فرهنگ آگاهی داشته، به آن انتقاد می کردند. نرخ باروری در این زنان، به جز 

زنان بیوه ای که پس از مرگ همسرانشان کار می کردند، پایین تر بود. 

 

زنان جوان و تحصیل کرده
مهارت  یادگیری  از  اغلب  مهاجر  در خانواده های  تحصیل کرده  زنان جوان   

و  آموزش  از  از سطوحی  برخورداری  به  توجه  با  باز می زدند.  سر  فرش بافی 

حذف یکی از موانع اصلی یعنی بی سوادی، آن ها بسیار عالقه مند به کسب 

آن ها  به  مهارت ها  این  بودند.  جدید  مهارت های  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش 

و  کوچک  کسب وکارهای  راه اندازی  مانند  جایگزین هایی  تا  می داد  امکان 

کسب مقداری درآمد را امتحان کنند. این موضوع در مورد زنانی هم که در 

تحصیالتی  مختلف  دالیل  به  شهر  به  مهاجرت  از  پیش  خودشان  روستاهای 

دریافت کرده بودند، صادق بود. آن ها خودشان را فقط به یک فعالیت محدود 

نکرده بودند. بااین حال، زنان فقیر با موانع و چالش های عملی بسیاری ازنظر 

سرمایه گذاری اولیه برای هزینه های آموزش، خرید ابزار و مواد اولیه مواجه 

قیمت هایی  با  و  جوانان  باشگاه های  ازطریق  حکومت  اگرچه  بودند.  شده 

پایین تر از مربیان خصوصی، دوره های آموزشی صنایع دستی و مهارت افزایی 

فراهم می کند، هزینه های جانبی دیگر هنوز برای منابع اطالعاتی فقیر من 

بسیار باال بوده است. به این ترتیب، فقرا یا نمی توانستند به آموزش دسترسی 

دختران  برخی  ولی  کنند.  رها  نیمه کاره  را  آن  می شدند  مجبور  یا  کنند  پیدا 

موفق به تکمیل دوره های آموزشی خود و انجام فعالیت و کسب درآمد در 

اقتصاد غیررسمی به عنوان کارگران خویش فرما شده بودند که به آن ها آزادی، 

تحرک، اعتمادبه نفس و کنترل بیشتری بر کار و درآمدشان داده بود.  

اعتراض  و  بودند  برخوردار  بیشتری  تحرک  از  اغلب  مجرد  جوان  دختران 

اعضای خانواده مانند پدر یا برادرشان نسبت به آزادی رفت وآمد آن ها کمتر 

سخت گیرانه بود، مخصوصاً هنگامی که پشتیبانی مادرشان را به همراه داشتند. 
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خانواده ی  با  و  بودند  کرده  ازدواج  تازه  اگر  به ویژه  متأهل،  زنان  بااین حال، 

مادر  به ویژه  و  شوهر  خانواده ی  کنترل  تحت  می کردند،  زندگی  شوهرشان 

شوهرشان قرار می گرفتند و به علت مسئولیت خانه و محدودیت های فرهنگی 

فرصت های کمتری برای یادگیری مهارت های جدید در خارج از خانه داشتند. 

عنوان می شد که مقاومت مرد یا خانواده اش]8] در برابر مشارکت مستقیم زن 

در مشاغل دارای حقوق در خارج از خانه برای حفاظت از هویت و احترام به 

نقش نان آوری مرد بوده است. برای نمونه، هیچ کدام از منابع اطالعاتی من 

به مشارکت آن ها در  اعتراض شوهرشان نسبت  به  اشاره ای  در صنایع فرش 

فعالیت های ریسندگی یا بافندگی نکردند]۹] زیرا این کارها داخل خانه انجام 

می شد. صرف نظر از جنبه ی فرهنگی، حق مرد برای جلوگیری از فعالیت های 

همسرش در خارج از خانه بخشی از قوانین اسالمی ایران است]1۰]. بااین حال 

در بسیاری از موارد، حق قانونی، مذهبی و سنتی مرد برای انکار حق همسرش 

برای کار یا ترک خانه چندان مورد استفاده قرار نگرفته است، به ویژه اگر زن 

برای کار کردن مصمم باشد. ازلحاظ اجتماعی، قانونی و سنتی فرض بر این 

کنند  موافقت  باید  مردان  و  بگیرند  اجازه  شوهرشان  از  باید  زنان  که  است 

)هودفر، 1۹۹۷:۲55(. بسیاری از زنان طبقه ی کارگر در نمونه من، زمانی که 

با مخالفت شوهران روبه رو شدند،  یا آموزش گرفتند مقدمتاً  به کار  تصمیم 

ولی عموماً پس از مدتی می توانستند رضایت آن ها را به دست آورند. بااین حال 

باحقوق آن ها  با کار  از زنان شاهد مخالفت خانواده ی شوهرشان  در خانواده های بزرگ، برخی  8- عمدتاً 

فراهم  زنان شاغل  برای  را  این مزیت  بزرگ  زندگی درون خانواده های  موارد،  بعضی  در  بااین حال،  بودند. 

می کرد تا برخی مسئولیت های خانه به ویژه بزرگ کردن فرزندانشان را به دیگر زنان حاضر در خانه، به ویژه 

مادر شوهرانشان واگذار کنند.

۹- هودفر )1۹۹۷(، که با رویکرد انسان شناسی درزمینه ی اقتصاد خانوار و نقش زنان در آن در سه محله ی 

کم درآمد قاهره مطلب نوشته است، از مردان درباره نظرشان درباره ی زنان و »کار« پرسیده است. او اظهار 

داشته است که: »مردان سنتی و مسن تر گفتند که زن فقط وقتی باید برای کار بیرون برود که شوهرش نتواند 

خوراک او و فرزندانش را تأمین کند، ولی اگر کسب وکاری خانوادگی وجود داشته باشد و شوهرش نیاز به 

کمک داشته باشد، باید مشارکت کند« )ص. 138(.

1۰- استدالل شده است که طبق قوانین اسالمی، زنان حق حمایت های مالی متفاوتی از شوهر دارند، مانند 

مهریه، نفقه و اجرت المثل، و گرچه قانون خانواده اثربخشی کار زن در خانه را به رسمیت شناخته است، 

کار او در خارج از خانه باید مورد تأیید شوهرش قرار گیرد. برای جزئیات بیشتر به اعتماد مقدم 1۹۹4 و 

۲۰۰1 مراجعه کنید.
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در بسیاری از این خانواده ها با درآمد زنان و درآمد مردان متفاوت برخورد 

می شد، این همان ایدئولوژی ای    ست که »کار آن حفظ ویژگی های کلی تقسیم 

جنسیتی کار تحت سرمایه داری است« )وایت هد 1۹84: 113(، هم در بازار 

کار و هم درون خانه. این زنان به کارشان در خارج از خانه و قدرت کسب 

اظهار می کردند که داشتن درآمد  اغلب  مباهات می کردند. آن ها  درآمدشان 

ازنظر خودشناختی قدرت بیشتری در خانواده برای ایشان به ارمغان می آورد 

و می توانستند درآمدشان را صرف چیزهایی کنند که شوهران نمی توانستند یا 

نمی خواستند. 

بخش های  در  منزل،  از  خارج  شغل های  در  تحصیل کرده تر  پاسخ دهندگان 

رسمی یا غیررسمی اقتصاد، بیشتر دیده می شدند و اغلب از مزایای استخدامی 

بهتری نسبت به خواهرانشان در پایین ترین بخش های کار غیررسمی بهره مند 

می شدند. بسته به مسئولیت هایی که در خانه داشتند، بعضی از آن ها بهتر 

کارخانجات،  از  یکی  در  بروند.  دیگر  منطقه  به  منطقه ای  از  می توانستند 

افراد دارای دیپلم را استخدام می کنند، بیش از 6۰٪ کارکنان )۲5۰  که فقط 

نفر از 4۰۰ نفر( در طول این مطالعه، زنان جوانی بودند که ازدواج نکرده 

بودند، بیشتر آن ها نسل اول یا دوم مهاجران مناطق روستایی بودند، و برخی 

به  مقید  کارخانه]11]  بودند.  کرده  مهاجرت  کارخانه  در  کار  برای  مخصوصاً 

مقررات پرداخت حقوق برابر بود و زنان نسبت به کسانی که در کارخانه های 

دیگر کار می کردند، درآمد بسیار باالیی داشتند. همه ی کارکنان حق بیمه و یک 

ماه مرخصی در سال داشتند. نرخ دستمزد اضافه کاری دو برابر حداقل دستمزد 

آن ها بود، درحالی که، به نقل از مدیر کارخانه، این نرخ در کارخانه های دیگر 

کمتر بود. باوجوداین، تبعیضی که کارخانه نسبت به کارکنان زن روا می داشت 

این بود که به محض این که نامزد می کردند آن ها را اخراج می کرد. این موضوع 

حتی پیش از عروسی و رفتن به خانه شوهر اتفاق می افتاد. باوجود کدهای 

یکسان نوع لباس و کدهای اخالقی که صرف نظر از وضعیت تأهل آن ها برای 

همه ی کارکنان زن اجرا می شد، توجیه مدیر برای این قانون تبعیض آمیز علیه 

11- این کارخانه یکی از کارخانجات صادرات محور در تبریز بود که شیرینی جات تولید می کرد و به بازارهای 

اروپای  و  آفریقایی  کشورهای  برخی  و همچنین  خلیج فارس  پیرامون  کشورهای  به ویژه  بین المللی،  و  ملی 

شرقی صادر می کرد.
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زنان متأهل حفاظت از اخالقیات کارگران زن مجرد بود. این قانون تبعیض آمیز، 

نگرش کارکنان زن را نسبت به ازدواج تحت تأثیر قرار داده بود. آن ها اغلب 

تمایلی به ازدواج نداشتند، زیرا می دانستند اگر به زن خانه دار تبدیل شوند، 

مجبور  اگر هم  و  داد  از دست خواهند  را  اقتصادی شان  استقالل  و  کارشان 

می شدند کار دیگری پیدا کنند، درآمد بسیار کمتری کسب می کردند. 

در مناطق روستایی و در میان خانواده های مهاجر، اگر زنان بخواهند خارج 

از منزل کار کنند اغلب با مخالفت خانواده هایشان مواجه می شوند. بااین حال، 

وقتی دختران جوان مجرد به تحصیل دسترسی پیدا کنند، فعاالنه در بحث های 

فرهنگی درگیر می شوند که بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد. بعضی از زنان جوان 

حتی پیش از اینکه رضایت خانواده را برای شغلشان دریافت کنند، کارشان را 

پیدا کرده و جایشان را محکم کرده بودند. کار در خارج از خانه و کسب درآمد 

و کمک به درآمد خانواده عمیقاً وضعیت اجتماعی زنان جوان را در خانواده 

تحت تأثیر قرار داده بود. کار باحقوق برای گرفتن تصمیم های مهم در مورد 

خودشان ازنظر ازدواج، کار، و اینکه با پولشان چه کنند، برای آینده شان ذخیره 

کنند یا خانواده شان را ازلحاظ مالی تأمین کنند، استقالل بسیار زیادی به آن ها 

اجتماعی  اعتبار  آوردن  به دست  راه  تنها  ازدواج دیگر  برای آن ها،  اعطا کرد. 

گاهی  بود:  متفاوت  وضعیت  دیگر  کارخانه های  بیشتر  در  بااین حال،  نبود. 

خانواده هایشان  یا  زنان  برای  اخالقی،  مسائل  ازنظر  به خصوص  کار،  شرایط 

کارگران  با  مصاحبه  برای  من  مطالعه،  دوم  مرحله ی  در  نبود.  رضایت بخش 

به استخدام کارگران  تمایلی  به برخی کارخانه ها رفتم. برخی کارخانه ها  زن 

زن نداشتند؛ در برخی کارخانه های دیگر مدیران اظهار داشتند که استخدام 

کارگران زن بهره وری کارخانه های آن ها را کاهش می دهد، زیرا محیط کار با 

اختالط زن و مرد باعث حواس پرتی هایی می شود که هم بر کارگران زن و هم 

بر مردان تأثیر می گذارد. بسیاری از منابع اطالعاتی هم خاطرنشان کردند که 

به دلیل ساعت های طوالنی یا مسائل اخالقی نظیر سرپرستان مردی که ممکن 

بود به زنان جوان تعرض کنند، به دخترانشان اجازه ی کار در کارخانه نداده اند. 

به بخش خصوصی  متعلق  اغلب  که  مقیاس های کوچک  در  تولید  خطوط 

است، یکی دیگر از بخش های عمده ای بودند که بسیاری از زنان مجرد جوانی 
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بودند،  کرده  دریافت  روستایی  مناطق  در  حتی  تحصیالت  از  که سطحی  را 

به  توجه  با  کارکنان  کارگاه های کوچک، دستمزد  بیشتر  در  جذب می کردند. 

مراحل  در  آن ها  و مشارکت  کارگران،  تجربه ی  کارگاه، سطح  فروش  و  تولید 

و  نبود  کافی  درآمد ها  ازآنجاکه  نبود.  ثابت  و  می کرد  تغییر  تولید  مختلف 

ساعت های کاری یا امکانات مراقبت از کودکان برای زنان متأهل انعطاف پذیر 

نبود، بیشتر زنان مجرد اعالم کردند که پس از ازدواج شغلشان را ترک خواهند 

کرد. آن ها برای »زنانگی« و »مردانگی« چارچوبی ذهنی داشتند. تقریباً همه ی 

منابع اطالعاتی من معتقد بودند که مسئولیت تأمین رفاه خانواده اصوالً بر 

عهده ی مردان است و زنان باید مسئولیت های خانوادگی را تقبل کنند. 

 

نتیجه گیری
 مطالعه ی دسترسی زنان مهاجر به فرصت های آموزشی و شغلی در تبریز 

ارزش های  بر  تأکید  با  حکومتی  جنسیتی  سیاست های  که  می دهد  نشان 

امنیت  احساس  ایجاد  با  شگفتی  کمال  در  جنسیتی،  روابط  و  خانوادگی 

یا خوش نامی خانواده هایشان بودند،  برای والدینی که نگران اخالق دختران 

درنتیجه ی  است.  کرده  تسهیل  عمومی  عرصه ی  به  را  جوان  زنان  دسترسی 

سازگاری این سیاست ها با فرهنگ سنتِی بسیاری از خانواده های طبقه کارگر، 

مشارکت زنان در خارج از منزل به عنوان چیزی که لزوماً منجر به شرمساری 

نظام  از  سکوالریسم  زدودن  با  است.  نشده  محسوب  می شود،  آبروریزی  و 

آموزشی، و مقررات جنسیتی ازنظر قوانین نوع لباس و سیاست های جداسازی 

جنسیتی، زنان جوان تر در مقایسه با مادران و خواهران بزرگ ترشان دسترسی 

بیشتری به منابع آموزشی پیدا کرده اند. درصورتی که قبالً ارزش ها و اعتقادات 

سنتی و ایدئولوژیک نقش مهمی در جلوگیری از سوادآموزی زنان در بیشتر 

خانواده های مهاجر داشت، در طول مطالعه ی من، این فقر خانواده ها بود که 

نه تنها دسترسی دختران، که دسترسی پسران جوان را هم به تحصیل محدود 

کرده بود. پیش ازاین، تقریباً تمام مهاجرت های زنان در این منطقه همراه با 

خانواده ها رخ می داده است. بااین حال، در طول این مطالعه مشخص شد که 

زنان  الگوهای مهاجرت  به مهاجرت مستقل زن و همچنین  نگرش ها نسبت 



345

تغییر یافته است، زیرا سطح تحصیالت در میان زنان جوان مجرد افزایش یافته 

اوایل جوانی )سال های  و  نوجوانی  زنان جوان در سال های  از  است. بعضی 

تحصیل،  هدف  با  والدینشان،  از  مستقل  به طور  بیست سالگی(  از  پس  اول 

تبريز  به  ماهر،  کار  نیروی  به عنوان  استخدام  و  مختلف  مهارت های  کسب 

آمده بودند. درنتیجه، حتی ازدواجشان را هم به تعویق انداخته بودند. برای 

آن ها، تحصیالت نقش مهمی در گسترش ظرفیت های آن ها و همچنین آزادی 

شده  ادغام  میزبان  جامعه ی  با  مادرانشان  برخالف  و  داشت  رفت وآمدشان 

بودند. افزایش سطح تحصیالت به آن ها کمک کرد تا از حقوق اجتماعی شان 

این  کنند.  مشارکت  اجتماعی  تغییرات  روند  در  فعاالنه تر  و  شوند  آگاه تر 

موضوع در این مطالعه هنگام مقایسه نسل های مختلف زنان مهاجر واضح تر 

از همیشه بود. باوجوداین، زنان در همان زمان که موفق می شوند بعضی مزایا 

را کسب کنند و بر سر برخی انتظارات اجتماعی مذاکره کنند، با چالش های 

جدیدی هم روبه رو می شوند. 
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* دکتر معصومه والیتی ، استادیار گروه »زن و توسعه«  کالج آموزش عالی 

»آل مکتوم« در شهر داندی Dundee اسکاتلند است. 

فعالیت ایشان در حوزه ی علوم اجتماعی، عمدتا متمرکز بر توسعه بین الملل، 

مسائل زنان و فمنیست اسالمی است. عنوان کتاب معصومه والیتی به  زبان 

انگلیسی و در حوزه مهاجرت زنان روستایی به شهر عبارت است از:                                               

 Gender and Development: Rural-Urban Migration of Women in

 .۲۰11 ,Iran, Lexington Books

 همچنین وی دارای مقاالت  متعدد چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی 

و کتب تخصصی است. 
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