
عدالت جنسيتي و اشتغال 
زنان

مسعود آذربايجاني�٭

چكیده
به  در دسترسي  مردان  و  زنان  تناسب  رعایت  معناي  به  عدالت جنسیتي 
همة امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است به گونه اي كه در حق هیچ 
كدام ستم یا اجحافي نشود. اشتغال نیز عمدتًا به كارهاي تمام وقت، داراي 
مزد و بیرون از خانه اطالق مي شود. در این مقاله با نگاهي علمي به موضوع 
اشتغال از دیدگاه اسالم پرداخته شده و دیدگاه ها و نظریه هاي جامعه شناسان 
اشتغال  مي شود؛  معلوم  و  گرفته  قرار  بررسي  و  نقد  مورد  نیز  فمینیست ها  و 
زنان حقي است که تحت ضوابط كلي اشتغال مي باشد. این ضوابط عبارتند 
از: تناسب شغل با ویژگي هاي زنانه، رعایت حجاب، عفاف و عدم اختالط، 
عدم تعارض شغل زن با حقوق شوهر و وظیفه مادري؛ بر این اساس شاخص 
و  معیارها  رعایت  همان  اسالم  دیدگاه  از  زنان  اشتغال  در  جنسیتي  عدالت 
که  زنان  نیمه وقت  اشتغال  الگوي  نوشتار  این  در  موازین اسالمي مي باشد. 

تناسب با عدالت جنسیتي دارد، براي زنان پیشنهاد شده است. 

کلید واژه
 عدالت، جنسیت، اشتغال زنان، اسالم، خانواده. 

 ـ  تاریخ دریافت: 1388/10/14؛ تاریخ تأیید نهایي: 1388/12/8
٭  ـ  استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   
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طرح مسألهس

عدالت جنســیتي صرفــًا مفهومي اخالقي نیســت، بلكــه از این جهت 

مفهومي ناآشــناتر و مبهم تر از عدالت است، به ویژه آنكه عدالت جنسیتي از 

مباحث تازه در دوران معاصر اســت و سابقه چنداني ندارد؛ به خصوص كه 

این مفهوم با اشتغال زنان درمي آمیزد كه آن هم عمدتًا از مباحث مورد توجه 

در دوران پس از انقالب صنعتي اســت كه كارخانه پدید آمد و زنان از خانه 

به كارگاه هاي كوچك و بزرگ كوچ كردند. در این حال ســنت هاي ریشه دار 

اجتماعي و دیني، زنان را به ســوي حفــظ اركان خانواده دعوت مي كند، اما 

هنجارهاي دنیاي متجدد آنان را به مشاركت اجتماعي و حضور هرچه بیشتر 

در جامعه و همكاري فعال در مراكز اشتغال فرا مي خواند. جمع این دو سهل 

و میسور نیست؛ به ویژه آنكه یكي، جاي را بر دیگري تنگ مي كند و حضور 

دیگري را بر نمي تابد. هر چند اشتغال مردان پدیده اي الزم و طبیعي شمرده 

مي شــود، اشتغال زنان با مشـكالت و چالش هاي بســیار مواجه گردیده، از 

ایــن رو در جوامع گوناگون و در زمینه هاي مختلف جلوه هاي متفاوتي یافته 

اســت. بســیاري بر این عقیده هستند كه اشتغال زنان با اخالق جامعه تنافي 

دارد، برخي دیگر بر این باورند كه خروج زنان از خانه موجبات رقابت آنان 

را با مردان فراهم مي ســازد و مخصوصًا آنجا كه اشــتغال تاّم وجود ندارد؛ 

اشــتغال زنان موجب بیكاري مردان مي شود. بعضي نیز بر این اندیشه اند كه 

اشــتغال زنان موجب مي شود كه آنان به وظایف همسري كمتر توجه نمایند 

و ازدیاد طالق از آن منشــأ مي گیرد یــا آنكه به وظایف مادري توجه كمتري 
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مي نمایند و نسل آینده از آن آسیب مي بیند )ر.ک. ساروخاني، 1370: ص859(.

در اینجا پرسش هایي مطرح می شود. عدالت جنسیتي چه مفهومي دارد؟ 

آیا مصادیق عدالت جنسیتي در حوزه هاي گوناگون اجتماعي یكسان است؟ 

عدالت جنسیتي در خصوص اشتغال زنان چگونه تبیین مي گردد؟ آیا اشتغال 

زنان در بیرون از خانه بر اساس عدالت جنسیتي به طور كلي مجاز و مّوجه 

است؟ آیا در فرهنگ اسالمي نقش همسري و مادري با اشتغال زنان منافات 

دارد؟ با وجود تســهیالت فراوان در امور خانــه داري و مراكز مهد كودك و 

پرورش كودكان اشــتغال زنان چه تعارضي با نقش مادري دارد؟ آیا عدالت 

جنسیتي در اشتغال زنان به معناي تساوي زنان و مردان در استفاده از زمینه ها، 

فرصت ها و امكانات براي اشــتغال اســت؟ در این نوشــتار پس از نگاه به 

ادبیات علمي بحث، موضوع  عمدتًا از دیدگاه اسالم دنبال خواهد شد.

�( مفهوم شناسي

1 ـ 1( عدالت

عدل به معناي دادگري، انصاف، نهادن هر چیزي به جاي خود، حد متوسط 

میان افراط و تفریط مقابل ظلم و جور است )معین، 1371: ج6، ص2282(.

در اندیشه افالطون در یونان باستان، عدالت به معناي تناسب با طبیعت و 

فضایل دیگر و حد وسط نقطة تعادل سه قوة خرد، غضب و شهوت در انسان 

مي باشد. در سطح اجتماعي نیز از دیدگاه وي عدالت به مفهوم تناسب و قرار 

گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است. یعني در طبقات فرمانروایان، 
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نگهبانان و توسط مردم. از نظر ارسطو عدالت به معناي معامله برابر با افراد برابر س

و معامله نابرابر با افراد نابرابر اســت به تعبیر دیگر توزیع امكانات و مناصب 

بر اساس شایستگي و لیاقت ها است )بیات و دیگران، 1381: صص376 ـ 375(. اما در 

اندیشــه امام علي 7 عدل به معناي قرار گرفتن هر چیزي در جاي خویش 

است: »العدل یضع االمور مواضعها« )نهج البالغه، ح437(. به همین جهت حضرت 

عدالت را یك تدبیر عمومي مي دانند كه همه مردم را در بر مي گیرد كه از جود 

و بخشش نیز برتر و شریفتر است. در میان اندیشمندان مسلمان نیزهمین معنا 

تقریبًا مورد قبول اســت. عالمه طباطبایي مي نویسد: »هي اعطاء كل ذي حق 

من القوي حقه و وضعه في موضعه الذي ینبغي له« )طباطبایي، بي تا: ج12: ص331(. 

بنابراین بر خالف دیدگاه هایي كه در دوران مدرنیته عدالت اجتماعي به مثابه 

برابري و مســاوات تلقي شده مانند: »كارل ماركس« ، در اندیشه اسالمي این 

معنا دیده نمي شود و با ریشه لغوي عدل نیز سازگار نمي باشد.

2 ـ 1( جنسيت

واژه »جنسیت«1 در ادبیات مطالعات زنان براي اشاره به ویژگي هایي به 

كار مــي رود كه در نتیجه تأثیر عوامــل اجتماعي و فرهنگي در هر یك از دو 

جنــس مــرد و زن به طور متفاوت بروز مي كند و در مقابل از واژة »جنس«2 

ویژگي هاي زیســت شناختي متفاوت مرد و زن است )بســتان، 1388: ص3(. در 

روان شناسي نیز »نقش جنسي«3مجموعه اي از رفتارها و گرایش هاي فرد است 

role  ـ  sex  ـ  Sex        3  ـ gender.            2  ـ �
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عدالت جنسيتی و اشتغال زنان

كه با »جنسیت«1وي هماهنگ باشد. به عبارت دیگر نقش جنسي به رفتارهاي 

ویژة پســر و دختر بر مي گردد و مواردي نظیر عادات و رســوم، الگوي لباس، 

انتخاب اســباب بازي و نوع بازي را در بر دارد. برخي تعریف گسترده تري از 

نقش جنسي كرده اند: »آنچه در متن یك فرهنگ به عنوان خصایص مردانه یا 
زنانه با جنســیت شخص مطابقت دارد نقش جنسي نامیده مي شود« )هارلوك،2 

1978م: ص450(. بنابراین در یك جمع بندي مي توان مفهوم عدالت جنســیتي را 

چنین تعریف نمود: عدالت جنســیتي یعني رعایت تناســب زنان و مردان در 

دسترسی به همه امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به گونه اي كه هر یك 

از دو جنس متناســب با خصایص زنانه یا مردانه از همه امكانات برخوردار 

باشد و هیچ گونه ستم یا اجحافي در حق آنان وارد نشود.

3 ـ 1( اشتغال

واژة »اشــتغال« در زبان فارســي به معناي »به کاري پرداختن، مشغول 

شدن، به کاري در شــدن، به کاري سرگرم شدن«، )دهخدا، 1373: ج2، ص2226(. 

»پرداختن به کاري، سرگرم شدن، سرگرمي و گرفتاري است« )معین، 1371: ج1، 

ص280(. در اصطالح3 عبارت است از: »کار مي تواند به عنوان انجام وظایفي 

تعریف شود که متضمن صرف کوشش هاي فکري و جسمي بوده و هدفشان 

تولید کاالها و خدماتي اســت که نیازهاي انساني را برآورده مي سازد. شغل 

.Hurlock, E.B  ـ sexuality  2  ـ �

Occupation 3 ـ  معادل
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یا پیشیه  کاري است که در مقابل مزد یا حقوق منظمي انجام مي شود. کار در س

همه فرهنگ ها اساس نظام اقتصادي یا اقتصاد است که شامل نهادهایي است 

که با تولید و توزیع کاالها و خدمات سروکار دارند« )گیدنز، 1387: ص517(.

»کار1 یکي از عوامل عمدة تولید و متشــکل اســت از اعمال قوه فکري 

یا دستي که در برابر آن مزد، حقوق، معاش یا حق الزحمه کسب و کار گرفته 

مي شــود. در گفتگوي روزانه این اصطالح بیشــتر به معناي محدودتر یعني 

کارهاي دستي یا به  طور کلي کارهاي کارگران دستي به کار مي رود. در نظریه 

اقتصادي کوشش انساني یا فعالیتي است که در جهت تولید هدایت مي شود. 

به عنوان یک عامل تولید کار از مواد اولیه، ســرمایه و مدیریت جدا مي شود 

و فقط شــامل مســاعي کارگران در اشتغال اســت. به معناي دیگر کار، کلیه 

افرادي را در بر مي گیرد که براي زیســتن کار مي کنند. این تعریف به نیروي 

کار یک ملت بر مي گردد که شــامل »کلیه جمعیت قابل اشتغال و باالي یک 

ســن معین اســت« )فرهنگ، 1366: ص652(. »کار یکي از عوامل تولید که در بر 

گیرنده تمامي فعالیت هاي اقتصادي انســان اعم از فکري، یدي، تخصصي و 

غیرتخصصي براي تولید ثروت مي شود« )مریدی، نوروزی، 1373: ص574(. اشتغال 

به کار معمواًل وضعیتي است که توسط مراجع و مراکز آماري و اقتصادي هر 

کشــور با ذکر ویژگي هاي معین تعریف مي شود. مثاًل مرکز آمار ایران شاغل 

را چنین تعریف کرده: »کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش 

از مراجعه مأمور سرشــماري به کاري اشــتغال داشــته اند ... و در این مدت 

Labor   ـ �
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]به طور متوسط[ روزي هشت ساعت یا بیشتر کار کرده اند؛ شاغل محسوب 

مي شوند« )همان، ص52(. بنابراین در اصطالح متعارف اشتغال به کارهاي تمام 

وقت، داراي مزد و عمدتًا بیرون از خانه اطالق مي شود.

مقصود از »زنان«1 به طور مشــخص جنس مؤنث در مقابل جنس مذکر 

است و شامل سه گروه خاص مي شود: زنان متأهل؛ زنان سرپرست خانواده 

و زنان مجرد. در این مقاله اشتغال زنان شامل هر سه گروه مي شود.

2( اشتغال زنان در جهان معاصر

بــا وقوع انقالب صنعتي در اروپا و تبدیل کارهاي خانگي به کارخانه ها 

و تبدیل نیروي انســان به نیروي ماشین، تحوالت اساسي در شکل و مفهوم 

کار بــه وجود آمد و فعالیت اقتصادي زنان در مقابل دریافت مزد از خانه به 

کارخانه کشیده شد. از آن زمان به بعد زنان با تحصیل علم در سطوح باالتر، 

عالوه بر فعالیت هاي تولیدي و کارخانه ها، در سایر زمینه ها و در پست هاي 

گوناگون مشغول به کار شدند.

در ایران نیز در دروه هاي قبل و بعد از اســالم تا نیمه قرن دوازدهم در کل 

جامعه )شــهري، روســتایي و ایلي(، زنان صرفًا در زمینه خانواده نقش اول را 

داشت و فعالیت هاي آنان عمدتًا محدود به کارهاي خانه مي شد و حتي نقش 

آنــان در خــارج از خانه در واقع ادامه نقــش وي در داخل خانه بود )جاراللهی، 

1372: ش4 ـ 3، صــص258 ـ  257(. از نیمه قــرن دوازدهم تا قرن چهاردهم به دلیل 

.Female ، women 1 ـ  معادل
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ارتباط وســیع تر ایران با تمدن صنعتي غرب، به تدریج تغییراتي در ســاختار س

اجتماعــيـ  اقتصادي جامعــه و در نتیجه دگرگوني در زندگي و موقعیت زنان 

پایتخت و شــهرهاي بزرگ گردید. ولي در موقعیت اجتماعي زنان روســتایي 

و زنان ایل نشــین به دلیل دور ماندن از ارزش هاي غربي تغییرات عمده اي به 

وجود نیامد. از جمله فعالیت هایي که زنان به آن اشــتغال داشتند: کارگري در 

کارخانه هاي نساجي، قالي بافي و شیالت بود. مشاغل سیاسي بسیار محدود و 

منحصر به زنان وابسته به طبقه حاکم بود. به جز این موارد، زنان معمواًل مسئول 

فعالیت هاي داخل خانه )اعم از بچه دراي، نظافت و آشپزي و ...( بودند )همان، 

صص263ـ  260(. در قرن چهاردهم با توجه به امکان تحصیالت عمومي، اشتغال 

زنان در خارج از خانه رشد بیشتري پیدا کرد، در عین حال آخرین سرشماري 

در سال 1355، نشان مي دهد: »13/7 درصد زنان، در مقابل 86/3 درصد مردان 

در کل کشــور مشغول به کار بودند« )همان، ص266(. بنابراین در اکثریت جامعه 

همان الگوي تقسیم کار وجود دارد و اشتغال زنان محدود بوده است.

البته براساس آخرین آمارهاي بین المللي، نیروي کار در کشورهاي توسعه 

یافته حدود نیمي از جمعیت کل اســت که از ایــن میزان حدود چهل درصد 

آن را زنان باالتر از 15 ســال تشکیل مي دهند. این آمار در کشورهاي در حال 

توسعه متفاوت است، در این کشورها در حدود 50ـ  40 درصد از کل جمعیت 

را نیروي کار تشکیل مي دهند و از این میزان حدود 40ـ  20 درصد آن به زنان 

اختصاص دارد )سفیری، 1380: ش4ـ  3، صص734ـ  733(. بنابراین مشارکت اقتصادي 

زنان در جهان معاصر به ویژه در کشورهاي پیشرفته رو به افزایش مي باشد.
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البته نوع کارها و میزان حضور زنان در انواع مشاغل نسبت به مردان متفاوت 

است. زنان حتي در کشورهاي توسعه یافته به ترتیب در سطح مشاغل دفتري، 

کار خانگي بدون دســتمزد، فروشــندگي و کار خدماتي، کار فني و حرفه اي، 

اشتغال در سطوح پارلماني و اجرایي باال و سطوح پایین اجرایي فعالیت دارند. 

در کشورهاي در حال توسعه نیز زنان به ترتیب در کار خانگي بدون دستمزد، 

فروشــندگي، خدماتي، دفتري، فني و حرفه اي، مدیران و مباشــران و سطوح 

اجرایــي باال فعالیت دارند. با رقم باالي کار خانگي بدون مزد و درصد پایین 

مشاغل سطوح باال، تفاوت میان زنان و مردان مشهود است. بنابراین مي توان 

چنین استنباط نمود که چه در کشورهاي صنعتي و چه در کشورهاي در حال 

توسعه، حضور زنان در برخي انواع مشاغل محدود و فعالیت آنان در مشاغل 

ســطوح باال و تصمیم گیري ها بسیار اندک بوده، در حالي که بیشتر در مشاغل 

سطح پایین و خدماتي و دفتري فعالیت دارند )همان، صص748ـ  744(. 

3( ديدگاه ها و نظريه ها

جامعه شناســان بر تقسیم کار و تنوع مشاغل )در اقتصاد انگلستان حدود 

20/000 شغل مجزا فهرست شده است( به عنوان وجه تمایز جامعه صنعتي 

امروز و جوامع ســنتي از جهت کار انگشــت مي گذارند )گیدنز، 1387: ص518(. 

»آدام اســمیت«1 و »فردریک تایلور«2 بر تقســیم کار و ســازماندهي تولید 

صنعتي تأکید کرده اند که تأثیر فراگیري بر شــکل کنوني مشاغل داشته است. 

.Talor, F.W  ـ Smith, A.             2  ـ �
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بنابر نظر »مارکس«1 تقســیم کار، انســان ها را از کارشان بیگانه مي کند و به س

وظایف خسته کننده و مالل آوري تقلیل خواهد داد )همان، ص552(.

»آنتوني گیدنز« معتقد اســت: هر چند کار خانگــي از نظر ارزش تقریبًا 

معادل یک سوم کل تولید ساالنه در اقتصاد امروزي است، کار بي مزد زنان در 

حوزة خانگي تا اندازه زیادي نادیده گرفته مي شود. قبل از شهرنشیني اکثر زنان 

وظایف گوناگوني را افزون بر مراقبت کودکان و کارهاي خانه انجام مي دادند، 

وظایف زنان اغلب هماهنگي نزدیکي با وظایف مردان داشت و خانه واحد 

تولیدي یگانه اي را تشکیل مي داد. با پیدایش و توسعه محل هاي کار جدا از 

خانــه، تولید نیز از مصرف جدا گردید و بانوي خانه یک مصرف کننده شــد. 

یعني کســي که کار نمي کند و فعالیت تولیــدي او )کار خانگي( از نظر پنهان 

شد. بین دو جنگ جهاني تعداد زنان خانه دار به اوج رسید؛ اگرچه براي زنان 

غیرمتأهل معمول بود که شاغل مزد بگیر باشند. اکثریت زنان متأهل در آن زمان 

کار نمي کردند. در هر دو جنگ جهاني زنان تشویق به اشتغال شدند تا جاي 

مرداني که به نیروهاي مســلح پیوســته بودند را بگیرند. پس از جنگ جهاني 

اول آنها اخراج شــدند، اما بعد از پایان جنگ دوم اخراج به طور کامل انجام 

نشد و رشد اشتغال زنان از آن پس با گسترش مشاغل خدماتي ارتباط نزدیک 

پیدا کرد. مشاغل زنان در بازارهاي کار درجة دوم )مشاغل بي ثبات با دستمزد 

اندک، شرایط کار نامناسب و فرصت کم براي ترفیع و پیشرفت شغلي مانند: 

پیشخدمتي، خرده فروشي، نظافت و ...( تمرکز یافته است. زنان همچنین بسیار 

.Marx, X   ـ �
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بیشــتر از مردان در کارهاي مزدبگیري نیمه  وقت تمرکز کرده اند« )90 درصد 

کارگران زن در انگلستان کار مي کنند( )همان، ص546(. 

هر چند توجه »دورکیم« به اخالق کار، نقد مارکس بر تقسیم کار در جامعه 

صنعتي و تأکید »وبر« بر فهم تفسیري از رفتار عامالن در جامعه شناسي اشتغال 

حائز اهمیت اســت، باید اذعان کرد، هیچ کدام از این ســه نفر در موارد مهمي 

چون مناســبات بین گروه هاي جنســي و نژادي، اهمیت روابط بین محدودة 

فعالیت در محل کار، خانه و ... بحث نکرده اند )سفیري، 1380: ش4ـ  3، ص16(.

آیا با وجود گسترش مشاغل و تقسیم کار در جامعه صنعتي جایگاه زنان را 

مي توان به گونه اي دیگر تبیین نمود؟ شاید تأکید بر نقش هاي جنسیتي راه حل 

دیگر باشــد: »پارســونز« خانواده را پاره اي از نظام کل جامعه مي داند که بر 

مبناي تفکیک نقش هاي جنسي بنا شده است. تخصص و تفکیک نقش ها به 

حفظ نظام خانوادگي و وحدت آن کمک مي کند و مبناي اجتماعي کردن کودک 

اســت. مرد رئیس خانواده و نقش نان آور را بر عهده دارد و زن نقش بانوي 

خانه را ایفا مي کند. نقش اقتصادي مرد و شــغل وي تعیین کننده ترین پایگاه 

حقوق خانواده و نقش اصلي مرد در جامعه است و خانه داري اساسي ترین 

فعالیت و نقش زن اســت، زن مدار زندگي خانوادگي اســت. از دیدگاه وي 

تفکیک جنسیتي نقش ها در شکل گرفتن شخصیت کودک نقش قاطعي دارد. 

پسر خود را با پدر همانند مي کند و دختر به مادر تأسي مي جوید. اشتغال زن 

عالوه بر آنکه موقعیت عاطفي زن در خانواده را متزلزل مي ســازد به ســبب 

رقابت شغلي زن با شوهر به ناهماهنگي و نابساماني خانواده مي انجامد )ر.ک. 
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جورج ریتزر، 1377: ص466(. البته این نکته اخیر در مشاغل نیمه وقت و پاره وقت س

زنان کمتر به چشم مي خورد.

تمام فمینیســت ها اعم از لیبرال موج اول تا فمینیست هاي مارکسیست، 

سوسیالیســت و رادیکال در موج دوم بر این نکته اتفاق نظر دارند که تبعیض 

جنسیتي در مورد زنان  محکوم است و ریشه هاي آن را در پندارهاي مردساالرانه 

جوامع سنتي مي دانند )قیطانچی، 1381: )به نقل از احمدی  خراسانی(، ص186(. افزون بر 

این فمینیست هاي مارکسیست، سوسیالیست و رادیکال از سنت لیبرال موج 

اول فمینیسم که در آثار »بتي فریدان« ادامه یافت احساس رضایت نمي کردند. 

فمینیست هاي لیبرال براي مدت مدیدي بر فردیت زنان به عنوان تنها معضل 

اجتماعي الینحل تأکید مي کردند و از نابرابري نقش زنان در خانواده و تولید 

مثل و باز تولید بین نسلي غافل مانده بودند )همان، صص190ـ  189(. جامعه شناسي 

فمینیستي نیز جامعه شناسي اي اســت که با برتري مردان که نابرابري زنان را 

نهادینه مي ســازد مخالفت و مقابله مي کند و مشخصه بارز فمینیسم این نظر 

اســت که فرودســتي زنان باید مورد تردید و اعتراض قرار گیرد. در مجموع 

فمینیست ها بر نکات ذیل در خصوص اشتغال زنان تأکید مي کنند:

الف( تقســیم کار جنســیتي ســاخته و پرداختة اجتماع اســت و ربطي به 

تفاوت هاي طبیعي دو جنس ندارد، یعني شغل ها ُمهر مردانه یا زنانه مي خورند.

ب( نان آور بــودن مردان و تیمارداري زنان به طور اختصاصي هیچ دلیل 

موجهي ندارد و کاماًل ممکن است زن و مرد را به یک اندازه در تأمین معاش 

خانواده و انجام کارهاي خانه و بچه داري مسئول دانست.
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ج( خانــه داري، کارگــري رایگان و بدون دســتمزد اســت، در حالي که 

خانــه داري نیــز کاري واقعي اســت و باید از همین وجه به آن نگریســت. 

خانه داري کاري ســخت و طاقت فرسا است )به طور میانگین 77 ساعت در 

هفته( و باوري که زن خانه دار را »ضعیفه« تلقي مي کند، از آنجا سرچشــمه 

گرفته که کارهاي خانه پنهان از دید عموم و بدون چشم داشت مادي و اغلب 

فقط از روي عشــق و عالقه انجام مي شود. فمینیست هاي رادیکال معتقدند 

مردان از کار رایگان زن در عرصة خانه سود مي برند، به همین دلیل به شدت 

به حفظ تقســیم کار جنســي عالقه مندند و با قوانین تساوي و فرصت هاي 

شغلي به مقابله برمي خیزند. فمینیســت هاي مارکسیست، خانه داري رایگان 

زنان را به سود نظام سرمایه داري مي دانند و رادیکال ها معتقدند بهرة اصلي 

به مردان مي رسد . پژوهش هاي فمینیستي در مورد کارگران زن در کارخانه ها 

)آناپولرت 1981م( حاکي است که تلقي زنان از کار در درجة اول خانه داري 

است. در حالي که بررسي هایي نظیر پژوهش ُاکلي )1974م( نشان مي دهد که 

اشتغال در زندگي زنان شاغل نقش محوري دارد؛ اما از زنان انتظار مي رود، 

خود را با کار مضاعف وفق دهند.

د( توجیه تفاوت دستمزد مردان و زنان بر این اساس است که مردان بیش 

از زنان به کارهاي تخصصي مي پردازند، ولي فمینیســت ها مثل »فیلیپس« و 

»تایلور« )1980م(، »کویل« )1984م( مدعي اند که تخصص مقوله اي ساخته 

و پرداخته اجتماع است.

هـ( تحقیقات فمینیستي )آنجال کویل 1984م( با مخالفت با دیدگاه سنتي 



94

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن  
تا

س
زم

  /
 4

6 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

که شــخصیت و منزلت اصلي زن در نقش همســري و مادري است و زنان س

همیشــه مي توانند به نقش خانگي اولیه خود باز گردند؛ معتقد اســت، کار و 

هویت شــغلي در زندگي بسیاري از زنان نقش عمده اي بازي مي کند و پولي 

که در مي آورند، ضروري است.

و( زنــان عمدتــًا در مشــاغل زنانه )خیاطي، پرســتاري، منشــي گري و 

صندوق داري( و مشــاغل بازار ثانویه )متشــکل از حرفه هاي غیر تخصصي 

کم درآمد و نامطمئن که امکان آموزش و پیشرفت در آنها نیست( قرار دارند. 

فمینیست هاي مارکسیست »بروگل«  )1979م( علت را ایدئولوژي خانواده و 

تقسیم کار جنسي در درون خانواده مي دانند که زنان را به خانه داري مکلف 

مي کنــد؛ لذا با نیازهاي نظام ســرمایه داري به نوع مشــخصي از نیروي کار 

یعني نیمه وقت و کم  درآمد هم خواني دارد. فمینیست هاي رادیکال معتقدند: 

مردســاالري، یعنــي نظامي که در آن مردان بر زنان ســلطه دارنــد و از آنان 

بهره کشــي مي کنند که بنیادي ترین شــکل ســلطه و انقیاد استـ  شیوة تولید 

خانگي زنان را تحت اســتثمار و ســلطة مردان قرار مي دهد و به ســود آنان 

اســت که زنان را براي رفع نیازهاي خود در خانه نگه دارند. فمینیست هاي 

سوسیالیســت »هارتمن« )1978م( معتقدند: ســرمایه داري و مردســاالري 

در همه ســطوح جامعه بر یکدیگر اثر مي گذارند. مثاًل جداســازي شغلي بر 

حسب جنسیت و ادعاي دستمزد خانواده را تنها با توجه به چگونگي پیوند 

)همسویي( سرمایه داري و مردساالري مي توان درک کرد، یعني هر دو از این 

وضعیت سود مي برند )ر.ک. ابوت، واالس، 1380: صص206 ـ 172(.



13
88

ن  
تا

س
زم

  /
46

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س

95

عدالت جنسيتی و اشتغال زنان

4( نقد و بررسي نظريه ها

1ـ  4( توجه فمینیست ها به کار خانگي و ارزشگذاري براي آن قابل تقدیر 

و مورد قبول است، به نظر مي رسد در صورتي که کار خانگي زنان به صورت 

معقول در نظام جامعه محاسبه شود، مهندسي اشتغال زنان نیز وضعیتي جدید 

و مناســب تر خواهد یافت. جامعه شناســاني چون گیدنــز نیز بر اهمیت کار 

بي مزد خانگي در اقتصاد جامعه تأکید مي کنند )گیدنز، 1387: ص196(.

2 ـ 4( بخشــي از ایرادها و اشــکال هاي فمینیست ها به مباني فلسفي و 

انسان شــناختي آنان در مورد زن باز مي گردد. فمینیســت ها مفهوم و ماهیت 

»زن« را صرفًا ســازه اي فرهنگي مي دانند که فرهنگ مردساالر آن را از این 

جهت ساخته که موضوع سلطه خود قرار دهد. در حالي که این فرو کاهشي 

از نوع فرهنگي اســت و ارتبــاط میان وضع زیســتي و فیزیولوژیک زن با 

اوضاع ذهني، رواني و فرهنگي وي به طور کامل گسیخته شده، یعني اموري 

چــون بارداري، به دنیا آوردن فرزند و شــیر دادن به وي با شــرایط ذهني، 

رواني و فرهنگي زن بي ارتباط نیست. سخن »سیمون دوبوار« مبني بر اینکه 

کســي زن به دنیا نمي آید، بلکه زن مي شود به همین سبب )فروکاهش( قابل 

قبول نیســت )باقری، 1382: صص97 ـ 92(. اگرچه تفاوت هاي زیستي بیولوژیک 

)ســاختار بدن( و فیزیولوژیک )کارکرد اعضاء( بین زن و مرد در موارد ذیل 

قابل انکار نیست: 

 ـ  تفاوت در کروموزوم ها )XX و XY(، دســتگاه تولید مثل، هورمون ها، 

سیســتم عصبي و ســاختار مغز )از جهــت تفاوت وزن مغــز، تمایز غدة 
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هیپوتاالموس، تفاوت نیمکره هاي مغز از جهت تجســم فضایي و ســیالي س

کالمي( اینها منشأ تفاوت هاي دیگر در توانایي ها و کارکردها مي شود )ر.ک. 

گاتیون، 1372: ج2، صص815 ـ 784؛ دبس، پیرون، 1366: ص107؛ کاپالن، سادوک، 1368: ج3، 

ص18؛ گنجي، 1369: ص148(. تفاوت هاي زیســتي دیگر نیز قابل توجه اســت، 

مانند: قدرت بدني، عضالت، حس بینایي )دایرة دید زنان وسیع تر و دوربیني 

مردان بهتر(، حس شــنوایي )مردان جهت صدا را بهتر تشــخیص مي دهند 

و زنان صداهاي زیر را بهتر تشــخیص مي دهد(، حس المســه )پوست زن 

لطیف تر و نســبت به درد و فشار حساس تر است(، زنان در کارهاي دستي 

چابکترند )خدارحیمی، 1378: صص334 ـ 134؛ هانت، 1377: صص110 ـ 11(.

تفاوت هاي رواني عدیده اي میان زن و مرد در مطالعات روان شــناختي 

یافت شده که به ســادگي نمي توان صرفًا زاییدة تربیت و محیط دانست از 

جمله: تفاوت در هویت جنســیتي )اســتقالل، رقابت و فردیت در پسران 

و صمیمیت، روابط عاطفي و مراقبت کنندگي و وابســتگي در دختران(، از 

جهت شخصیتي زنان نسبت به مردان کنجکاوتر، حسودتر و اعتماد به نفس 

کمتري دارند، اما پرخاشــگري در مردان بیشتر است. جنس زن هیجاني تر 

از مــرد و کیفیــت ابراز هیجان وي نیــز با مرد متفاوت اســت. تفاوت در 

توانایي هاي ذهني و یادگیري، ســرعت و مراحل رشد جسمي ـ رواني نیز 

قابل توجه اســت )گنجي، 1369: صص211 ـ 210؛ هانت، 1377: صص40 ـ 39؛ مصباح و 

همکاران، 1374: ج1، ص498؛ ج2، فصل24(. بنابراین نان آور بودن مرد و تیمارداري 

زن تا حدي با ویژگي هاي طبیعي و زیستي آنان نیز مربوط مي شود.



13
88

ن  
تا

س
زم

  /
46

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س

97

عدالت جنسيتی و اشتغال زنان

3ـ  4( تقســیم کار جنســیتي نیز انتخابي طبیعي است که در طول تاریخ 

پیوســته وجود داشــته و هم اکنون نیــز آثار آن در مطالعات مردم شناســي 

و جوامــع ابتدایي به چشــم مي خورد، مطالعات »مــردوک«1 فعالیت هاي 

اقتصادي زنان و مردان را اینگونه ترسیم مي کند: »در 75درصد از 224 قبیله 

سراســر دنیا چنین بوده است، مردان به کارهایي مثل گله باني، صید ماهي، 

بریدن درختان، تله گذاري، کار در معادن، شــکار، جنگ و ... مي پرداخته اند 

و اما زنان به اموري مانند آسیاب دانه ها، آب کشي، آشپزي، جمع آوري مواد 

ســوختي و محصوالت گیاهي، دوختن، بافتن لباس، تهیه ظروف سفالي و 

غیر آنها مي پرداخته اند« )برگ، 1346: ج1، ص322(.

4ـ  4( درخصــوص تفکیک جنســیتي نیز تقریبًا تــا قبل از دهه 1960م 

ایــن نظریــه در علوم اجتماعي دیدگاهي پذیرفته شــده تلقــي مي گردید و 

جامعه شناســاني چون »دورکیم« و »پارســونر«، »تقسیم کار جنسیتي« را 

عاملي مهم در همبســتگي میان زن و مرد، افزایش حس تعاون و کارآمدي 

زن و مرد در خانه و اجتماع شمرده و معلول تفاوت هاي تکویني زن و مرد 

دانسته اند )روزن باوم، 1367: ص85.(. 

.Murdock  ـ �
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5( اسالم و اشتعال زنانس

1 ـ 5( حق اشتغال زنان

با توجه به آیات و روایات و ســیرة جاري مسلمانان معلوم مي شود، حق 

اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده است. تأیید حق مالکیت زنان بر اموالشان 

»للّرجال نصیب مّما اكتســبوا و للّنساء نصیب مّما اكتســبن« )نساء،32( )براي 

مردان و زنان از آنچه کسب کرده اند بهره اي است(. مستلزم جواز اشتغال زنان 

و حالل بودن درآمد حاصله از آن اســت )ر.ک. طباطبایي، بي تا: ج4، ص337؛ طبرسي، 

1365: ج3، ص64(. از آیاتــي چــون: »و ابتغوا من فضل اهلل، )جمعه، 10( )از فضل 

خدا جویا شــوید(، »هو أنشــأكم من اأَلرض و استعمركم فیها«، )هود، 61( )او 

شــما را از زمین پدید آورد و براي آباد کردن آن بر گماشت(. معلوم مي شود 

این آیات به طور عام مردان و زنان را به ســوي کار و آباداني زمین تشــویق و 

ترغیــب مي کند. افزون بر این در قرآن کریم از دختران حضرت شــعیب 7 

پیامبر الهي، یاد کرده که به کار چوپاني اشتغال داشته اند )قصص، 23(. بر حسب 

روایات نیز زنان مسلمان در زمان پیامبر اکرم6 و ائمه طاهرین، در مشاغل 

گوناگون همچون تجارت، صنایع دســتي، ریسندگي و بافندگي، آرایشگري، 

خدمات خانگي، اجاره امالک، تولید مواد خوشــبوکننده، چوپاني، خیاطي و 

مانند آنها به عنوان شــغل درآمدزا مشغول بوده اند و مورد نهي یا ردعي قرار 

نگرفته اند )ر.ک. مجلسي، 1404ق: ج16، ص9؛ ج24، ص264؛ حر عاملي، بي تا: ج12، ص174، 

صص95ـ  93(، به استثناي مشاغل فسادانگیزي مانند: »روسپي گري و آوازخواني 

در مجالس گناه« )حرعاملي، بي تا: ج12،  صص65 ـ 62؛ 85 ـ 84(.
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افزون بر این، کار از دیدگاه اســالم شــامل همه فعالیت هاي مفیدي است 

که موجب ارتقاي روحي، معنوي، اخالقي و اقتصادي فرد و جامعه مي شــود. 

ارزش مادي کار را تا آنجا باال برده که کار مجاز را )به طور متعارف( تنها وسیله 

مالکیت مشروع دانســته: »لیس لإلنسان إاّل ما ســعى«، )نجم، 39( )براي آدمي 

جــز آنچه انجام داده نخواهد بود(. همه قراردادهاي مالي و ســودها و انتفاع 

حاصلــه بر اصل کار پایه گذاري شــده و هرکس محصــول کار خود را مي برد 

)نیاکي، 1361: ج1، ص701(. بلکه ارزش معنوي کار تا حد جهاد في سبیل اهلل ارتقاء 

بخشیده شده است )کلیني، 1365: ج5، ص88(. بنابراین بر حسب قواعد اولیه نیز از 

دیدگاه اســالم کارهاي مجاز براي زن و مرد جایز مي باشد؛ بلکه مورد توصیه 

و تأکید اســت. توصیه هاي داّل بر فضیلت »طلب مال حالل«، )مجلسي، 1404ق: 

ج103، ص18(. »کسب و کار به دست خود« )محمدي ري شهري، 1363:  ج8، صص388ـ  

385(. »اهمیت تجارت« )همان، ج1، ص518(. نیز مباحث: »رزق حالل، صناعت، 

مشــاغل حالل و ... همگي به طور عام شــامل زنان و مردان مي شود« »طلب 

الحالل فریضئ على كّل مسلم و مسلمئ« )مجلسي، 1404ق: ج23، ص6(.

البته این جواز کلي با توجه به عناوین دیگر )مانند اختالط نامحرم، تبّرج، 

کوتاهي از وظایف خانوادگي و ...( مي تواند حرمت یا کراهت داشــته باشد؛ 

همانگونه که اگر مصداق یاري رساندن زن به شوهر باشد )حر عاملي، بي تا: ج14، 

ص24، 14(. )بدون اختالل در وظایف خود( داراي رحجان شــرعي اســت یا 

حتــي وجوب به ویژه در مواردي بــراي تأمین معاش خود و فرزندان راهي 

جز اشتغال نباشد.
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2 ـ 5( ضوابط کلي اشتغالس

از دیدگاه اســالم اشــتغال صرفًا داراي اهداف اقتصادي نیست؛ بلکه به 

عنوان جزیي از یک نظام کلي اجتماعي اســت که در ضمن آن باید اهداف 

معنــوي، اخالقي و دیني فرد و جامعــه در جهت تعالي و کمال تأمین گردد، 

ضوابط و معیارهایي را به طور کلي براي اشتغال بیان نموده و ضوابط ویژه اي 

را هم براي اشتغال زنان وضع نموده که عالوه بر آنها تحکیم و اقتصاد خانواده 

نیز مدنظر است. اموري مانند: »حالل بودن درآمد حاصل از شغل« )حر عاملي، 

بي تا: ج12، باب 23، صص43ـ  42(. »حرمت رباخواري« )بقره، 275(. »حرمت قمار« 

)مائده،90(. »حرمت استفاده از اموال دیگران بدون اجازه و رضایت« )نساء،29؛ 

بقره، 188( و »جایز و حالل بودن شــغل« )حرعاملي، بي تا: ج12، باب1( )مشــاغلي 

مانند: خرید و فروش مردگان، گوشت خوک، شراب فروشي و ... حرام است(، 

مالک هاي دیگر مانند: »شغل موجب ظلم، فساد، ترویج باطل نشود یا در آن 

شغل اموري باشد که در شریعت اسالم از جهت خوردن، آشامیدن، به دست 

آوردن، ازدواج، مالکیت و مانند آن حرام است، همه اینگونه مشاغل از نظر 

اسالم قابل قبول نیست« )ر.ک. محمدي ري شهري، 1363: ج8، صص385 ـ 376(.

برخــي موارد مانند: »اســتعانت از دنیا براي طاعــات و عبادات و امور 

آخرت، میانه روي در طلب دنیا و تقدیر معیشــت و قناعت و ... نیز به عنوان 

ضوابط و معیارهاي استحبابي و ترجیحي ذکر شده است« )حرعاملي، بي تا: ج12، 

صص51 ـ 1(. 



13
88

ن  
تا

س
زم

  /
46

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س

101

عدالت جنسيتی و اشتغال زنان

1 ـ 2 ـ 5( معیارهاي اشتغال زنان 

براي اشتغال زنان محورها و معیارهاي ذیل را مي توان از منظر آموزه هاي 

اسالم بیان نمود:

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5( تناسب شغل با ویژگي هاي زنانگي

بــا توجه به تفاوت هاي زیســتي و رواني زن و مــرد و لطافت و ظرافت 

ویژگي هاي زنانه، اشتغال زنان باید از جهت نوع، کمیت و کیفیت به گونه اي 

باشــد که طبیعت زنانه را دســتخوش تغییر و تخریب نکنــد. امام علي 7 

مي فرمایند: »ال تمّلك المرَأئ من َأمرها ما جاوز نفســها فإنَّ المرأئ ریحانئ و 

لیست بقهرمانئ«، )نهج البالغه، نامه 31؛ حرعاملي، بي تا: ج14، ص120( )زن را در کاري 

که با وي ســازگار نیست )بیش از حد و طاقت آن( بر او تحمیل مکن؛ زیرا 

زن همچون گل بهاري اســت نه پهلوان یا فرمانروایي خشــن(. تعبیر قرآني 

معاشــرت به معروف: »و عاشــروهّن بالمعروف فإن كرهتموهنَّ فعســى  َأن 

تكرهوا شیئا و یجعل اهلل فیه خیرًا كثیرًا« )نساء، 19(. این یکي از بهترین تعابیر 

اســت )البته اگر اختصاصي به مسایل خانوادگي نداشــته باشد( که رعایت 

تناســب و سازگاري را بیان مي کند )طباطبایي، بي تا: ج4، ص255؛ جوادي آملي، 1387: 

صص369 ـ 270(.

عالمه طباطبایي در تفســیر آیه مي فرماید: »خداي متعال در کتابش بیان 

کرده که همه مردم از زن و مرد فروع اصل انساني واحدي و اجزاي طبیعت 

یگانه بشري اند که براي تحقق جامعه به همه آنان نیاز است و این امر مخالفتي 

ندارد با اینکه هر یک از این دو گروه را با ویژگي هایي اختصاص داده است 
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مانند: اختصاص نوع مردان به شــدت و وقــوت و اختصاص طلیعت زنان س

بــه نرمي و عواطف؛ زیرا طبیعت انســان در حیات تکویني و اجتماعي اش 

همانگونه که نیازمند بروز شدت و قوت است، به جریان مهرورزي و رحمت 

نیز محتاج است ...« )طباطبایي، بي تا: ج4، ص256(. بنابراین مشاغلي که با طبیعت 

زنانه سازگاري ندارد، قابل قبول نیست.

2 ـ 1 ـ 2 ـ 5( رعایت حجاب، عفاف و عدم اختالط

رعایت حجاب و پوشــش براي زنان از ضروریات اســالم است )نور،31؛ 

احــزاب 59، 53(. افزون بر مراعات حجــاب در هنگام حضور در اجتماع الزم 

اســت، مراتب عفاف از جهت نگاه، گفتار و رفتار را نیز رعایت نماید )نور، 

31؛ احــزاب، 35ـ  30(. همچنین از اختالط و برخورد با مردان نامحرم بپزهیزند: 

»َأما تستحیون و ال تغارون نساءكْم یخرجن إلى األسواق و یزاحمن العلوج« 

)حرعاملي، بي تا: ج14، ص174(، )آیا حیا نمی کنید، آیا غیرت ندارید که زنان شمابه 

بازار می روند و با بیگانگان برخورد می کنند!(؛ به ویژه از مکان هاي خلوت با 

مرد بیگانه بپرهیزند )همان، صص175، 133(.

بنابراین مشاغلي که مســتلزم نقض حجاب یا عفاف باشد یا به گونه اي 

آمیــزش با مردان یا خلوت با نامحرمان را موجب شــود، از دیدگاه اســالم 

پذیرفته نیست. تعابیر: »قالتا النسقي حّتى یصِدر الّرعاء« )قصص،23(، »فجاءته 

إحداهما تمشــي على اســتحیاء« )قصص، 25(. در داســتان دختران شعیب و 

مالقــات آنان با حضرت موســي7 نیز به طور ظریف پرهیــز از اختالط با 

مردان و رعایت عفاف در رفتار را داللت مي کند، زیرا دختران شــعیب اقدام 
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به آب دادن گوسفندان نمی کردند تا وقتی که مردان کارشان تمام گردد و نیز 

پشت سر حضرت موسی حرکت می کردند.  

3 ـ 1 ـ 2 ـ 5( عدم تعارض شغل زن با حقوق همسر

این معیار اختصاص به زنان متأهل دارد و در مورد دختران مجرد یا زنان 

بیوه مطرح نمي شــود. ریاست شــوهر بر خانواده، لزوم تمکین جنسي زن در 

مقابل مرد، اطاعت از شوهر و عدم خروج از منزل بدون اجازه همسر از جمله 

حقوق شوهر است، به همین جهت در روایات همسرداري نیکو در حد جهاد 

براي زنان آمده: »جهاد المرأئ حســن التبعل« )مجلسي، 1404ق: ج10، ص99؛ ج18، 

ص107(. از این رو اشــتغال زن در خارج از خانه و حتي در داخل خانه نباید 

منافات با این حقوق داشته باشد: »الّرجال قّوامون على الّنساء ... فالّصالحات 

قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهلل ...« )نساء،34(، )مردان سرپرست زنانند به 

دلیل آنکه خدا برخي از ایشــان را بر برخي برتري داده و نیز به دلیل آنکه از 

اموالشان خرج مي کنند، پس زنان درستکار فرمانبر دارند و به پاس آنچه خدا 

براي آنان حفظ کرده اسرار شوهران خود را حفظ مي کنند(.

امــام باقر 7 درباره حقوق شــوهر بر زن مي فرماید: »زني نزد رســول 

اکرم 6 آمد و پرســید: اي رســول خدا حق مرد بر همســرش چیســت؟ 

حضــرت فرمــود: اینکه زن از او اطاعت کنــد و نافرماني او نکند و از خانه 

بدون اجازه اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مســتحبي نگیرد و او را از 

خود منع نکند اگرچه بر پشت شتري سوار باشد و از خانه اش بدون اجازه او 

خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان 
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غضــب و رحمت او را لعنت مي کنند تا به خانه اش باز گردد« )حرعاملي، بي تا: س

ج14، ص112(. بــه این مضمون روایات متعددي وجود دارد )ر.ک. همان، باب 79، 

ص111(. 

با توجه به آنکه آرامش بخشــي از اهداف مهم ازدواج در دیدگاه اســالم 

است: »و من آیاته َأن خلق لكم من أنفسكم َأزواجا لتسكنوا إلیها و جعل بینكم 

موّدئ و رحمئ« )روم،21؛ اعراف، 189؛ ر.ک. زمخشــري، 1407ق: ج3، ص472؛ رشــید رضا، 

1303: ج9، ص518؛ طباطبایي، بي تا: ج16، ص166؛ حرعاملي، بي تا: ج14، ص2(. شاید بتوان 

از جمله حقوق شوهر یا خانواده را عدم مغایرت شغل زن با آرامش بخشي 

در خانواده بر شــمرد؛ هر چند آرامش بخشــي به عنوان یک حق یا تکلیف 

فقهي به حساب نیامده، اما به نظر مي رسد براساس فلسفه ازدواج در اسالم 

حتمًا باید در الگوي مطلوب خانواده با نگاه اجتماعي حساب شود.

4 ـ 1 ـ 2 ـ 5( عدم تعارض شغل زن با وظیفه مادري

این مالک براي دختران مجرد قابل طرح نیست؛ اما در سایر موارد قابل 

بحث اســت. از آنجا که یکي از اهداف مهم ازدواج و تشکیل خانواده بقاي 

نسل و تولیدمثل است )حرعاملي، بي تا: ج14، صص30،33(، همچنین یکي از رموز 

خوشبختي انسان داشتن فرزند است )همان، ج15، صص96 ـ 95(. به نظر مي رسد 

اصلي ترین بخش این مسئولیت در دوران بارداري، شیرخوارگي و سال هاي 

اولیه مراقبت و تربیت بر عهده زن مي باشد؛ اشتغال زن نباید مغایرت با وظیفه 

مادري داشته باشد. امروزه نه تنها در قوانین داخلي، بلکه در کنوانسیون هاي 

بین المللــي نیز اموري چون مرخصي زایمــان، نگهداري اطفال و ممنوعیت 
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اخراج از کار به دلیل بارداري به رسمیت شناخته شده است. بنابراین وظیفه 

مادري قابل اغماض یا تقلیل نیســت و باید شــرایط شــغلي زنان و مادران 

تعدیــل و با وظایف مادري هماهنگ شــود. از منظر اســالم وظیفه مادري 

جایــگاه واالیي دارد؛ لذا )دل مادر موســي از هر چیــز جز فکر فرزند تهي 

گشــته بود( »و أصبح فؤاد أمِّ موسى  فارغا ...« )قصص،10(، دوري او را تحمل 

نمي کرد تا خداوند او را به مادرش باز گرداند تا چشــمش به او روشن شود 

)قصص،13ـ  11(. مادر حضرت مریم چنان دخترش را شایســته تربیت مي کند: 

»فتقبلها ربها بقبول حســن و أنَبتها نباتا حســنا«، )آل عمران، 37(. که به نیکویي 

مورد پذیرش الهي قرار مي گیرد و شایستگي مادري براي حضرت مسیح 7 

مي شــود )آل عمران، 45ـ  42(. پیامبر اکــرم 6 مي فرمایند »الجّنئ تحت أقدام 

األّمهــات« )محمدي ري شــهري، 1363: ج10، ص712(. در روایات افزون بر ترغیب 

به حق شناســي و قدرداني فرزندان نســبت به مادران، جایگاه بلند مادري را 

توصیف مي کند که بهشــت از زیرپاي مادران مي رویــد و مي بالد. همچنین 

در آموزه هاي اســالم ارزشگذاري در مورد نقش و کارکردهاي مادري چنان 

متعالي است که برخالف رویکرد فمینیست ها قابل جایگزیني نمي باشد. 

»امام صادق 7 مي فرمایند: امّ ســلمه ]همســر پیامبر6[ به حضرت 

عرضه داشــت: اي رســول خدا مردان همه نیکي ها را به چنگ آوردند پس 

براي زنان بیچاره چه ســهمي اســت؟ حضرت فرمود: چنین نیســت زن در 

هنگام بارداري به منزله کســي اســت که روزها روزه دار و شــب ها در حال 

عبادت اســت و با مال و جان خود در راه خدا جهاد مي کند، پس زماني که 
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وضع حمل مي کند مســتحق پاداش مي گردد که به سبب بزرگي آن هیچ کس س

توان درکش را ندارد و آنگاه که فرزندش را شیر مي دهد در ازاي هر مکیدني 

پاداشي معادل آزاد کردن یکي از نوادگان حضرت اسماعیل 7 به وي تعلق 

مي گیرد، پس هنگامي که از شیر دادن فارغ گشته فرشته بزرگواري بر پهلوي 

او زده مي گویــد: اعمال خود را از ســر بگیرد که تمامــي گناهانت آمرزیده 

شدند« )حرعاملي، بي تا: ج15، ص175(. 

بــا توجه به اولویت »حضانت فرزندان براي مادر تا هفت ســال1« )همان، 

ص192( نیــز این مطلب روشــن مي گردد که مادر باید فرصــت و فراغت الزم 

براي مراقبت و تربیت کودک داشته باشد و اشتغال مادر نباید به این امر خطیر 

آسیب برساند؛ همچنین چون از منظر اسالم، »برتري تغذیة کودک با شیر مادر« 

)حرعاملي، بي تا: ج15، صص188ـ 175(، برتري »عاطفة مادر« )همان، صص192ـ  191( بر 

ســایر موارد به طور رسمي پذیرفته شده، در مواردي که مصالح فرزند ایجاب 

مي کند، پس از رضایت و مشــورت والدین، آنان مي توانند او را زودتر از شیر 
بگیرند یا براي او دایه قرار دهند.2

3 ـ 5( الگوي مطلوب اشتغال زنان از منظر اسالم

براي ارائه الگوي مطلوب اشتغال زنان از دیدگاه اسالم چند مطلب قابل 

توجه است: 

1ـ   برخي فقهاء حمل بر استحباب کرده اند )ر.ک. خویي، 1420ق: ج2، ص285؛ سیستاني، 1416ق: 
ج3، ص120(.

2 ـ  »و الواِلدات یرِضعن َأوالدهّن حولیِن كاِملیِن ... عن تراٍض ِمنهما و تشاوٍر فال جناح علیِهما و 
ِإن َأردتم َأن تسترِضعوا َأوالدكم فال جناح علیكم ...«، )بقره، 233(.
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اوال، نگاه جامع به آموزه هاي دیني؛ به گونه اي که الگوي اشتغال زنان به 

عنوان پاره اي از نظام اجتماعي اســالم با ســایر اجزاء و ابعاد آن هماهنگي 

کامل داشته باشد. 

ثانیــًا، عدم اکتفا به گزاره هاي فقهي یا حقوقي؛ مطالب اخالقي، تربیتي و 

روان شناختي در آموزه ها و اشتغال باید مورد عنایت قرار گیرد. 

ثالثًا، عنایت به سیره و روش زندگي اولیاء دین؛ در واقع اسوه هاي موردنظر 

اسالم که در تحقق عیني الگوي مطلوب هستند به جّد مّدنظر باشد. 

رابعًا، اولویت دادن به مصالح خانواده با رویکرد اجتماعي و تمدن ساز و 

جامعه مطلوب بر نگاه فردگرایانه منافع آحاد جامعه، با توجه به این اولویت 

سیاست گذاري انجام شود.

6( نتايج و پیشنهادات

با عنایت به مطالب مطرح شده، نکاتي را به عنوان اضالع الگوي مطلوب 

اشتغال زنان که به نظر مي رسد با عدالت جنسیتي مورد نظر اسالم هم تناسب 

و هماهنگي دارد، بیان مي شود:

1 ـ 6( آموزش متناسب با ويژگي هاي زنان

بــا توجه به ضرورت آموزش )عمومــي و تخصصي( علوم، مهارت ها و 

توانمندي هاي الزم براي اشتغال، باید زمینه هاي مساعد براي تعلیم و تربیت 

زنان متناسب با نیازهاي جامعه و هماهنگ با ویژگي هاي زنانه برنامه ریزي و 

فراهم گردد. بنابراین در الگوي مطلوب اشتغال زنان نگاه جنسیتي الزم است، 
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البته در یک گسترة وســیع که بتواند استعدادها و عالیق گوناگون را پوشش س

دهد و آموزش هاي الزم نیز متناســب با همین رشــته ها و مشاغل هدایت و 

همگون گرداند. در خصوص گونه ها و انواع این مشــاغل و زمان آموزش ها 

الزم است؛ کارهاي کارشناسي دقیق صورت گیرد و از طریق کارهاي فرهنگي 

و رســانه اي به تدریج زمینه هاي این رویکرد براي انتخاب آگاهانه و آزادانه 

زنان فراهم شود. از جمله آموزش هاي الزم براي دختران به عنوان همسران 

و مــادران آینده، آمــوزش جدي مهارت هــاي زندگي و خانه داري اســت. 

همســرداري، مادري و ادارة نیکوي خانه و خانواده مستلزم داشتن دانش ها، 

مهارت و توانمندي هاي الزم اســت که باید در آموزش هاي عمومي دختران 

پیش بیني گردد. از طرف دیگر مشــاغلي که یا به دلیل منع شــرعي یا شرایط 

خشــن کار و عدم تناسب با ویژگي هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي یا 

به دلیل ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي براي بانوان نامناســب است، مانند: 

آتش نشــاني، کار در معادن و ... الزم است زمینه هاي تحصیل و آموزش آنها 

به مردان اختصاص یابد.

2 ـ 6( ارزشگذاري ويژه براي خانه داري

با توجه به آثار قابل توجه آشــکار و پنهان خانه داري در اقتصاد خانواده 

و جامعه و نیز نقش و جایگاه تربیتي و روان شــناختي آن در رشد و بالندگي 

و استحکام خانواده و میزان باالي میانگین زمان مصرف شده در خانه؛1 الزم 

1 ـ  حدود 70 ساعت در هفته. 
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اســت ارزشگذاري ویژه اي شود و برخالف نظام هاي سرمایه داري به عنوان 

یک شــغل در جامعه پذیرفته شود.1 حتي یک مبلغ مستمري از طرف دولت 

بــراي زنان خانه دار که هیچ گونه شــغلي ندارند، ملحوظ گــردد.2 این برنامه 

افزون بر آنکه تقاضاي بخش قابل توجهي از مشاغل کاذب و کم درآمد بانوان 

را تقلیل مي دهد، موجب اســتحکام بیشــتر خانواده مي گردد و با آموزه هاي 

دیني در خصوص عدم اختالط مردان و زنان، حفظ حقوق شوهر و وظایف 

مادري نیز سازگارتر است. افزون بر این بخشي از آموزه هاي اسالمي صریحًا 

این تقســیم کار بین زن و مرد را توصیه و ترغیب مي کند و عماًل در الگوي 

زندگي اولیاي دین مشاهده شود. 

هنگامي که فاطمه زهرا 3 و امیرمؤمنان 7 خدمت رســول اکرم 6 

رسیدند و از آن جناب خواهش کردند که کارهاي خانه را در میانشان تقسیم 

کند. رسول خدا 6 فرمود: کارهاي داخل خانه را فاطمه 3 انجام دهد و 

کارهاي خارج خانه برعهده علي 7 باشــد. فاطمه مي فرماید: »خدا مي داند 

که من چقدر از این مطلب خوشــحال شدم که کارهاي خارج خانه به عهده 

من نیفتاد« )مجلسي، 1404ق: ج43، ص81؛ حرعاملي، بي تا: ج14، ص123(. هر چند این 

نکته الزامي نیســت، اما با توجه به اسوه بودن اولیاي دین، قطعًا نکتة مهمي 

1ـ  در حال حاضر خانه داري معادل بیکاري و در فرم هاي مربوطه در مقابل شاغل نوشته مي شود.
2ـ   این پیشنهاد در جلسه دویست و هشتاد و هشتم شوراي عالي انقالب فرهنگي در ضمن ماده 1 
سیاست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسالمي ایران اشاره شد: »با توجه به قداست مقام مادري و 
تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگي و توسعه 
اقتصادي باید ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود«.
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در الگوي اشــتغال مطلوب زنان خواهد بود )حرعاملي، بي تا: ج12، ص39؛ مجلسي، س

1404ق: ج16، ص238؛ ج104، ص132(.1 این تقسیم کار از مضامین عام بسیاري از 

روایات قابل استفاده است )ر.ک. حرعاملي، بي تا: ج14، صص176 ـ 174؛ ج16، ص344؛ 

مجلســي، 1404ق: ج103، صــص261 ـ 258(. در روایاتي هم آمده زن مي تواند براي 

شــیر دادن فرزند اجر و مزد طلب کند )حر عاملي، بي تا: ج15، صص179 ـ 178(. نیز 

مي توان این نکته را اســتفاده کرد که اسالم توجه به استقالل اقتصادي زنان 

داشته و زنان در غیر از وظیفه واجب آنها )تمکین نسبت به شوهر( در سایر 

موارد کارهاي خانه داري مســتحق اجر و پاداش هستند. البته اگر به صورت 

یک قاعده کلي این پاداش از طرف شوهر باشد، جایگاه معنوي آن را آسیب 

مي زند، از این رو بهتر است از طرف دولت مقرر گردد. البته نهادینه کردن این 

الگو نیازمند کارهاي تربیتي و فرهنگي زیاد مي باشد.

3 ـ 6( اشتغال نيمه وقت

 درخصوص مشــاغل زنان یا مواردي که حضور بانــوان در آنها الزامي 

مي باشد، الزم است از الگوي اشتغال نیمه وقت )یا پاره  وقت( استفاده شود. با 

توجه به پیامدهاي اشتغال تمام وقت براي زنان متأهل مانند تعرض نقش ها، 

احساس استرس و فشار رواني مضاعف کاهش و سست شدن روابط عاطفي 

در خانواده و ...، اشتغال نیمه وقت تا حدي مي تواند، از این عوارض و تبعات 

ناخواسته بکاهد. در مورد دختران مجرد شاغل هر چند بخشي از این پیامدها 

1ـ   البته این تقسیم کار به معناي آن نیست که مردان در خانه کمک نکنند بلکه در سیره اولیاي دین 
همکاري در خانه را مي بینیم. 
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منتفي است، لیکن تأخیر ازدواج و احساس استقالل کاذب باز هم مي تواند 

الگوي اشــتغال نیمه وقت را موجه ســازد به ویژه آنکه بر حســب مطالعات 

اشــتغال تمام وقت در خارج از خانه با ویژگي هاي زنانه نیز سازگاري ندارد 

و در طوالني مدت مي تواند آســیب هاي جّدي داشــته باشــد. در مورد زنان 

سرپرســت خانواده نیز با توجه به لزوم ایفــاي نقش در خانه و محل کار به 

صورت توأم همین الگو پیشــنهاد مي گردد. در عین حال دولت باید براساس 

ضوابط و قواعد کلي اشــتغال زنان و مســاعدت به این گونــه خانواده ها، از 

جهت درآمد براي زنان سرپرست خانواده شغل نیمه وقت را معادل تمام وقت 

حساب نماید. ضمنًا در دورة گذار تا زماني که بتوان الگوي مطلوب اشتغال 

زنان در جامعه اســتقرار شــود، در مشــاغل غیر الزامي نیز مي توان از همین 

الگوي نیمه وقت اســتفاده نمود تا به تدریج اضالع دیگر این الگو نیز تحقق 

عیني بیابد. در واقع عدالت جنســیتی اقتضا می کند مسئولیت و بار مضاعف 

خانه داری و کار تمام وقت بر دوش زنان تحمیل نگردد.

4 ـ 6( قوانين سخت گيرانه مانع از سوءاستفاده 

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء معنوي شخصیت زنان از دیدگاه اسالم 

باید زمینه هاي حفظ و ارتقاء این جایگاه در عرصه اشتغال زنان فراهم گردد، 

بدیــن  جهت حفظ حریــم و حرمت بانوان با وضع قوانین ســخت گیرانه و 

شــدید در مورد کســاني که در محیط کار به تعدي و آزار جنســي، روحي و 

رواني مي پردازند، الزم اســت؛ لذا حکومت اســالمي با قوانین باید مانع از 

سوءاستفاده کنندگان از حضور اجتماعي زنان شود.
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5 ـ 6( تسهيالت ويژه براي زنان شاغل س

بــا توجه به لزوم اســتحکام بنیان خانواده و نقش ســازنده زنان، الزم 

است، تسهیالتي براي همسران و مادران شاغل )در مشاغل الزامي( در نظر 

گرفته شود؛ اعم از تقلیل ساعات کار، مرخصي با حقوق )زایمان(، مزایاي 

بازنشســتگي با ســنوات کمتر خدمت، امنیت شغلي، برخورداري از تأمین 

اجتماعي در مواقع بیکاري، بیماري، پیري یا ناتواني از کار.

6 ـ 6( حمايت از مشاغل خاص زنان 

مشــاغل روستایي از قبیل کشــاورزي، دامداري، صنایع دستي و مانند 

آنها نقش مهمي در اقتصاد بومي کشــور و استقالل اقتصادي کشور دارند، 

بدیهي است که بخش عمده اي از آن در اثر مشارکت زنان روستایي است. 

بنابراین باید حمایت هاي الزم از این مشــاغل و زنان شاغل در این بخش 

نیز مورد حمایت خاص قرار گیرند. از آنجا که این گونه مشــاغل از موارد 

اجتناب ناپذیر و الزامي اســت در الگوي مطلوب باید در زمینه بهینه سازي 

شرایط محیطي، بهداشتي، تأمین اجتماعي و موقعیت شغلي آنان برنامه ریزي 

جدي تري صورت گیرد و نیز در خصوص تعدیل و تقلیل ساعات کار زنان 

روســتایي با توجه به بار مضاعف خانه داري و مشــاغل آنان آموزش ها و 

اقدامات بیشتري انجام شود.
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7 ـ 6( پرهيز از ارزش هاي غربي در مشاغل زنان 

معیارهــا و ارزش هــاي اســالمي به طــور همه جانبــه بایــد در الگو و 

شاخص هاي توسعه مدنظر قرار گیرند. در حال حاضر شاخص هاي توسعه 

غرب که ســایه سنگین خود را بر جامعه اســالمي نیز تحمیل کرده، عمدتًا 

اقتصادمحــور اســت که برابري مناصب اجتماعي و اقتصادي و شــغلي را 

یکي از معیارهاي مطلق توســعه مي دانند. در حالي که توسعه همه جانبه با 

محوریت ارزش هاي اسالمي و توجه به فرهنگ و خانواده باید به گونه اي 

برنامه ریزي شــود که استحکام، همبستگي و رشد خانواده در مسیر اخالق 

و معنویــت بهتر مقدور گــردد. در این رویکرد اصــالح نگرش به جایگاه 

خانواده و الگوي سبک زندگي و تغییر ارزش اشتغال زنان به عنوان بخشي 

از هویت آنان را مي طلبد.
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منابعس
× قرآن کریم

ــان، )ترجمه منیژه  ــي زن × ابــوت، پامــال؛ واالس، کلــر )1380(، جامعه شناس
     نجم عراقي(، تهران: نشر ني.

× باقري، خسرو )1382(، مباني فلسفي فمینیسم، تهران: وزارت علوم، تحقیقات 
    و فناوري. 

× برگ، اتوکالین )1346(، روان شناسي اجتماعي، )ترجمه علي  محمد کاردان(، 
    تهران: نشر اندیشه.

× بستان، حسین )1388(، اسالم و تفاوت هاي جنسیتي، قم: پژوهشگاه حوزه 
    و دانشگاه و وزارت كشور. 

× بیات، عبدالرسول و دیگران )1381(، فرهنگ ها و واژه ها، قم: مؤسسه اندیشه 
    و فرهنگ دیني.

ــران، فصلنامه علوم  ــتغال زن در ای × جاراللهــي، عذرا )1372(، تاریخچه اش
    اجتماعي.  

× جوادي آملي، عبداهلل )1371(، زن در آینه جالل و جمال، تهران: مرکز نشــر 
    فرهنگي رجاء.

× حر عاملي، شیخ محمد بن الحسن )بي تا(، وسایل الشیعه الي تحصیل مسایل 
    الشریعئ، بیروت: احیاء التراث العربي.

× خدا رحیمي، سیامک و دیگران )1378(، روان شناسي زنان، مشهد: خاتم.
× خویي، سیدابوالقاسم )1420ق(، منهاج الصالحین، قم: مدینئ العلم.
× دهخدا، علي اکبر )1373(، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.

ــي اختالفي، )ترجمه  × دوبــس، موریــس؛ پیرون، هانري )1366(، روان شناس
     محمدحسین سروري(، تهران: سخن.
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× رشیدرضا، محمد )1303(، المنار في تفسیر القرآن، بیروت: دارالفکر. 
ــاختاري در مقابل جامعه،  × روزن باوم، هایدي )1367(، خانواده به منزله س

    )ترجمه محمدصادق مهدوي(، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.

ــي در دوران معاصر، )ترجمه  × ریتــرز، جــورج )1377(، نظریه جامعه شناس
    محسن ثالثي( تهران: انتشارات علمي.

× زمخشري، محمودبن عمر )1407ق(، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، 
    بیروت: دارالکتاب القري.

× ساروخاني، باقر )1370(، مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده، تهران: سروش.
× ســفیري، خدیجه )1380(، نگاه جنسیتي به کار و تأثیر آن بر توسعه انساني، 
    مجله تخصصي زبان ادبیات دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انساني.

ــن، قم: مکتــب آیت اهلل  ــاج الصالحی × سیســتاني، ســیدعلي )1416ق(، منه
    السیستاني.

× طباطبایي، عالمه محمدحسین )بي تا(، المیزان في تفسیر القرآن، قم: جماعئ 
    المدرسین حوزئ العلمیه.

× طبرســي، ابوعلي الفضل بن الحسن )1365(، مجمع البیان في تفسیر القرآن، 
    تهران: ناصر خسرو.

× فرهنگ، منوچهر )1366(، فرهنگ علوم اقتصادي، تهران: آزاده.
× قیطانچي، الهام )1381(، موج هاي فمینیســم، )گردآوردنده نوشــین احمدي  

    خراساني(، فصل زنان، تهران: توسعه. 

ــکي، )ترجمه محمدحسن عامري و  × گاتیون، آرتور )1372(، فیزیولوژي پزش
    فرشید علي یاري و آرزو خسروي(، تهران: اشارت.

× گنجي، حمزه )1369(، روان شناسي تفاوت هاي فردي، تهران: بعثت.
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ــي، )ترجمــه منوچهر صبوري(، تهران: س × گیدنز، آنتوني )1387(، جامعه شناس
    نشر ني.

× مجلسي، عالمه محمدباقر )1404ق(، بحاراالنوار، بیروت: مؤسسئ الوفاء.
ــه، قــم: مکتبئ االعالم  ــزان الحکم × محمدي ري شــهري، محمــد )1363(، می

    االسالمي.

× مریدي، سیاوش؛ نوروزي، علیرضا )1373(، فرهنگ اقتصادي، تهران: نگاه.
ــا نگرش به منابع  ــد ب ــي رش × مصباح، علي و همکاران )1374(، روان شناس

    اسالمي، تهران: سمت.
× معین، محمد )1371(، فرهنگ فارسي، تهران: امیرکبیر.
× نیاکي، جعفر )1361(، حقوق کار ایران، تهران: فرحي.

× هانت، ژانت )1377(، روان شناسي زنان، )ترجمه بهزاد رحمتي(، تهران: الدن.
ــکي )ترجمه  × کاپــالن، هارولد؛ ســادوک، بنامین )1368(، خالصه روان پزش

    نصرت اهلل پورافکاري(، تبریز: ذوقي.

× کلیني، محمدبن یعقوب )1365(، کافي، تهران: دارالکتب االسالمیه.
× ـــــــــ )1379(، نهج البالغه، )ترجمه محمد دشــتي( قم: انتشــارات نسیم 

    حیات.


