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چكيده
زنان به عنوان نيمي از جامعه انساني در ايجاد جامعه مدني مورد نظر اسالم نقش و وظيفه دارند .واضح است
که ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي ،فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال زنان بايد با آموزههاي دين مبين اسالم در
خصوص جايگاه و منزلت واالي زن ،شان و مرتبت خانواده و بالمآل تعالي و رشد جامعه انساني همسو و هماهنگ
باشد.در اين جستار با بررسي نقش هويتي زن ،نقش زن در خانواده و نقش زن در اجتماع ،جواز اشتغال زنان را از
نظر قرآن و روايات مورد بررسي قرار داده و الزامات حضور زن در اجتماع را از ديدگاه اسالم تبيين نموديم .سپس
الگوي مطلوب اشتغال زنان را با حفظ کرامت زن ،رعايت پوشش شرعي ،عدم اختالط ،تناسب با ويژگيهاي زنانه،
هماهنگي با حقوق همسر و هماهنگي با وظيفه مادري ترسيم کرديم.از آنجا که وظايف دولت اسالمي به عنوان
کارگزار اصلي و مديريت کالن کشور مبتني بر حفظ و پاسداشت همه شئون حيات فردي ،خانوادگي و اجتماعي
زنان مورد توجه است ،مجموعهاي از ترتيبات ،تامينات و اصالحات را در حوزه فرهنگ و انديشه با هدف تامين و
تسهيل حرکت زنان در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي ،و فروکاستن از دامنه آسيبها و تهديدات تبيين مينماييم.

واژگان کليدي :مسئوليت فرهنگي ،دولت اسالمي ،اشتغال ،زنان ،خانواده

فيروزه کرمي

تقنيني ،فرهنگي ،آموزشي و پژوهشي است .بي شک

 )1بيان مسئله
اگرچه اکثر صاحب نظران و انديشمندان جامعه

حاکميت به معناي عام و دولت به طور خاص

نسبت به اشتغال بانوان نظر مخالفي ندارند و دين مبين

ميبايست براي دفع و رفع اين مخاطرات و تعارضات

اسالم نيز اشتغال زنان را با حفظ حدود اسالمي و

به ميدان آيد و نقش آفريني کند .در اين جستار برآنيم

رعايت ضوابط شرعي مجاز ميشمارد ،لکن به دليل

تا با توجه به منابع و متون معتبر و رسمي و

تأمين نيازهاي معيشتي خانواده ،رسيدن به استقالل

پژوهشهاي انجام يافته و مصاحبه با صاحب نظران و

مالي ،پُر کردن اوقات فراغت ،کسب هويت ،حفظ

اصحاب تجربه ،وظايف دولت اسالمي را براي تامين و

شادابي و نشاط و ،....اشتغال به حدي براي زنان

تسهيل حرکت زنان در فضاي اشتغال و فعاليتهاي

امروزي اهميت يافته که گاه موقعيت کاري و حفظ

اقتصادي واکاوي کنيم و مجموعهاي از ترتيبات،

شغل خود را بر زندگي زناشويي يا تربيت فرزند

تامينات و اصالحات را در حوزه فرهنگ و انديشه با

ترجيح ميدهند .و اين مهمترين نقطه آسيب است که

هدف فروکاستن از دامنه آسيبها و فراهم آوردن

با اهداف متعالي اسالم در ازدياد نسل و تقويت مباني

حداکثر پيشرفت و تعالي ،چونان که درخور جامعه و

خانواده و رشد و تربيت کودک در دامان پر مهر مادر و

نظام اسالمي است ،تبيين نماييم.

سکون و آرامش مرد در کنار همسر مباينتي آشکار
مييابد .خروج زن از شکل سنتي تعاريف و
کارکردهايي که تا پيش از اين به عنوان يک همسر و
مادر ،صرفا در چارچوب خانه و در محيط خانواده معنا
مييافت ،چيدمان نقش و وظايف سنتي و معهود زن و
مرد را در فضاي خانواده و جامعه به شدت تغيير
ميدهد.
به عالوه اشتغال زنان در بيرون از خانه که گاه او را
در معرض مواجهه و حتي اختالط با مردان قرار
ميدهد ،از آسيبهاي جدي است که مستلزم برنامه
ريزي و اتخاذ تدابيري است جامع و مانع تا ضمن
برچيدن زمينههاي کژي و ناپاکي ،شان و منزلت زن را
به خوبي پاس دارد ،از کيان خانواده صيانت کند و
انسجام و تعالي جامعه را دوام و قوام بخشد .بنابراين
الزم است با هدف حفظ اصول و ارزشهاي مندرج در
معناي خانواده از نگاه اسالم و نيز شان و مرتبت زن به
عنوان انساني داراي کرامت و منزلت ،تنظيمات و
ترتيبات شايسته و بايسته برقرار گردد .اين برنامه ابعاد
و شقوق گسترده و فراواني دارد که يکي از مهمترين
آنها متوجه وظايف حاکميت در حوزههاي اجرايي،
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 )2مباني نظري
خانواده در فرهنگ ايراني و اسالمي بسيار محترم و
معتبر است .آموزههاي ديني کانون خانواده را به مثابه
يک نهاد مقدس ميشمارد که حفظ حرمت و کيان آن
از مهم ترين توجهات و رويکردها است .زنان عنصر
محوري خانواده هستند و به عنوان يک همسر در رشد
و تعالي شوهران خويش سهمي شايسته دارند و در
مقام يک مادر در پرورش و کاميابي فرزندان خود
نقشي بي مانند را ايفا ميکنند .در يک تقسيم بندي کلي
سه ساحت براي نقش آفريني زنان متصور است که هر
يک از آنها ابعاد و شقوق گوناگوني را در برميگيرد.
اين سه حوزه عملکردي عبارتند از :نقش هويتي زن،
نقش زن به عنوان عضو محوري خانواده و نقش زن در
حوزه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي.
 )2-1نقش هويتي زن :در انديشه اسالمي
تفاوتهاي تکويني دو جنس ،نشانه تفاوت در جايگاه
انساني و ارزشي تلقي نميشود .به تعبير عالمه
طباطبايي تمام انسانيت را ميتوان در مرد و زن يافت و
اين نشانه تحقق انسانيت در هر دو صنف است .گر چه
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ميان اين دو ،در آثار مشترک نوعيه ،شدت و

مقامات ارزشمندي چون اصطفا ،طهارت (مومنون)10:

ضعفهايي وجود دارد ،اين تفاوتها به معناي بطالن

و مکالمه با فرشتگان (آل عمران )45-42:برمي شمارد.

حقيقت نوعيه در هيچ يک از آنها نيست( .الميزان في

 )2-1-2زن در مسير تكامل :در نگاه قرآن آفرينش

تفسير القرآن )1417،89:4

انسان به گونهاي است که در تمام شوون خلقت براي

 )2-1-1کرامت زن :شناخت زن ،منزلت و مقام او در

پيمودن باالترين درجات کمال صالحيت دارد و

حقيقت شناخت انسان و کرامت اوست.چنانکه در

ميتواند به حيات جاودان و سعادتي خالص از شقاوت

قرآن کريم آنگاه که از انسان ياد ميشود ،جنسيت

در جوار پروردگارش نائل شود( .طباطبايي ،ج،20ص.

همواره خارج از ذات و ماهيت انساني مطرح شده و

 )319از اين رو غايت خلقت انسان در انديشه ديني

مرد و زن بودن موجب تمايز نوع انسان نيست بلکه

پرستش عارفانه است " و ما خلقت الجنّ واإلنس إال

نظام تکويني عالم که بر استمرار حيات بشري پيريزي

ليعبدون" (ذاريات )56:و اين معنا در هيچ يک از آيات

شده ،مردانگي و زنانگي را ايجاب نموده است .به

اختصاص به «فرد» يا صنف خاصي ندارد.

عنوان مثال وقتي ميفرمايد« :لقد خلقنا االنسان في

 )2-1-3لزوم شكوفايي استعدادهاي زنان بر مبناي

أحسن تقويم» (تين)4 :کرامت ياد شده براي انسان

نظام حكيمانه خلقت :انديشه اسالمي به انسانيت زن و

است و جنسيت در آن نقشي ندارد .زن مصداق آيه «و

مرد در آفرينش نگاهي واحد دارد و هر دو را به

لقد کرّمنا بني آدم» (اسراء )70:و مشمول آيه «فتبارک

ساختن تمدن اسالمي در عرصه حيات انسانها فرا

اهلل أحسن الخالقين» (مومنون )14:است و خداوند

ميخواند و مسئوليت انحراف از مسير يا پايداري در

آسمان و زمين و هر چه در آنهاست مسخّر او قرار داده

عقيده را به گونهاي يکسان بر دوش هر دو ميگذارد و

است.

بر اساس اصل تکامل انساني ،نقشها و مسئوليتها را

قرآن کريم آفرينش زن و مرد را از آغاز خلقت

بين آن دو تقسيم ميکند( .فضلاهلل  )48 ،1389لذا با

(بقره)38-30:تا سکونت در بهشت (بقره )35-34:و

برنامه ريزي صحيح بايد حوزه مسئوليت و آگاهي او

سپس هبوط (همان)يکسان ميبيند .قرآن در فلسفه

نسبت به مسائل زندگي گسترش يابد تا بتواند حضور

خلقت (ذاريات )56:و استعدادهايي چون روح الهي

موفقي در عرصههاي مختلف داشته باشد .هر استعداد

(حجر ،)29-28:تسويه در خلقت (تين)4:ابزار ادراکي

طبيعي دليل يک حق طبيعي است .زن مانند مرد داراي

(نمل ،)78:فطرت الهي (روم ،)30:وجدان اخالقي

ذوق ،فکر ،فهم ،هوش و استعداد کار است .بنابراين

(شمس )8-7:و امانت الهي (احزاب )72:ميان زن و

بازداشتن او از نيرويي که آفرينش به او اعطا نموده نه

مرد تفاوت نمي گذارد؛ چنان که در ارزشهاي انساني،

تنها ظلم به زن بلکه خيانت به اجتماع ميباشد؛ چراکه

چون ايمان و عمل صالح (نحل ،)97:علم (مجادله،)11:

فلج کردن اين عامل انساني و تضييع نيروي نيمي از

تقوا (حجرات ،)13:سبقت در ايمان (واقعه،)11-10:

افراد اجتماع ،هم برخالف حق طبيعي فردي زن و هم

جهاد (احزاب ،)35:هجرت (آل عمران،)195/صراط

برخالف حق اجتماع است و سبب ميشود که زن

مستقيم (يس ،)61:تفاوت صنفي به چشم نمي خورد.

هميشه به صورت سربار و کلّ بر مرد زندگي کند.

قرآن کريم در سلوک معنوي ،آسيه همسر فرعون و

(مجموعه آثاراستاد مطهري )451:19

حضرت مريم (س) را الگوي همه مومنان معرفي

 )2-2نقش زن در خانواده :خداوند انسان را به منظور

ميکند (تحريم )11-10:و براي حضرت مريم (س)

نيل به مراتب تعالي و کمال آفريد و ميان مرد و زن ،با
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ايجاد حس نياز متقابل ،پيوندي برقرار ساخت تا هر

آفريني زنان ،پرده برداشته و ميفرمايد« :و من آياته أن

يک از دو جنس ،ديگري را براي اعتالي خويش الزم

خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل

و ضروري بداند .بنابراين پيوند عاطفي و محبت آميز

بينکم مودةً و رحمةً إن في ذلک آليات لقوم يتفکرون»

ميان زن و مرد در تشکيل خانواده پيوندي مقدس ،الهي

(روم )21:مردان سکون و آرامش عميقي در کنار زنان

و ضروري است( .زيبايي نژاد و سبحاني  )78 ،1388از

و در آغوش خانواده مييابند که در پرتو آن زندگي

اين روست که در اسالم ،هم به اهميت ازدواج و

چون قايقي به ساحل ميرسد و اضطرابها و نگرانيها

تشکيل خانواده توجه شده و هم ساز و کارهايي براي

و سرگردانيها از محيط انديشه و زندگي مردان رخت

حمايت از تشکيل خانواده پيش بيني شده است.

برمي بندد( .حکيمي )63 ،1387

(زيبايي نژاد  )470 ،1391اسالم ،خانواده را محبوب

 )2-2-2آرامش بخشي :زن و مرد به سبب تفاوت در

ترين بنيان اجتماعي در نزد خداوند دانسته است.

ويژگيهاي جسمي و رواني سهم يکساني در پايداري

(تفصيل وسايل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه

خانواده ندارند بلکه زن در آرامش دهي و لطافت

)1409،20:14و بنابر عقيده بسياري از متفکران اسالمي

بخشي فضاي خانواده ايفا کننده نقش ويژهاي است .از

انسان به طور طبيعي منزلي آفريده شده و در طبيعت

ديدگاه اسالم زن در خانواده ملزم به پرستاري از روح

تدابيري به کار رفته است که انسان را به سوي زندگ ي

مرد است که به واسطه فنون عشق ورزي و محبت

خانوادگي و داشتن فرزند سوق ميدهد( .مجموعه

امکان پذير است( .مطهري ،يادداشتها ،ج،5ص)78 .

آثاراستاد مطهري )19:164

در قرآن به صراحت ميفرمايد« :او خدايي است که

خداوند در تشريع قوانين خانواده ،رابطه و تناسب

شما را از نفس واحدي آفريد و همسرش را نيز از

بين نظام تکوين و تشريع را در نظر داشته است از اين

جنس او قرار داد تا در کنار او بياسايد» (اعراف)189:

رو تفاوت در برخي حقوق و مسئوليتهاي زن و مرد

اگرچه آرام بخشي درآيه  21سوره روم به عنوان

با توجه به اصل حکمت و عدالت خداوند توجيه

کارکرد هر يک از همسران بيان شده است و تعبير

ميشود( .هدايت نيا،1387،ص )37 .در نظام حقوقي

جعل مودت و رحمت از ناحيه خداوند بر انس طرفيني

اسالم هم نقشهاي طبيعي و هم نقشي که دو صنف

داللت ميکند (مجمع البيان  1372،8 :471؛

بايد برپايه قانون بر دوش گيرند ،مکمل يکديگرند.

زمخشري )473:3،1407لکن تأکيد بر اين ويژگي در

(عالسوند )2 :51 ،1391

آيه نخست ،حاکي از نقش ويژه زن در آرامش بخشي

 )2-2-1نقش همسري :زن در خانه ،سازنده و مجدد

است .نصوص روايي نيز زنان را مايه آرامش همسران

شخصيت ،توانايي و کارآيي مفيد مرد است .آرامش و

خود معرفي ميکند .به عنوان نمونه در رساله حقوق

سکوني را که زن به مرد ميبخشد ،با هيچ شيوه و

امام سجاد (ع) ميخوانيم« :حق همسرت بر تو اين

ابزاري نمي توان پديد آورد .زن بي آنکه نياز به تفکر

است که بداني خداوند او را مايه انس و آرامشت قرار

داشته باشد ميداند که اصالحات سالم فقط از خانه بر

داده است .بدان که اين نعمتي براي تو از سوي خداوند

ميخيزد و از آنجا که مرد سرگردان خيالي را به مرد

است پس بکوش که او را اکرام کني و با وي مهربان

فداکار و پاي بند به خانه و کودکان خود تبديل

باشي» (حراني )1404،262

ميسازد ،عامل حفظ و بقاي نوع است( .دورانت

 )2-2-3نقش مادري :مادري معموال به مفهوم توجه و

 )143 ،1388قرآن کريم از اين حقيقت واال در نقش

مراقبت از کودکان ،ارضاي نيازهاي مادي ،عاطفي،
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ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه اشتغال زنان

رواني و احساس مسووليت در قبال آنها ،و همچنين

مادرانه در نگاه اسالم از طريق آموزههايي که مومنان را

برقراري مناسباتي است که نيازهاي آنها را برآورده

بر نيکي بيشتر به مادران توصيه ميکنند (الکافي،162:2

ميکند )Adams, 1990( .بنابراين مادر به يک نوع بودن

 ،)1407جلب رضايت مادر و انس با او را برتر از

انساني ،الزامات بيولوژيکي يا زندگي اطالق ميشود.

جهاد ميدانند (همان ،ص،163 .ح )20و قدمگاه مادران

در ديدگاه تعيني بيولوژيکي ،مادر بودن را سرنوشت

را باغي از باغهاي بهشت ميشمرند ميتوان مشاهده

طبيعي و بيولوژيکي زنان ميدانند .در چنين رويکردي،

کرد( .مستدرک الوسائل)180:15،1408

رفتار مادري کارکرد غريزه مادري است که در طبيعت
و بيولوژي انساني ريشه دارد)Chodorow, 1978( .

اگرچه بسياري از نقشهاي گذشته مادران امروزه
نيازمند تخصصهايي است که الزمه آن طي کردن

در آموزههاي ديني هم مادري يک ارزش به

دوران تحصيل و کارآموزي از قبيل پرستاري ،مشاوره

حساب ميآيد که به دليل ويژگيهاي زيستي و رواني

و راهنمايي ميباشد ،ولي در دو مورد نقش مادر بي

بر دوش زنان نهاده شده است .از نظر فقهي نگهداري

بديل است :يکي بارداري و زايمان و ديگري عشق

از فرزند بر زنان واجب نيست ولي مادران در مراقبت

نامشروط مادر به فرزند( .منجم )85 ،1382با توجه به

از فرزندان از ديگران سزاوارترند .زنان در طي مراحل

نيازهاي کودکان به ويژه در سنين اوليه رشد ،مادران

مادر شدن عالوه بر دستيابي به ثواب سرشار ،به

شايسته ترين فرد براي عهده دار شدن پرورش اوليه

کماالت روحي و معنوي نيز ميرسند و صفات اخالقي

کودکانند .با لحاظ اهميت شکل بخشيدن به شخصيت

بسياري در آنها رشد ميکند .از اين رو اسالم با برخي

و هويت فرزندان ،نبايد در روند پرورش آنان کوتاهي

قوانين خود ميکوشد اين نقش را تقويت کند و براي

و کاهلي صورت گيرد و الزم است هر زمان ايجاب

زنان امکان تعيين اولويت را در اين زمينه فراهم کند.

نمايد زن شاغل ،شغل خود را براي ايفاي مهمترين

(زن در اسالم )97:2،1391نقش برجسته و محوري در

وظيفه اش يعني مادري و همسري کنار گذارد.

خانواده و وجود ويژگيهاي احساسي و عاطفي ،زنان

 )2-3نقش زن در اجتماع :عرصه حيات اجتماعي

را قادر خواهد ساخت که مناسب ترين نقش را براي

عرصه تالش انسان براي نيل به کمال است .بخش

مديريت و رهبري ارتباطات ثمربخش ميان افراد در

عظيمي از استعدادها و قابليتها در اين ميدان به

نهاد خانواده داشته باشند .در نگاه اسالم مراقبت

فعليت ميرسند چنان که تکاپوي آدمي در اين حوزه

مادرانه ،زمينههاي تکويني دارد( .بحاراالنوار :183

در دست يابي به کماالت فردي و موفقيت در حيات

)1403،4

خانوادگي نيز مؤثر است.آموزههاي اسالمي عالوه بر

زن در موقعيت مادري گاه داراي مسئوليتهاي

اين که مسئوليت اجتماعي مردم را در قالب وجوب امر

الزامي مانند حفظ سالمتي جنين است تا جايي که اگر

به معروف و نهي از منکر بيان ميکند ،اهتمام به امور

بر سالمت جنين خود بيمناک است بايد از روزه واجب

مسلمين – به عنوان امري فرا جنسيتي – را وظيفهاي

نيز بپرهيزد .پس از تولد فرزند ،مسئوليت الزامي بر

ميشمارد که بيتوجهي به آن به منزله عدم عضويت در

عهده مادر نيامده است؛ اما شيردهي و پرورش فرزند و

جامعه اسالمي است( .وسائل الشيعه )1409 ،336:16

مشارکت با پدر در تربيت وي ،از امور ارزشمندي

آيات و روايات زنان را چون مردان به تعاون بر برّ و

است که پاداش سنگين براي آنها در نظر گرفته شده

نيکي ،شرکت در حج و نماز جمعه و غيره دعوت

است( .زيبايي نژاد  .)126 ،1391ارزشمندي کنشهاي

ميکند.
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در فرهنگ ديني شواهد فراواني موجود استت کته

اقتصادي از آنها استنباط ميشود .در حقيقت حکم

نشان مي دهد زنان مسلمان در عصتر رستالت نبتوي و

شرعي اشتغال زنان در داخل عموم و اطالق اوليه

پس از آن ،در صحنه اجتماع حضتور فعّتال داشتتند و

ادلهاي باقي ميماند که نه تنها بر مباح بودن ،بلکه بر

رسول اهلل (ص) و ائمه اطهتار (ع) نته تنهتا آنتان را از

مطلوبيت و رجحان کسب و کار داللت دارند که در

انجام اين کارها نهي نکردند ،بلکه آنان را تشتويق نيتز

قالب تمثيل ،نقل داستان ،وضع احکام و به رسميت

نمودند و حضور آنتان را در ايتن صتحنههتا ستتودند.

شناختن اکتساب و مالکيت زنان بيان شده اند و اين

نمونتتههتتاي فراوانتتي از مشتتارکت زنتتان در انتتواع

ادله در کتاب و سنت فراوانند( .شمس الدين

فعاليتهاي سياستي ،اجتمتاعي و اقتصتادي در تتاريخ

)1996،193

اسالم ثبت شده استت .بيعتت (ممتحنته ،)12:هجترت

 )2-4-1مشروعيت اشتغال زنان از نظر قرآن :آياتي

(نستتاء ،)98-97:امتتر بتته معتتروف و نهتتي از منکتتر

چند از قرآن مجيد بر حق مالکيت زنان بر اموالشان

(توبه ،)71:شرکت درمباهله (آل عمران ،)61:تالشها و

داللت دارند .نظير « :و ال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم

فعاليتهاي خواهر موسي (ع) بتراي رهتايي وي (طته:

علي بعض للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب

 ،)40نمونه هايي از مشارکت زنان در قترآن متيباشتد.

مما اکتسبن» (نساء )32:يا آياتي که همه مردم را به

حضور نظامي زنان در حوزههاي مختلف از تشويق بته

فعاليت اقتصادي تشويق ميکند از جمله« :فاذا قضيت

مبارزه (اعتالم النستاء فتي االعتالم العترب و االستالم

الصالة فانتشروا فى االرض و ابتغوا من فضل اهلل و

 ،)1406،342:2حراستتتتت و نگهبتتتتاني (طبقتتتتات

اذكروا اهلل كثيرا لعلكم تفلحون» (جمعه )10:که به

الکبتتري ،)1410،220:1پشتتتيباني و تتتدارک جنتتگ و

صورت مطلق اعم از زن و مرد بيان شده است .البته در

تداوي مجروحان (الکامل في التاريخ  ،)551:1،1414تا

آيات ديگري نيز مضمون «ابتغاء فضل» وجود دارد

مبتتتارزۀ رو در رو بتتتا دشتتتمن (انستتتاب ااشتتتراف

نظير اين آيات (نحل ،14:اسراء ،66:فاطر،12:بقره،198:

 )1417،325:1از سوي زنان در منابع دينتي و تتاريخي

قصص )73:که مفسران آن را به تجارت و کسب مال و

اسالم موجود است .همچنين دربتاره حضتور زنتان در

تالش اقتصادي تفسير نمودهاند .در اينگونه آيات با

حج و عمره (الجامع الصحيح ،)79:4حضور در مساجد

توجه به کاربرد "قاعده تغليب" در ادبيات عرب،

(سفينة البحار  ،)1414 ،241:8شرکت درنماز عيد فطتر

مخاطب قرآن انسان است و لفظ داراي اطالق بوده و

و قربتتان (وستتائل الشتتيعه ،)1409،472:7حمايتتت از

انجام فعل بين زن و مرد مشترک ميباشد .همچنين

حکومتتتتت استتتتالمي و تقويتتتتت آن (الجتتتتامع

آيات تسخير را نيز ميتوان در عداد اينگونه آيات نام

الصتتحيح)203:8رفتتع حتتوائج متتردم (وستتائل الش تيعه

برد .مانند« :الم ترو أن اهلل سخّر لکم ما في السموات و

 )1403،239:3نمونههاي فراواني را ميتوان باز گفت.

ما في االرض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه»
(لقمان)20 :
 )2-4-2مشروعيت اشتغال زنان از ديدگاه روايات:

 )2-4جواز اشتغال زنان در اسالم
جواز اشتغال زنان از عموم و اطالق برخي از آيات

در سيره معصومين (ع) نمونههايي از تأکيد و تأييد بر

قرآن کريم قابل استناد ميباشد .اگرچه واژههاي به کار

امر اشتغال زنان وجود دارد .به خصوص در مورد

رفته در برخي از آنها به صراحت در معناي اشتغال

مشاغلي که تنها از عهده بانوان بر ميآيد و يا با طبيعت

زنان نيست ،اما به داللت التزامي ،معناي کار و تالش

آنان سازگاري دارد ،مانند :مشاطه گري ،عطاري،

20
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ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه اشتغال زنان

مامايي ،خياطي و بافندگي ،شيردادن و ....اين دسته از

 )2-5-1حفظ کرامت زن و التزام به عفت و پوشش

روايات فراوانند که تنها به نمونههايي از آنها اشاره

و

شرعي

ميشود:

(نور،31:احزاب59:و ،)53متانت در رفتار و رعايت

 -1همسر عبداهلل بن مسعود به عنوان زني که صنعتگر

آداب گفتگوي سالم با نامحرم (احزاب)32:

و پر تالش بود و منافع حاصل از کارش را هزينه
خانواده ميکرد و براي اين کار خود از تأييد پيامبر
(ص) برخوردار بود .وي روزي از رسول خدا
(ص) سوال کرد آيا در دادن نفقه خانواده اجري
دارد ؟ پيامبر نيز اين اطمينان را به او داد( .اسد
الغابه في معرفه الصحابه )121:6،1409و نيز زينب
بنت جحش همسر رسول خدا (ص) که صنايع
دستي ميساخت و منافع حاصل از آن را صدقه
ميداد (اسد الغابه في معرفه الصحابه)126:6،1409
 -2زينب حوالء معروف به عطاره که به صورت دست
فروش به خانههاي مردم ميرفت .رسول خدا به
زنان اجازه داده بود براي کسب روزي در روزهاي
عيد از منزل خارج شده و بساط بگسترانند.
(تهذيب ااحکام)287:3،1407 ،
براي تصدي انواع مشاغل ،در هيچ يک از کتب
فقهي در شروط متعاقدين ،جنسيت مدخليت ندارد،
حتي در هيچ يک از کتب فقهي در مکروهات به ويژه
در بيع ذکري از جنسيت نشده است .در آداب عقود به
ويژه در آداب بيع که تا  24مورد إحصا شده حتي
ترجيحي که نشان از برتري جنسي باشد ،ديده نمي
شود( .الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه
)221:3،1410

عدم

اختالط:

(رعايت

پوشش

"غضّ بصر" (نور30:و ،)31پرهيز از خلوت با
نامحرم (احکام النساء  )1413 ،157:9پرهيز از اختالط
(بحاراانوار)183:20،1409
 )2-5-2تناسب شغل زنان با ويژگيهاي زنانه :با
توجه تفاوتهاي جسمي،رواني و رفتاري زن و مرد،
هر شغلي با ساختار خلقتي زنان سازگار نيست ؛ از اين
رو در طراحي الگوي اشتغال زنان نوع ،کميت و کيفيت
آن اهميت بسياري دارد( .نهج البالغه ،نامه  31؛ الميزان
في تفسير القرآن 1417،255:6؛ جوادي آملي ،1369
)356
 )2-5-3هماهنگي شغل با حقوق همسر (پذيرش
رياست شوهر ،لزوم تمکين ،استجازه براي خروج از
خانه و عدم مغايرت اشتغال زن با مصالح و حيثيات
خانواده (رک :شمس الدين  79-69 ،1996؛ قانون
مدني ،ماده )1117
 )2-5-4هماهنگي شغل با وظيفه مادري :با توجه به
مطالب مندرج در بند  3-2-3و نيز با مالحظه اين که
مادر تا هفت سال ،در زمينه حضانت فرزندان ،بر پدر
اولويت دارد (رک :جواهر الكالم في شرح شرائع
اإلسالم  220:24،1404؛ نجم الدين  )1408،289:2در
الگوي اشتغال زنان،شرايط شغلي مادران بايد به نحوي
تعديل شود که با وظايف مادري آنان تناسب داشته

 )2-5الزامات اشتغال زنان :از بررسي آيات و روايات

باشد.

و متون معتبر ديني چنين مستفاد ميشود که در صورت

 )3ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در

ضرورت اشتغال زنان ،براي حفظ شأن و مرتبت آنان و

مديريت حوزه اشتغال زنان

کيان و استحکام خانواده و سالمت و پاکي جامعه الزم

چنان که ديديم خانواده در فرهنگ اسالم واجد ارزش

است اصول و قواعد زير مورد توجه و اهتمام قرار

و اهميت بااليي است و زنان به عنوان نيمي از پيکر

گيرد:

اجتماع و نيز عنصر محتوري خانواده شان و منزلتي
واال دارند .نقش هويتي زن متضمن کرامت انساني و
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حفظ کرامت
زن
هماهنگی با
وظيفه مادری

رعايت پوشش
شرعی
الگوي مطلوب
اشتغال زنان

هماهنگی با
حقوق همسر

عدم اختالط
تناسب با
ويژگيهای زنانه

شکل  :1الگوي مطلوب اشتغال زنان از نظر اسالم
صيرورت در مسير کمال و شکوفايي استعدادهاي

متوجه زنان و خانواده ميشود .دولت اسالمي به عنوان

او بر اساس نظام حکيمانه خلقت است .نقش زن در

کارگزار اصلي و مهمترين مسئول اجرايي کشور در اين

خانواده شامل همسري ،آرامش بخشي و مادري است،

خصوص بيشترين وظيفه را دارد .برنامه ريزيها و

و نقش زن در اجتماع نيز از عوامل نيل به کمال انساني

اقدامات دولت اسالمي بايد مبتني بر حفظ و پاسداشت

او است .در روند تحوالت اجتماعي همه اين نقشها

همه شئون حيات فردي ،خانوادگي و اجتماعي زنان

ميبايست از گزند و آسيب زمانه محفوظ بماند تا

باشد تا در مسير تکاملي جامعه نقصان و خللي وارد

سعادت و کمال فردي زنان و بالمآل صالح و فالح

نيايد .با توجه به مراتب پيش گفته ميتوان ابعاد

جامعه تامين و تضمين شود .حضور زن در اجتماع و

مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه

انجام فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال وي بايد متضمن

اشتغال زنان را به شرح ذيل تبيين نمود.

حفظ کرامت زن و التزام به عفت و پوشش و عدم

 )3-1اصالح نگرش به خانواده و بها دادن به خانه

اختالط ،متانت در رفتار و رعايت آداب گفتگوي سالم

داري :با توجه به اين که خانواده واحد بنيادين جامعه

با نامحرم ،پرهيز از خلوت با نامحرم ،پرهيز از اختالط،

و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است ،قوانين و

تناسب شغل زنان با ويژگيهاي زنانه ،هماهنگي شغل

مقررات و برنامههاي کشور بايد در جهت آسان کردن

با حقوق همسر ،و هماهنگي شغل با وظيفه مادري

تشکيل خانواده و حمايت و پاسداري از قداست و

باشد.

استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق

آنچه مسلم است انجام برنامهريزي صحيح به

اسالمي باشد .اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي بانوان

منظور نيل به اهداف پيش گفته بايد متناسب با

مستلزم خروج از خانه و دوري آنان از محيط خانواده

تهديدات و آسيبهايي باشد که در اين روند و فرآيند

است .طبيعي است که نهاد خانواده از اين بابت دچار
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خالء و کاستي شود .گسترش اين رويه به تدريج تبديل

نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده کردن قوانين

به يک عادت همگاني شده و در ادامه به عنوان يک

پوياي اسالم است و ضروري است که کليه برنامه

هنجار و رويه قابل قبول و متعارف درميآيد .تا جايي

ريزيها و سياست گذاريها در تمام سطوح ،حق

که فعاليتهاي اقتصادي بسياري از بانوان نه فقط از

مدارانه و ملهم از نگرش توحيدي و در راستاي تعالي

روي ضرورت و براي تامين نيازهاي حقيقي مالي و

و مصالح خانواده باشد .در تند باد تحوالت امروز

اقتصادي ،بلکه از روي تفاخر ،تفنن ،چشم و هم

جهاني ،زن و نهاد خانواده بيش از هر زمان ديگري

چشمي ،عادت ،تجملگرايي و زيادهخواهي و...صورت

دستخوش تالطمات و ناپايداريها ميشوند ،لذا توجه

ميپذيرد .بدين ترتيب باور محوريت زن در خانواده و

به احيا و تقويت جايگاه زن و خانواده از بايستههاي

تقدم بخشي به وظايف و مسئوليتهاي همسري و

برنامه ريزيهاي دولت است.

مادري رنگ ميبازد و اشتغاالت بيروني و کسب درآمد

 )3-3آگاهي بخشي به زنان و فرهنگ سازي :تبيين و

جاي آن را ميگيرد ،و اين همان خسارتي است که

اعتالي نظام اخالقي ،تربيتي و فرهنگي خانواده مبتني

ميتواند بني ان خانواده را سست کند و ارکان آن را به

بر اصول و مباني فرهنگ اسالمي -ايراني از جمله

مخاطره اندازد .لذا دولت ميبايستي با برنامههاي

برنامههاي مهمي است که دولت وظيفه انجام آن را به

مناسب فرهنگي در جهت اصالح نگرش به خانواده و

عهده دارد .ارتقاء آگاهي و فرهنگ عمومي نسبت به

بها دادن به خانه داري به عنوان يک شغل شرافتمندانه

ارزشها و تعاليم ديني در خصوص جايگاه و کارکرد

و مقدس همت گمارد.

مورد انتظار خانواده (اخالقي ،تربيتي ،بهداشتي،

 )3-2احيا و تقويت جايگاه زن و خانواده :خانواده از

مديريتي و)....و نيز آگاهي بخشي و ارتقاء مهارتهاي

ابتداي تاريخ تاکنون در بين تمامي جوامع بشري ،به

نوجوانان و جوانان در تشکيل و تحکيم خانواده مبتني

عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي زير بناي جوامع و

بر سبک زندگي اسالمي  -ايراني ،در کنار آگاهي

منشاء فرهنگها ،تمدنها و تاريخ بشر بوده است.

بخشي تمامي زوجين در زمينه شناسايي عوامل

پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت و

تضعيف و تقويت کننده بنيان خانواده و ارتقاء

هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي اش ،همواره

مهارتهاي تحکيم و تعالي خانواده از ديگر وظايف

سبب اصالح خانواده بزرگ انساني جامعه و غفلت از

دولت در اين باره ميباشد( .ستاد ملي زن و خانواده

آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به

)110،1391

ورطه هالکت و ضاللت بوده است .اسالم به عنوان

 )3-4ارزشگذاري کار خانگي زنان و تعييين سيهم

مکتبي انسان ساز بيشترين عنايت را به تکريم ،تنزيه و

آنان در توليد ناخالص داخلي کشور :درستت استت

تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را کانون تربيت و

که زنتان در ازاي کتار و ختدمتي کته در خانته انجتام

مهد مودت و رحمت ميشمارد و سعادت و شقاوت

ميدهند مزدي دريافت نمي کنند اما واقعيت اين استت

جامعه انساني را منوط به صالح و فساد اين بنا ميداند

که کارخانه داري توليد درآمد ميکند ولي ايتن درآمتد

و هدف از تشکيل خانواده را تامين نيازهاي مادي،

پوشيده و پنهان است .اگر زن بته داليتل مختلتف کتار

عاطفي و معنوي انسان از جمله دست يابي به سکون و

خانه را انجام ندهد ،خانواده ناگزير ميشود که با مبلغي

آرامش بر ميشمارد .دستيابي به اين اهداف واالي

از درآمد خانواده ،فردي را براي انجام امور به استخدام

مکتب اسالم و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن،

درآورد .اما کار زنان در خانه قابل فروش نيستت و بته
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همين دليل داراي ارزش اقتصادي ارزيابي نمتي شتود.

غرب تحقير شده و پيوسته به زنان تلقين ميشتود کته

در حالي که برآورد شده است که کار ختانگي از نظتر

خوشي و لذت در زندان خانه از زنتان گرفتته شتده و

ارزش تقريباً معتادل يتک ستوم کتل توليتد ستاالنه در

خانه حکم زندان را براي آنان دارد.

اقتصاد امروزي است( .گيتدنز  )555 ،1385از ايتن رو

اين در حالي است که مادري نيازي تکويني استت.

کوشش هاي بيشتري الزم است تا کار خانه داري زنتان

خداوند جنس مذکر را براي مبارزه و تتالش آفريتده و

به عنوان کارهايي که نقتش مستتقيم در اقتصتاد پتولي

جسم و جان زن را براي مادري ،عشق و بقاي خانواده

کشور و درآمد خانواده دارد ،شتناخته شتود و در يتک

برگزيده است .طترفداران تستاوي حقتوق مترد و زن

نظام محاسباتي خاص ،اندازه گيري و تخمين زده شود.

گرچه با شعارهاي خود ،زنان را از خانته ختارج و بته

اين امر با توجه به اين کته سته چهتارم زنتان را خانته

سوي مراکتز اقتصتادي و ختدماتي روانته کردنتد ،امتا

داران تشکيل ميدهند ،از جهت زدودن باورهتاي غلتط

نتوانستند تمايل قلبي زنان را به بچه داري و خانه داري

فرهنگي نسبت به کارهتاي ختانگي و منزلتت زنتان و

از بين ببرند (يوسفيان )82 ،1389

همچنين از لحاظ رشتد و امنيتت روانتي و حقتوقي و

نقتتش برجستتته و محتتوري در ختتانواده و وجتتود

اقتصادي زنتان خانته دار ،بته خصتوص از نقطته نظتر

ويژگيهاي احساسي و عاطفي ،زنتان را قتادر خواهتد

تربيت فرزنتدان قابتل توجيته و حتائز اهميتت استت.

ساخت که مناستب تترين نقتش را بتراي متديريت و

(سفيري )95 ،1377

رهبري ارتباطات ثمر بخش ميان فردي در نهاد خانواده

 )3-5اصالح نگرش در باره فرزند آوري :از تجليات

داشته باشند چرا که دامان مادر نخستين مدرسه و اولين

ارزشمند زن در جهان خلقت ،نقش مادري اوست.

بستر براي شکل گيري ارتباطات ميتان فتردي استت و

وجودي در دنياي پهناور هستي نيست که از چشمه پر

آنچه کودک در اين مدرسه ميآموزد ،براي هميشه نتزد

مهر و بخشنده مادر ننوشيده باشد و دستهاي نوازش

او باقي خواهد ماند (دشتي زاد و حتداد محمتد آبتادي

گر او بر آالم و دردهاي او تسکين نداده باشد .در عالم

 )682:2 ،1392از اين رو حضور مادر در خانه از نظتر

هستي هر کجا صحبت از رحمت ،عشق ،مهر و محبت

کمي وکيفتي ،بايتد بتا نقتش ويتژه او در حفتظ بنيتان

به ميان ميآيد نام مادر ميدرخشد.

خانواده متناسب باشد .اين مسأله مستلزم اين است کته

مقام مادري نقطه اوج کمال وجتودي زن و فرزنتد

زن هم فرصت بيشتتري را در خانته در کنتار فرزنتدان

آوري ارزشمندترين و واالترين مسئوليت تکويني است

باشد و هم حضوري پررنگ و با نشتاط داشتته باشتد.

کتته استتتعداد آن را خداونتتد متعتتال در وجتتود زن بتته

بنابراين براي يک مادر موفتق نبايتد چيتزي بته انتدازه

وديعت نهاده است .متاستفانه تحتوالت دوران اخيتر و

فرزندش ارزشمند باشد ،اينکه کار و موقعيت شغلي آن

تراوشات فکري ليبراليستي ،اومانيستي ،فمينيستي و.....

قدر براي برخي زنان ارزشمند باشد که کودک ختود را

موجب شده که حقيقت متادري و ارزش فرزنتد آوري

به اشکال مختلف از آغوش پر مهر خود جتدا ستازند،

در زمانه ما رو به فراموشي رود .يکتي از آثتار و نتتايج

بزرگترين کوتاهي در تربيت آنها شمرده ميشتود و بتر

جنجال تبليغاتي جهان غرب در طرح شعار تساوي زن

اساس تجربه ،اين کودکان در آينده دچار عتدم تعتادل

و مرد اين است که زنان را از ايفاي کامل نقش متادري

روانتتي و مشتتکالت روحتتي خواهنتتد شتتد( .بتتال

باز دارد و اين مسئوليت خطير را در نظر آنان بي ارزش

افکن)1391،451:1

جلوه دهد .از همين روي لذت مادري از ناحيه فرهنگ

24

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه اشتغال زنان

بنابراين هيچ خدمتي ضروريتر و حياتيتر از

همسر ،باال رفتن توقعها ،زندگي بدون محبت ،دعوا و

خدمت مادري نيست و مادران نيمه وقت،آينده فرزندان

مشاجره ،باال رفتن توقع فرزندان) و اجتماعي (کمبود

را فداي درآمد ناچيز حاصل از خدمات عمومي

منابع طبيعي ،ايجاد اختالف طبقاتي ،نفوذ استعمار،

مينمايند .هيچ درآمدي آينده سعادت بخش فرزندان را

کاهش توليد ،فاصله طبقاتي ميان مردم و مسئوالن)

به جاي محبت و مراقبت مادر تأمين نمي کند .از لحاظ

خواهد داشت( .ايراني)1389،31

جرم شناسي ،حضتور مادر درکانون خانوادگي،

رواج روحيه مصرف زدگي و اسراف و تبذير از

ابتدائيترين ضرورت به نظر ميرسد( .کي نيا،1388 ،

عوامل مهمي است که زنان جامعه را براي تامين

ج ،1ص )218 .ميان اشتغال زنان و کاهش جمعيت

هزينههاي متعلقه به فعاليت اقتصادي وا ميدارد.

ارتباطي دو سويه برقرار است .تمايل به مشاغل رسمي

اصالح الگوي مصرف و قناعت پيشگي ميتواند

و پرشدن اوقات فراغت از انگيزۀ فرزند آوري ميکاهد

بسياري از اشتغاالت غير ضروري بانوان را کاهش دهد

و کاهش شمار فرزندان ،زمينۀ الزم را براي اشتغال

و وقت و انرژي آنان را براي پرداختن به امور خانه و

فراهم ميسازد .در حالي که درصد رشد ساالنه

خانواده آزاد نمايد .ترويج فرهنگ خودباوري و اعتماد

جمعيت طي سالهاي  1375 -1385در كل كشور

به نفس نسبت به قدرت ،توانمندي و شايستگي زنان و

 1/61درصد بوده كه مقايسه آن با رشدهاي متناظر

پرهيز از تجمل گرايي ،مدگرايي و مصرف زدگي از

 3/91درصد در دهة  1355 -1365و  1/96درصد در

جمله وظايفهاي مهم دولت براي صيانت از شان زن

دهه  1365 – 75حاكي از تحولي اساسي و افت

و کيان خانواده است( .حسين زاده)1390،104

اساسي ميزانهاي رشد جمعيت است( .محمودي11و

 )3-7تقويت احساس مسئوليتهاي خانوادگي :يکي

)1389 ،12

از بايستههاي مهم و کليدي در رويکرد فرهنگي دولت

با توجه به مطالب فوق اقدامات فرهنگ ساز

به منظور حفظ شان زن و صيانت از کيان خانواده

دولت اسالمي براي مقابله با تفکرات مسموم و مخرب

توجه به مسئوليتهايي است که ساير اعضاي خانواده

در جهت اجراي برنامههاي ترويج و تشويق فرزند

بر عهده دارند .خانواده يک مجموعه به هم پيوسته و

آوري و ازدياد نسل الزم و ضروري به نظر ميرسد.

منسجم است که همه اعضا در تامين اهداف واالي آن

 )3-6تعديل و اصالح الگوي مصرف :يکي از

مسئوليت مشترک دارند .به خصوص در مواقعي که

بيماريهاي خطرناکي که دامن گير بسياري از مردم

زنان در خارج از خانه کار و مسئوليتهاي اجتماعي

شده و به ناراحتيهاي بسيار و انحطاط در جنبههاي

دارند ،بار مسئوليت ديگر اعضاي خانواده سنگين تر و

گوناگون انجاميده ،اسراف است.اسراف و بي توجهي

جدي تر ميشود .از اين رو بايد همه آنچه که در يک

به ميانه روي ،موجب فقر ،بال و بيچارگيهاي ديگر

خانواده به واسطه اشتغال زن دچار ضعف و کاستي

ميشود.

ميشود ،با تشريک مساعي و معاضدت همدالنه ساير

مصرف گرايي و نداشتن روحيه قناعت و ميانه

اعضاي خانواده بازيابي و جبران شود .اصالح نگرش

روي ،پي آمدهاي فردي (از دست دادن آرامش ،فقر و

اعضاي خانواده و تقويت ارتباطات ميان فردي مشتمل

عقب ماندگي،کاهش نيروي ايمان ،ناتواني در مبارزه با

بر گشودگي ،همدلي ،مثبت گرايي ،و حمايتگري از

استعمار ،تجمل گرايي) ،خانوادگي (مصرف بيشتر،

اجزاي مهم اين مسئوليتها است( .کرمي ،1394،ص.

ايجاد اختالف در خانواده ،عدم توجه به نيازهاي

)600
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 )3-8توسعه فرهنگ حجاب و عفاف :جامعه اسالمي

فرهنگي متناسب و معقولي را براي اين امر مهم معمول

از نظر اسالم جامعهاي پويا ،کارآمد ،راشد و با کمترين

دارد.

آسيب است .جامعهاي که در آن افراد در کمال آسايش

 )3-9کيفيت بخشي و غني سازي اوقات فراغت:

فکري و روحي و در تعامل با ديگر افراد جامعه به

افزايش سطح درآمد خانوار همراه با توسعه علم و

فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي پرداخته و بدون هيچ

فناوري ،بسياري از فعاليتهاي معمول خانه داري را به

آسيبي از فعاليتهاي خود بهره الزم را ميبرند .يکي از

ماشين سپرده است .بنابراين انجام فعاليتهاي روزمره

احکام متعالي و روح بخش اسالم ،حجاب است.

خانه داري که تا پيش از اين با صرف زمان و زحمت

حجاب نه تنها در تکريم زنان ،حفظ شان وجودي آنان

زياد انجام ميشد ،امروزه با سرعت و سهولت توسط

و استعالي روحي و معنوي آنان نقش بارزي دارد بلکه

انواع ماشينهاي برقي در خانهها انجام ميشود .به

موجب تحکيم بنيان خانواده ،سالمت رواني ،پويايي و

عالوه فرهنگ خريد خدمات از بيرون از منزل (از قبيل

کارآمدي جامعه نيز خواهد شد.عفاف به عنوان يک

رفتن به رستوران ،استفاده از غذاهاي آماده و)....

ارزش دروني و واالي اخالقي جايگاه ويژهاي در دين

فرصت و فراغت بيشتري را براي زنان خانه دار به

اسالم دارد .اسالم به عنوان آخرين و کاملترين آيين

ارمغان آورده است .دولت وظيفه دارد به منظور جهت

الهي حجاب را هديهاي از جانب خداوند به جامعه

دهي به برنامهها و فعاليتهاي مختلف گذران اوقات

اسالمي داد ،و به صورت متعادل و با استناد به طبيعت

فراغت زنان و دختران در راستاي تامين سالمت

انساني زن و مرد به آنان ارائه کرد .از نگاه اسالم زن

جسمي و بهداشت رواني ،کاهش اضطراب و خستگي،

مظهر زيبايي آفرينش است و با پوشش مناسب معرفي

کسب نشاط و شادي ،شناسايي و رشد استعدادها،

مناسبي از خود ارائه ميدهد و ديگر از نگاه مردان

تقويت تمايالت ديني و اخالقي و هويت ديني و ملي

وسيلهاي براي تمتع لذات جنسي نخواهد بود .اسالم

زنان اقدام نمايد .ارائه معلومات الزم براي پيشگيري و

با وضع حجاب ،جامعه را متعادل ساخته و آثار و

توانمند سازي زنان در مقابله با آسيبهاي اجتماعي و

برکات زيادي ايجاد مينمايد که به صورت فردي و

فرهنگي زنان ،آگاهي از مسائل بهداشت جسمي،

اجتماعي قابل مشاهده و مطالعه است( .دنگجي

رواني ،محيطي و تغذيه صحيح زنان و کودکان ،اطالع

زاده،1391،ص)764.

از روشهاي تربيتي و پرورش فرزندان ،فنون و

خروج زن از خانه به منظور انجام فعاليتهاي

مديريت خانه و روابط خانوادگي ،حقوق و تکاليف

اجتماعي و اقتصادي ،او را در معرض مواجهه با مردان

زوجين ،آشنايي با قوانين کشوري ،مباحث اخالقي و

نامحرم قرار ميدهد .زنان شاغل بسيار بيشتر از زنان

ديني در قالبها و شيوههاي جذاب و نوين در ذيل

خانه دار در معرض ديد ،برخورد و احيانا اختالط با

همين مبحث جاي ميگيرند( .حسين زاده)1390،106

مردان هستند .دين مبين اسالم با دستور رعايت حجاب

 )3-10افزايش آگياهي جامعيه نسيبت بيه فعالييت

و عفاف در صدد حذف و کاهش آسيبهاي ناشي از

اقتصادي زنان با تاکيد بر شان و کرامت انساني آنها:

اين مواجهات است .طبيعي است که دولت اسالمي نيز

شرايط و محيط کار اجتماعي بانوان بايتد بته گونتهاي

وظيفه دارد در ابعاد گوناگون اجرايي ،آموزشي و

مهيا شود که زمينه رشد معنوي ،علمي و حرفهاي آنتان

فرهنگي در جهت بسط و تقويت فرهنگ حجاب و

فراهم شود و به ديانت ،شخصيت ،منزلتت و ستالمتي

عفاف کوشش کند و به خصوص برنامه ريزيهاي

فکري و روحي آنان لطمهاي وارد نيايد .بته عتالوه بتا
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توجه به نقش زنتان در پيشترفت اجتمتاعي و توستعه

خانوادهاي که با توجه به کفويت ايماني زوجين تشکيل

اقتصادي ،بايد تسهيالت الزم براي اشتغال آنان از سوي

شده است ،با انجام اعمال صالح توسط اعضاي آن با

دستگاه هاي اجرايي فتراهم آيتد و برنامته ريتزيهتاي

ثبات تر ميشود .اعمال صالح در بر دارنده رفتار و

مناستتب حستتب اولويتتت صتتورت گيتترد( .حستتين

اخالق حسنه (ايثار ،تواضع ،صبر ،گفتار نيک ،حسن

زاده)1390،100

خلق ،راست گويي و )...و عبادات (واجبات و

 )3-11ارتقاء فرهنگ سازماني و شرايط محيط کار:

مستحبات) است .اين خانواده با همراهي و مساعدت

فرهنگ سازماني و شرايط محيط کار نقش و تاثيري

اعضاي آن با يکديگر در اطاعت از خداوند متعال ،بر

شگرف در کاهش عوارض منفي ناشي از اشتغال زنان

رشد و تکامل خود خواهد افزود .واضح است که هيچ

و افزايش منافع حاصل از آن و رفع تعارضات نقشي

خانوادهاي از تاثير عوامل سياسي ،فرهنگي و اقتصادي

بانوان دارد .فرهنگ سازماني مناسب از ارکان اصلي

مصون نخواهد بود .بنابراين ضرورت دارد که در

تامين اشتغال سالم براي زنان مطابق با موازين اسالمي

جامعه اسالمي ساختارهاي حاکم بر جامعه با جهت

است که شرايط را براي رشد و تعالي مادي و معنوي

الهي به گونهاي پي ريزي شود که خانوادهها را در

بانوان فراهم ميکند .مهمترين مولفههاي مربوط به اين

مسير کمال و قرب الهي سوق دهد .جامعهاي که بر

مبحث عبارتند از :خلق فضاي همکاري ميان کارکنان،

اساس قرب الهي هدف گذاري شده و تمامي

تشکيل تيمهاي کاري به جاي کارهاي فردي ،آموزش

ساختارها ،سازمانها و نهادهاي آن نيز بر همين اساس

به مديران و کارکنان براي آشنايي با فوايد حل

شکل گرفته و سياستگذاري شده است ،بستري

تعارضات نقشي ،تنظيم سياستهاي زمان کاري (زمان

خواهد بود که اعضاي آن بتوانند مراحل رشد و تعالي

کاري منعطف) ،انجام کار به صورت حجمي ،امکان

را طي کنند( .داودآبادي)614 ،1390

دور کاري و کار پاره وقت ،مشارکت کاري ،اعطاي

سبک زندگي را ميتوان به شيوه زندگي تعبير کرد

مرخصيهاي مرتبط با سرپرستي کارکنان ،اجراي

که در آن افراد با پيروي از الگوها ،باورها ،هنجارها و

برنامههاي توازي و نوبتي بودن اشتغال .دولت خود به

ارزشهاي خاص يا انتخاب نمادها يا مولفههاي

عنوان بزرگترين کارفرما ضمن اجراي همه مراتب فوق

مصرف کاالهاي فرهنگي يا فعاليتهاي فرهنگي -

ميتواند با فرهنگ سازي مناسب در جهت تشويق

هنري و نحوه گذران اوقات فراغت ،تعلقات خود را

کارفرمايان بخشهاي عمومي و غير دولتي در جهت

به نمايش ميگذارند .سبک زندگي الگوي نسبتا پايدار

ارتقاء فرهنگ سازماني و شرايط محيط کار گام بردارد.

سازماندهي زندگي روزمره در چارچوب يک موقعيت

(کرمي)598،1394

معين زندگي و منابع قابل دسترسي است (کرمي

 )3-12تبيين الگوي خانواده تراز و متعالي متناسب با

)16،1393

سبک زندگي ايراني-اسالمي :خانواده مطلوب کوچک

عالوه بر ابعاد فکري و معنوي موارد ديگري از

ترين و اصلي ترين جزء امت اسالمي و بستري براي

جنبههاي مربوط به سبک زندگي نيز مطرح است که در

رسيدن به تکامل و قرب الهي است که بر اساس عمل

تبيين الگوي خانواده تراز ميبايستي در رويکرد

صالح و با محوريت واليت پذيري تشکيل شده و ثبات

فرهنگي دولت مورد توجه و نظر قرار گيرد .اهم موارد

مييابد .اين خانواده بستر شکل گيري و توسعه اخالق

قابل ذکر در اصالح سبک زندگي زناني که در بيرون از

حسنه و دور شدن اعضاي آن از اخالق رذيله است.

خانه نيز فعاليت اجتماعي و اقتصادي و ....دارند ،از اين
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فيروزه کرمي

قرار است :نوع مسکن ،محل سکونت ،فعاليتهاي

ضرورتهاي اشتغال زنان در جامعه از ديدگاه

فرهنگي و هنري ،غني سازي اوقات فراغت ،ورزش و

اقتصادي ،خانوادگي و فردي ،آداب و شرايط حضور

تربيت بدني ،تمرينات تمرکز ذهن ،و عبادت و نماز و

زن در اجتماع ،تناسب اشتغال زنان با ويژگيهاي

مراقبه معنوي (کرمي  .)599،1394طبق بررسيهاي

جنسيتي و ....از امهات مسائل و موضوعاتي هستند که

انجام شده يکي از راه کارهاي مهمي که حتي در

بايد در دستور کار متوليان فرهنگي جامعه قرار گيرند.

کشورهاي غير اسالمي براي کاهش تعارضات به زنان

)3-14

توصيه شده است ،عبادت و نماز و مراقبه معنوي

ويژگيهاي سرشتي ،ويژگيهاي جسمي ،ويژگيهاي

ميباشد .با توجه به اين که وجود استرس در طوالني

رواني ،و ويژگيهاي رفتاري زنان درکنار وظايف و

مدت ميتواند منجر به بروز رفتارهاي مخربي از جمله

مسئوليتهاي شرعي آنان شرايط و اختصاصاتي را

اعتياد گردد ،توجه به عبادت و مراقبه معنوي ميتواند

برايشان رقم ميزند که به هيچ عنوان با مردان قابل

از بروز چنين خطراتي نيز پيشگيري نمايدShakaib .

مقايسه نيست .توجه دقيق به اين اختصاصات ميتواند

)U. Rehman, 2014؛ (Wendy A. Finlay, 2006

در ايجاد فضاي مناسب کار و فعاليت اجتماعي زنان

 )3-13تقويت احساس مسئوليت عمومي :ايجاد

موث ر افتد و مسائل و مشکالت آنان را کمتر و بهره

فضاي امن و مطمئن براي اشتغال زنان در جامعه

وري و اثربخشي حضورشان را بيشتر و ثمربخش تر

مستلزم همکاري و مشارکت عمومي است .پايه اصلي

نمايد .مجموعه اقدامات فرهنگ ساز که بتواند سطح

اين مشارکت بر مبناي شناخت و فهم کامل از شرايط و

آگاهي هر دو صنف زنان و مردان را نسبت به اين

اقتضائات و اختصاصات فردي و شئوناتي بانوان نهاده

موارد فزوني بخشد از جمله مهماتي است که در

است .هر چقدر اين فهم و شناخت و احساس

رويکرد برنامهاي دولت به مقوله اشتغال زنان بايد مورد

مسئوليت برآمده از آن بيشتر باشد ،موجبات مشارکت

نظر و توجه قرار گيرد .بر اساس بينش و نگرش برآمده

فعال تر و سازنده تر زنان در فضاي کار و اشتغال را

از اين فرهنگ سازي مواردي از جمله :اولويت بندي

فراهم نموده و آسيبها و پيامدهاي منفي آن را کمتر

مشاغل زنان با توجه به اصل تناسب ،حمايتهاي

مينمايد.

شغلي (توانمندسازي) ،افزايش توانمندي دانش

افزايش

امكان

انتخابهاي

آگاهانه:

دولت وظيفه دارد با اقدامات متعدد و متنوع

شخصي ،استعداد يابي و هدايت شغلي ،مهارتهاي

فرهنگي در جهت توجيه و تنظيم اطرافيان اين امر

رفتاري زنان شاغل و....تکوين مييابد که هر يک از

اقدامات بايسته را معمول دارد .اين اطرافيان از آحاد

آنها در جايگاه خود ميتواند در بهبود فضاي اشتغال

جامعه گرفته تا مديران ،کارفرمايان ،کارمندان و

زنان و منافع و نتايج مثبت حاصل از آن تاثيري شگرف

کارگران ،اعم از زن و مرد را شامل ميشود .شناسايي و

بر جاي گذارد.

تبيين ابعاد فردي و شخصيتي زن ،کارکردهاي خانواده،

 )3-15ارتقاء فرهنگ مصرف کاالي توليد داخل:

تکاليف زن در برابر همسر ،نقشهاي مختلف زن ،علل

چنان که گفتيم يکي از داليل مهم رويکرد رو به تزايد

و زمينههاي رويکرد زنان به اشتغال ،آثار و پيامدهاي

زنان به اشتغال و بازار کار ،رواج روحيه مصرفگرايي

منفي اشتغال (در ابعاد مختلف فردي ،خانوادگي و

و اسراف و تبذير ،و در پس آن تامين منابع مالي براي

اجتماعي) ،آثار زيان بار تعارض در ايفاي نقشهاي

پاسخ گويي به اين نياز کاذب و هزينههاي مسرفانه

مختلف هويتي ،همسري ،مادري و شغلي زنان ،فوايد و

است .ترويج فرهنگ قناعت و مصرف کاالهاي توليد
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داخل عالوه بر تقويت اقتصاد ملي و صرفه جويي در

قابل تعريف است .در اين جستار ما ابعاد مسئوليت

منابع کشور ،از عطش تقاضاي کار براي طيفي از طايفه

فرهنگي دولت اسالمي را در حوزه اشتغال با هدف

نسوان که در شرايط معمول ضرورت چنداني به کسب

صي انت از تشخص و منزلت زن و خانواده ،با توجه به

و کار آنها نيست ،ميکاهد و فرصتهاي شغلي را در

منابع و متون معتبر و رسمي و پژوهشهاي انجام يافته

اختيار مردان  -که شرعا و قانونا بار اصلي مسئوليت

و مصاحبه با صاحب نظران و اصحاب تجربه تبيين و

زندگي و تامين معاش را بر عهده دارند  -يا زناني که

اهم آنها را به شرح ذيل عنوان کرديم:

ضرورتهاي بيشتري براي اشتغال آنان متصور است،
ميگذارند.

اصالح نگرش به خانواده و بها دادن به خانه داري،
احيا و تقويت جايگاه زن و خانواده ،آگاهي بخشي به
زنان و فرهنگ سازي ،ارزش گذاري کار خانگي زنان

 )4جمع بندي و نتيجه گيري

و تعيين سهم آنان در توليد ناخالص داخلي کشور،

جايگاه ،منزلت ،عملکرد و ساير شئون زن و

اصالح نگرش در باره فرزند آوري ،تعديل و اصالح

خانواده در تند باد حوادث و تحوالت فزاينده

الگوي مصرف ،تقويت احساس مسئوليتهاي

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دچار دگرگوني و

خانوادگي ،توسعه فرهنگ حجاب و عفاف ،کيفيت

آسيبهاي فراواني ميشود .لذا بايد براي حفظ کرامت

بخشي و غني سازي اوقات فراغت ،افزايش آگاهي

و منزلت زن و صيانت از شان و کيان خانواده تدابير و

جامعه نسبت به فعاليت اقتصادي زنان با تاکيد بر شان

تمهيدات گستردهاي تدارک شود .بي شک حاکميت به

و کرامت انساني آنها ،ارتقاء فرهنگ سازماني و شرايط

معناي عام و دولت به طور خاص ميبايست براي دفع

محيط کار ،تبيين الگوي خانواده تراز و متعالي متناسب

و رفع اين مخاطرات و آسيبها به ميدان آيد و نقش

با سبک زندگي ايراني – اسالمي ،تقويت احساس

آفريني کند .مسئوليتهاي دولت اسالمي درحوزههاي

مسئوليت عمومي ،افزايش امکان انتخابهاي آگاهانه،

گوناگون اجرايي ،تقنيني ،فرهنگي ،آموزشي و پژوهشي

ارتقاء فرهنگ مصرف کاالي توليد داخل.

جدول  :1ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه اشتغال زنان
اصالح نگرش به خانواده و بها دادن به خانه داري
احيا و تقويت جايگاه زن و خانواده
آگاهي بخشي به زنان و فرهنگ سازي
ارزش گذاري کار خانگي زنان و تعيين سهم آنان در توليد ناخالص داخلي کشور
اصالح نگرش در باره فرزند آوري
تعديل و اصالح الگوي مصرف
تقويت احساس مسئوليت هاي خانوادگي
توسعه فرهنگ حجاب و عفاف
کيفيت بخشي و غني سازي اوقات فراغت
افزايش آگاهي جامعه نسبت به فعاليت اقتصادي زنان با تاکيد بر شان و کرامت انساني آنها
ارتقاء فرهنگ سازماني و شرايط محيط کار
تبيين الگوي خانواده تراز و متعالي متناسب با سبک زندگي ايراني – اسالمي
تقويت احساس مسئوليت عمومي
افزايش امکان انتخاب هاي آگاهانه
ارتقاء فرهنگ مصرف کاالي توليد داخل
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فيروزه کرمي

منابع و مآخذ

دشتي زاد ،سعيد و حداد محمد آبادي ،انسيه.)1392( .

ابن الحجاج قشيري نيشابوري ،ابو الحسين مسلم (بي

"ارتباطات ميان فردي در خانواده و نقش زنان ايراني در

تا) .شرح نووي .بيروت :دار الکتب العلمية.

تقويت آن" در مجموعه مقاالت برگزيده همايش

ابن ااثير ،عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الکرم.

انديشه راهبردي زن و خانواده ،ج.2

( .)1414الکامل في التاريخ.تحقيق مکتب التراث.

دنگجي زاده ،فاطمه" .)1391( .سالمت فرد و جامعه در

بيروت:دار إحياء تراث العربيق

پرتو جحاب "در مجموعه مقاالت همايش انديشه

ايراني ،حسين .)1389( .مشکل اسراف .قم :نشر پيام

راهبردي زن و خانواده .ج  .1تهران :نشرعترت نو

مقدس

دورانت ،ويليام جيمز .)1388( .ترجمه عباس زرياب

بال افکن ،فاطمه بيگم" .)1391( .نقش زن و خانواده در

خويي .تهران :انتشارات علمي فرهنگي.

شکل گيري سبک زندگي اسالمي – ايراني" در -

زمخشري ،محمود .)1407( .الکشاف عن حقايق

مقاالت

مجموعه

انديشه

راهبردي

زن

و

غوامض التنزيل .بيروت :دارالکتاب العربي

خانواده.معاونت فرهنگي سياسي نهاد نمايندگي مقام

زيبايي نژاد ،محمد رضا و سبحاني محمد تقي.)1388( .

معظم رهبري در دانشگاهها.

درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسالم.قم :دفتر

برنامه جامع تشکيل ،تحکيم و تعالي نهاد خانواده.

مطالعات و تحقيقات زنان.

( .)1391ستاد ملي زن و خانواده.تهران :رياست

زيبايي نژاد ،محمد رضا .)1391( .جايگاه خانواده و

جمهوري،مرکز امور زنان

جنسيت در نظام تربيت رسمي .قم :مرکز مديريت

-بالذري ،احمد بن يحيي بن جابر .)1417( .انساب

حوزههاي علميه خواهران

االشراف ،تحقيق :سهيل زکار و رياض زرکلي ،بيروت:

سفيري ،خديجه .)1377( .جامعه شناسي اشتغال زنان.

دار الفکر.

تهران :موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان

-حسين زاده ،صديقه .)1390( .گزيدهاي از مجموعه

شمس الدين ،محمد مهدي1996( .م) .مسائل حرجه

قوانين و مقررات زن و خانواده در جمهوري اسالمي

في فقه المرأه .بيروت .الموسسه الدوليه

ايران،بالروس ،انستيتوي حقوق و فلسفه آکادمي علوم

للدراسا ت و النشر

جمهوري بالروس

طباطبايي ،محمد حسين .)1417( .الميزان في تفسير

حر عاملي ،محمدبن حسن1409( .ق) .تفصيل وسايل

القرآن .ج  .4قم .دفتر انتشارات اسالمي مدرسين حوزه

الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه .قم :موسسه آل

علميه

البيت

طبرسي ،فضل بن حسن .)1372( .مجمع البيان في

حکيمي ،محمد رضا .)1387( .دفاع از حقوق زن.

تفسير القرآن.تهران :انتشارات ناصر خسرو

مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمي.

طوسي،محمد بن حسن .)1407( .تهذيب ااحکام.

داودآبادي ،آمنه و ديگران ".)1390( .آسيب شناسي

تهران:دار الکتب اإلسالميه

پژوهشهاي خانواده و ضرورت توليد مدل خانواده

عالسوند ،فريبا .)1391( .زن در اسالم .قم :مرکز

مطلوب" در مجموعه مقاالت سومين نشست

مديريت حوزههاي علميه خواهران

انديشههاي راهبردي .ج .2تهران :مرکز الگوي ايراني

فضل اهلل ،محمد حسين .)1389( .دنياي زن .تهران:

اسالمي پيشرفت.

دفتر پژوهش و نشر سهروردي
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ابعاد مسئوليت فرهنگي دولت اسالمي در مديريت حوزه اشتغال زنان

کحاله،عمر رضا ( .)1406اعالم النساء في االعالم

نجفي ،محمد حسن 1404.ق ،جواهر الكالم في شرح

العرب و االسالم .موسسه الرساله.

شرائع اإلسالم ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي

کرمي ،فيروزه .)1394( .بررسي آراي مهم ترين

نجم الدين ،جعفر بن حسن( ،محقق حلي)1408( .ق).

متفکران اسالمي معاصر درباره اشتغال زنان و اراده

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام .قم .مؤسسه

الگوي اشتغال زنان بر مبناي نطام فکري اسالم.پايان

اسماعيليان

نامه دکتري.

نوري ،حسين بن محمد تقي .)1408( .مستدرک

کرمي ،فيروزه ( ".)1393بررسي تعارض نقشهاي

الوسائل و مستنبط المسائل .قم :موسسة آل البيت.

خانوادگي و اجتماعي بانوان و ارائه الگوي مناسب

واقدي ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري.

براي زندگي خانوادگي زنان شاغل" .مطالعات راهبردي

( .)1410الطبقات الکبري .تحقيق :محمد عبدالقادر بن

زنان.دوره  .16شماره.64ص46-7

عطا ،بيروت :دار الکتب العلمية.

کليني،محمد بن يعقوب .)1407( .الکافي (ط

هدايت نيا،فرج اهلل .)1387( .داوري در حقوق خانواده.

اإلسالمية) .تحقيق :علي اکبر غفاري و محمد آخوندي.

تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

تهران :دارالکتب اإلسالميه

يوسفيان ،نعمت اهلل .)1389( .مديريت زن در خانواده،

-کي نيا ،مهدي .)1388( .مباني جرم شناسي .تهران:

قم :زمزم هدايت

انتشارات دانشگاه تهران

"-Adams Parveen , cowie Elizabet (1990).
Moth,ring" in "The Woman In Question".
Cambridge mass., MIT Press,vol2.
Chodorow, Nancy The Reproduction Of
Mothering. Berkeley: University Of California
Press 1978
Rehman Shakaib U (2014). Five Tips for
Effectively Managing Work–Life Balance,
American college of physicians Internal
medicine.
Finlay Wendy A (may 2008). Work-Life Balance
in women entrepreneurs: phenomenological
study, doctoral dissertation, university of
phoenix.

-گيدنز،آنتوني

(.)1385

جامعه

شناسي.

چاپ

هفدهم.ترجمه منوچهر صبوري،تهران :نشر ني
مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي ( .)1403بحار
اانوار .بيروت :إحياء التراث العربي.
محمودي،محمد

جواد.1389.

تحوالت

جمعيتي،

چالشهاي پيشرو و لزوم تجديد نظر در سياستهاي
جمعيتي ايران.دوره جديد ،شماره11و12
مطهري،مرتضي.ج .19مجموعه آثاراستاد شهيد مطهري.
نرم افزار مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي.قم
:انتشارات صدرا.
مطهري ،مرتضي .يادداشتهاي استاد مطهري.نرم افزار
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي .قم :انتشارات
صدرا
مفيد ،ابو عبداهلل محمد بن محمد بن نعمان1413( .ق).
اامالي .تحقيق و تصحيح حسين ولي و علي اکبر
غفاري
منجم،رويا.)1382( .زن – مادر.تهران :نشر مس
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