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مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریهها و آرا

متفاوتی را در پی داشته است .مسئلهای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در
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الهی و دارای بار ارزشی و اخالقی است و اشتغال هرچند حق زنان است؛ اما تکلی

ایشان

نیست .بنابراین در موارد تزاحم اشتغال با نقشهای اصلی زنانه یعنی همسری و مادری ،ضمن
رعایت این اولویت باید انگارههای اخالقی و فقهی موردتوجه خاص قرار گیرد و با رعایت
سالم ت اخالقی در روابط اجتماعی زن و مرد ،حف حرمت و کرامت زن ،اولویت مصالح
خانواده ،لحام تفاوتهای تکوینی بین زن و مرد و نیز توجه به معایب و محاسن اشتغال به این
مسئله توجه نمود .پژوهش حاضر درنهایت راهکارهایی را جهت حل تزاحم ارائه میدهد .این
نوشتار با روش توصیف ی و تحلیلی با رویکرد وحیانی و استناد به آیات و روایات و آرا
اندیشمندان به تحلیل آرا میپردازد.
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طرح مسأله

اشتغال زنان در اسالم از مهمترین مباح

بح برانگیز در دوران معاصر است که نیـاز

به کنکاش و پژوهش بیشتر دارد و اگرچه در فرهنگ و اندیشه اسالمی کتـابهـا و مقـاالت
بسیاری در این موضوع  ،از سوی اندیشمندان مسلمان نگاشته شده است امـا نیـاز روزافـزون
جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاههای دین و قرآن دربـاره زن و هجمـهی دشـمنان اسـالم و
افکار فمینیستی برای حمله به دین و اسالم به خاطر مباح

مطرحشده در رابطه اشتغال زنـان

در اسالم و تمایزاتی که اسالم در این رابطه میان زن و مرد قـرار داده اسـت کـه ایـن مسـئله
برای نسلهای جدید به درستی تبیین نشده است و از طرفی با توجه بـه حجـم زیـاد آیـات و
روایات مربوط به این موضوع به نظر می رسد بازپژوهی و کاوش بیشتر دراینبـاره همچنـان
ضرورت دارد.
در این نوشتار به س االت طرحشده در این موضوع پاسخخـواهیم داد .سـ االتی نظیـر
اینکه آیا بین اشتغال بانوان با نقش هـای اصـلی آن هـا همچـون همسـرداری ،فرزنـدآوری و
فرزندپروری میتوان جمع نمود و بانوان میتوانند بهگونهای عمل کنند کـه وظـای

اصـلی

همسرداری و فرزندپروری تحت الشعاع قرار نگیرد؟ اگر جمع میان این دو امر ممکن است،
چه راهکارهایی برای جبران خسارتهای اشتغال و برونرفت از این تزاحم وجود دارد؟
تقسیم نقشهای متفاوت برای زنـان در مقایسـه بـا مـردان جـز قـدیمیتـرین مسـائل
خانوادگی و اجتماعی بشر بوده که برخاسته از ماهیت هریک از آنهـا هسـت امـا از سـویی
غفلت از این تفاوتهای تکوینی و از سوی دیگر نگاه اومانیستی به انسان بسترسـاز جنـبش-
های اجتماعی و افکار فمینیستی در دفاع از حقوق زنان شده است .ریشهی اصلی بحـ
به بح

نیـز

مهم «تفاوت یا تساوی» زن و مرد برمیگردد.
در دوران معاصر ،مسئله اشتغال زنان در اسالم دیگر تنها مسئلهای فقهی نبـوده بلکـه بـا

کثرت شبهات در این بخش تبدیل بـه مسـئلهای فقهـی و کالمـی شـده کـه محـور تعـارض
اندیشهی سکوالر و مدرنیسم با اسالم شده و بیشترین بح های چالشی میان اسـالم و غـرب
را تشکیل داده اسـت .ازایـنجهـت پـرداختن بـه ایـن مباحـ
ضرورت مضاع

حقـوقی بـا رویکـرد فقهـی_

پیدا میکند ،یکی از مباحثی که اهمیت بسیار زیادی در درک صحیح از
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تمایزات میان زن و مرد در مسئله اشتغال دارد توجه به تفاوتهای تکوینی و طبیعی میان زن
و مرد و تناسب تکوین و تشریع است که میتواند در توجیـه عقالنـی تفـاوتهـای حقـوقی
احکام زنان و مردان و فهم آنها کمک نماید.
بــا بررســی پیشــینهی اشــتغال زنــان مــیتــوان منشــأ آن را در اقتصــاد کاپیتالیســتی و
سرمایهداری جستجو کرد ،بنگاههای اقتصادی بـرای بـه دسـت آوردن نیـروی کـار ارزان و
مطیع ،زنان را تشویق بـه کـار و تـالش کردنـد .بـهمرورزمـان حضـور زنـان در عرصـه کـار
تولیدی و خدماتی روبه رشد و گسترش رفت .زنانی که تـا دیـروز بیشـتر وقـت خـود را در
کارِخانه میگذراندند به کارخانهها روی آوردند تا جایی کـه اشـتغال زنـان بـهعنـوان یـک
موضوع ضروری موردتوجه دولتها قرار گرفت .بـا توجـه بـه اینکـه در کشـورهای غربـی
بسیاری از محدودیتهایی که در اسالم بـرای حفـ متانـت و کرامـت و حیـای زن وجـود
دارد ،مطرح نیست و اختالط زن و مرد و ارتباط با نامحرم منعـی نـدارد ،ازایـنروی اشـتغال
زنان بدون هیچگونه محدودیتی گسترش پیـدا کـرد .در ایـران هـم در دهـههـای اخیـر ایـن
موضوع روبه رشد نهاده و هماکنون با توجـه بـه نبـود مـانعی هـمچـون «کمـکسرپرسـت-
خانواربودن» یا «خدمت مقدس سربازی» ،شاهد شرکت مکرر دختران در کنکور و درنتیجه
گسترش تحصیالت عالیه زنان هستیم .این امر موجب شده تا اشتغال زنان رقیب جدی بـرای
اشتغال مردان و خصوصاً مردان سرپرست خانوار محسوب شـود .بررسـی آیـات و روایـات
نشان میدهد اشتغال هرچند حق زنان است اما اولویـت نقـش همسـری و مـادری و جایگـاه
ارزشی آن در دستور کار دین اسالم است .این امر سبب استحکام و ارتقا جایگـاه خـانواده
و نیز حف کرامت زنان است .مقـاالت و کتـابهـای زیـادی در ایـن موضـوع بـه نگـارش
درآمده اما س ال همچنان به قوت خود باقی است کـه آیـا اشـتغال در تـزاحم بـا نقـشهـای
اصلی زنانه است؟ و در صورت مثبتبودن پاسخ در رفع تزاحم موجـود چـه بایـد اندیشـید؟
نوشتار حاضر با بررسی رویکردهای سهگانه موجود در امر اشتغال زنان پیامدهای اشتغال در
زنان و خانواده و اجتماع را به بح

نهاده است و تزاحم آن را با نقشهای اصـلی و کلیـدی

زنان یعنی همسری و مادری موردبررسی قرار میدهد و درنهایت راههای برونرفـت از ایـن
تزاحم مطرح میگردد.
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مفهوم اشتغال
اشتغال در لغت به معنای «مشغول شدن به کاری ،سـرگرم شـدن ،بـه کـاری پـرداختن
است (دهخدا ،1337 ،ج  ،2ص  )2226و در اصطالحِ کار میتواند بهعنوان انجام وظـایفی
تعری

شود که متضمن صرف کوشـشهـای فکـری و جسـمی بـوده و هدفشـان تولیـد

کاالها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده مـیسـازد .شـغل یـا پیشـه ،کـاری
است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام میشود .کار در همه فرهنگها اساس نظام
اقتصادی یا اقتصاد است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کاالها و خـدمات
سروکار دارند( .گیدنز ،1378 ،ص  )517مقصود از اشتغال در این نوشـتار آن شـغلی اسـت
که زنان مجبور باشند ساعاتی از شب یا روز را خارج از منزل و در خدمت کارفرمـا سـپری
کنند یا بهعبارتدیگر اشتغال به معنای حضور در ساختار اجتماعی برای بهرهوری اقتصـادی
میباشد.
منظور از «زن» در این نوشتار عبارت است از :زنان متأهل (دارای خـانواده بـه معنـای
همسر و یا همسر و فرزندان) و زنان سرپرست خانوار (زنـان صـاحب فرزنـدی کـه بیـوه یـا
مطلقه هستند یا زنان بدسرپرست که همسر به دلیل ناتوانی جسمی یا روانی کار نمیکنـد) و
دختران مجرد.
رویکردها در مورد تزاحم اشتغال زنان با نقش همسری و مادری
دانشوران عرصهی مطالعات زنان با دو نگـاه جامعـهشـناختی و روانشـناختی در مـورد
جواز و عدم جواز اشتغال زنان دیدگاههای متفاوتی ارائه نمودهاند .برخی با تکیه بر تفاوت-
های بیولوییک و روانشناختی زنان با مردان ،به تفاوت نقشهای زنانه و مردانـه معتقدنـد و
نقشهای اجتماعی ازجمله اشتغال را بیشتر مردانـه مـیداننـد .در مقابـل عـدهای کـه عمـدتاً
نگاهی جامعهشناختی به این مقوله دارند با رویکردهای فمینیستی و رفع تبعـی

علیـه زنـان،

تساوی نقشهای اجتماعی را برای زنان و مردان قائلاند .از آنجا کـه ایـن پـژوهش از منظـر
آیات و روایات به این مقولـه مـینگـرد ،در یـک جمـعبنـدی کلـی مـیتـوان رویکردهـای
دانشوران مسلمان را در این خصوص به سه دسته تقسیم نمود.
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 .1رویکرد سنتی
این رویکرد که تابعی از دیدگاه کلی اولویت حضور زنان در منزل است ،با تأکیـد بـر
تفاوتهای بیولوییکی و روانشناختی ،ماهیت ساختاری زنان را بهگونهای ارزیابی مـیکنـد
که اشتغال زنان را نهتنها دارای اولویت نمیداند بلکه معتقد است که اشـتغال آنهـا موجـب
جاماندن از وظای

اصلی آنها یعنی نقـش همسـرداری و فرزنـدآوری و  ...مـیشـود .ایـن

دسته از دانشوران معتقدند که در منابع دینی بر ماندن و کـارکردن زن در خانـه تأکیـد شـده
است .پس الزمه کار در خانه ،محرومیت این قشر از اشتغال است( .زعفـرانچـی ،1388 ،ج
 ،2ص )982
عالوه بر آیات و روایات متعدّد که کار زن را در خانه مطلوب و سنّت شـمرده اسـت،
فقهای بزرگی همچون صاحب عروه نیز بر استحباب حضور و ماندن زن در خانـه و خـروج
یستحب حبس المرأة یرا الب رال یرر ارأ ار ّ ل رأال ال ر
هنگام ضرورت نظر دادهاند« :
ّ
یدخل عل ه احد من الأجال» (یـزدی،1366 ،ج ،5ص  .)483برخـی نیـز بـا اشـتغال زنـان بـه
صورت کلی مخال

ورزیده و بیان نمودهاند که «بهطورکلی درست نیست دختـران و زنـان

برای تأمین مخارج خویش کار کنند ،بلکه باید پدر یا شوهر و یا برادران آنـان نفقـهشـان را
بدهند تا زنان به زندگی زناشویی و بچهداری بپردازند( ».السباعی ،1420 ،ص )171
َرأ ََ ییرا
این گروه برای مدعای خود به دالیلی از قرآن استناد نمودهانـد هـمچـون « َال ق ن
ب ُ ُو یک ُن َال َر َبَأ نج َن َبَ ُّأ َ ال َنجاهیل ی یة ناْلُاللَا» (احزاب)33 :؛ در خانههایتان قرار گیرید و زینـت
خود را مثل جاهلیت پیشین به مردان بیگانه ظاهر مسازید .سپس از این آیه نتیجـه مـیگیرنـد
که زن باید در منزل مأوا گزیند و نباید خود را در جامعه در معـرض دیـد عمـوم قـرار دهـد
پس الجرم نباید وارد مشاغل اجتماعی شود.
ی
ُوهن مین َال َ اء یح َج ٍ
اب ذَلیک ن َ
رأ لیلُل ُروبیک نُْ
َاس َأل ُ
وهن َمت َ ً
ُتم ُ
اعا ی ن
همچنین آیهی « َالإذَا َس َأل ُ
ُرْ ةْن ََ ُ
َالقُل ُوب ی یَن» (احزاب)53 :؛ هنگامی که از همسران پیامبر چیـزی خواسـتید ،از پشـت حجـاب و
حائلی از ایشان بخواهید که این برای دلهای شما و دلهای ایشان پاکیزهتر اسـت .ایـن آیـه
نیز تأکید میکند که زن از اینکه در معرض دید نـامحرم قـرار گیـرد بپرهیـزد و الزمـه ایـن
پرهیز ،چشمپوشی از بسیاری از مشاغل اجتماعی است.
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رو َ
راء َع ن
ازجمله الایات مو د استناد این گأاله الایال نبرو اسرال ره یأمرود «النِّ َس ُ
احبیسوهن ییي ال نب ی
وت» (مجلسا ،100 ،1403 ،ص)250؛ زناَ عو تاند ،آَها ا د خانره
ن ُ ُ
ُُ
ن د .از این الایال ن ز رأج مانردَ زنراَ د خانره ا بأداررال رأدهانرد ،ن رز
نگَدا
ه
ی َ
رأ ُاهن
الایتا از ح أت زهأا سرم ّال عل َا ه یأمود « َخ ن ُأ النِّ َساء ة نَ َر یَ َأی ن َن ِّ
الأ َجا َل َال َر یَ َ
الأ َجا ُل» (ْبأسا1412 ،ق ،ص)230؛ بَتأین زناَ سانا هستند ه مأداَ ا نب نند ال مأداَ
ِّ
هْ آَها ا نب نند .ایشاَ د الایتا دیگأ ال د پاسخ به پ امبأ ه پأس د دام لحظره زَ بره
خدا نزدیک أ اسال؟ یأمود « َة ندنَا َما َک ُو َُ می نن َ بِّ ََا َة نَ َل َنز َم قَعن َأ بَ نت ی ََرا»(مجلسرا،1403 ،
 ،43ص )92؛ لحظها ه زَ د پستو خانه ماماند .ام أ مؤمناَ ن ز د الص ال خویش بره
ی
ی
رَا یَر ی َ
یأزندش امام حسن عل َماالسرم یأمودند « َر ُ َملِّك ال َنم نأ َة َ م َن ناْلَ نمر یأ َمرا ی ُ َجرا یال ُز نَس َنس َ
ی ی
ی ی
رك َةننعر ی ی
ی
رال بیلََأمانَر ٍ
ی
َ
َ
رة»
ذَلر َ َ ُ
رأ َة َ َ ی ن َحانَررة َال لَ ن َسر ن ن َ َ
رْ ل َحال ََررا َال ة ن َخرري لبَال ََررا َال ة ند َال ُم ل َج َمال ََررا یَر َ ال َنمر ن
 (.ل نا1407،ق ،5 ،ص  ).510ا ي ه بأ أ از وانایي زَ اسرال بره اال الامگر،ا  ،زیرأا
این امأ به حال اال سودمند أ ال بأاي آ امش قلب اال بَتأ ال برأاي حسرز زیبرایي اال برادالام رأ
خواهد بود زیأا زَ گل بَرا ي اسرال ،نره پَلرواني سراال وش .از ایرن الایرال بره ال ر
الحا ال جسما زناَ ارا ه دا د نت جهگ أ

أدهاند ره آَهرا بایرد الیرایسا ا برأ عَرده

گ أند ه با ال ع ال جسرمانا ال عاْسارراَ متناسرب باررد ال آسرایش ال آ امرش آَهرا ا
بأهْ نزند.
از لس ْبند

ا ها وسط سول هّال صلا هّال عل ه ال آلره بر ن ح رأت علرا ال یاْمره

زهأا سرم هّال عل َما ن ز االلویال انجام ا هرا خانره وسرط خرانْ اسرتساده أدهانرد .امرام
صادق(ع)یأموند سول خدا ا ها داخل منزل ا به یاْمه ال ا هرا ب رأالَ ا بره علرا
سپأد ال ح أت زهأا بعدازاین لس ْبند یأمودند «ی ََر یعلَْ ما د َ ی ی
ی
ال
اخلَني م َ
َن ُ َ َ
رن ُّ
رأال ی إر هّ ُ
الس ُ
ی
ی یی
ی ی
ی ی
الأ َجال» (حم أ  ،1413 ،ص )52؛ خردا
ب ی نسَائي َ ُسو ُل هّال َصلا هّ ُ
ال َعلَ نه َال آله َ َح ُّم َل قَاب ِّ
ماداند ه چه اندازه خورحال ردم؛ زیأا سول خدا مأا از انجام ا هرایا ره مأبروه بره
مأداَ اسال باز دارال .الایات دیگأ د این باب الجود دا د ره از آَ اسرتساده أدهانرد
ه د معأضدید بودَ زَ مأجوح اسال ،همچوَ الایال امام باقأ (ع) ره یأمرود «صرر
المأا یا مادعَا ای ل من صر َا یا ب تَا( ».عراملا ،3 ،1409 ،ص  )510ن رز الایرال
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علا ل س علا النساء جمعرة ال ر جماعرة ال ر اذاَ ال ر اقامرة( ».مجلسرا،
«ی ما االصا عل ّا یا ّ

 ،81 ،1403ص )115

همچن ن از یأمایش ام أالمومن ن (ع) خطاب به عایشه د جنگ جمل ه یأمرود « ّامرا
ی
ی
غاصبه هّل ال لأسوله طلبر ن امرأا راَ عنرک مو روعاً ،مرا برال النسراء ال
خأجال
یانک
بعد
ً
الحأب ال ارصرح ب ن الناس .طلب ن بدم عثماَ؟ ال لعمأ اَ من عأ ک للبرء ال حملرک
علا المعص ه اعظْ ال ک ذنبا من قتلره عثمراَ یرا لا هّال ال ا جعرا الرا ب ترک» (ابرن قت برة ،
،1410

 ،1ص)86؛ «خا

مباد ت أد

رد ال خدا ال سولش ا به خشْ الاداررتا .بره انجرام عملرا

ه خداالند آَ ا از و ناواسته اسال .زناَ ا با جنگ ال اصرح بر ن مرأدم

چه ا ؟ خوناواها عثماَ ا ماخواها؟ قسْ به جاَ خودم آنکه و ا د معأض این برر
قأا داد ال بأ نایأمانا خداالند الادا ت نمود گنراهش بایرد نرزد رو برز

رأ از گنراه قا رل

عثماَ بارد .پس از خدا بتأس ال به خانهات بأگأد ».از این الایال ن ز مأجوح بودَ ح رو
اجتماعا زناَ ا بأدارال نمودهاند.
نقد و بررسی
در نقد و بررسی این تفسیر از آیات و روایات باید گفت:
اوالً :اگر در موضوع موردبح

فقط همین آیات و روایات را داشـتیم ،امکـان داشـت

استحباب یا وجوب حبس زن در خانه و خـروج اضـطراری او را نتیجـه بگیـریم؛ امـا دالیـل
قطعی دیگری از آیات و روایات و نیز سیرهی عملی پیامبر و اهـلبیـت علـیهمالسـالم ،هـم-
چنین سیرهی قطعی عقال که در منظر معصومین بوده و اهلبیت در مقابل آن سکوت نمـوده
و با تقریر خویش امضا نمودهاند ،ما را از تفسیر ظاهری این مستندات منع میکند و حداکثر
چیزی که میتوان از مستندات مذکور فهمید «ممنوعیت اختالط زن و مرد» و نیـز «اولویـت
نقش همسری و مادری» در صورت تزاحم اشتغال با این دو نقش است .بهعبارتدیگر دیـن
مجموعهای کامل و بههمپیوسته است که نمیتوان با بخشی از آن نتـایج خاصـی را اصـطیاد
کرد بلکه نیاز است در تمام فتوا و احکام و مقررات به تمـامی آیـات و روایـات بـهصـورت
یک مجموعه بههمپیوسته نگریست .درواقع اینگونه برخورد با اشتغال زنان نشـاندهنـدهی،
یکسویه اندیشیدن و نشناختن ظرفیت ها و امتیازات زنان است و با مراجعه به منابع اسـالمی
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و سیرهی معصومین نمی توان دلیلی بر پذیرش چنین مبنـایی یافـت ،بلکـه در مقابـل ،دالیـل
متعددی وجود دارد که در اسالم و سـیرهی معصـومان اشـتغال زنـان بـا رعایـت شـرایط آن
پذیرفتهشده است که در ادامه همین نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
در تحلیل منشأ اینگونه مستندات باید ویژگیهای هر یک از زن و مرد مورد کنکاش
قرار داد و به تعبیر شهید مرتضی مطهری« :آنچه فقها از امثال این جملهها اسـتنباط کـردهانـد
این است که اینگونه جملهها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جـنس اسـت و
شک نیست که حقیقتی را بیان میکند .رابطهی زن و مـرد اجنبـی سـخت خطرنـاک اسـت،
گِلی است که پیالن بر آن میلغزند( ».مطهری ،1387 ،ج ،19ص)48
ثانیاً :ممکن است این آیات و روایات به زمان ،مکان ،افـراد و شـرایط خـاص مربـوط
باشد و اخذ حکم کلی و عمومی ،محتـاج دلیـل معتبـر اسـت .ضـرورتهـای اجتمـاعی کـه
امروزه بهمراتب بیش از گذشته است ،نقش مهمی در بح

ایفـا مـیکنـد .آنچـه در بحـ

اشتغال و در نگاه دینی باید به آن توجه شود ،اوالً بررسی تـزاحم حقـوقی آن بـا نقـشهـای
اصلی زن یعنی همسری و فرزندآوری است و ثانیاً جلوگیری از بـروز رفتارهـای انحرافـی و
خروج روابط کاری و اجتماعی به سمت روابط جنسـی و آلـودگی محـیط اجتمـاعی و نیـز
تزلزل بنیان خانواده است که در نگاه آیات و روایات جز خط قرمزهایی است که نبایـد در
آن مسامحه صورت پذیرد.
 .2رویکرد روشنفکرمآبانه
این رویکرد که مبتنی بر مبانی فمینیستی است بر این باور است که زنان نیمی از پیکـره
اجتماع هستند که عدم حضور آنان در مشاغل اجتماعی باع

جلوگیری از پیشرفت جامعـه

و نادیده گرفتن نقش مهـم زنـان در جامعـه خواهـد شـد و ایـن ظلمـی اسـت کـه محصـول
فرهنگ و تربیت ناصحیح جامعه است« .سیمون دوبوار» در کتاب «جنس دوم» بر این اعتقاد
است که این طبیعت نیست که محدودیت نقـشهـای زنـان را موجـب مـیشـود ،بلکـه ایـن
نقشها زائیدهی مجموعهای از پیشداوریها ،سنتها و قوانین کهنی هستند کـه خـود زنـان
نیز کموبیش در پیدایش آنها شریکاند .جملهی معروف وی (کسی زن به دنیـا نمـیآیـد،
بلکه زن میشود) اشاره به همین مضمون است( .دوبوار ،1380 ،ج ،2ص)13
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اینــان حضــور زنــان را در جامعــه یــک ضــرورت مــیداننــد و خواهــان حضــور
بی قیدوشرط آنها در تمام سطوح اجتمـاعی ،سیاسـی و حکـومتی بـوده و خواهـان تسـاوی
شرایط در همه عرصهها هستند ،ازاینروی تاریخ زنـدگی بشـریت را بسـیار تاریـک و تیـره
توصی

کرده و معتقدنـد کـه زنـان در طـول تـاریخ بشـریت مـورد ظلـم و سـتم و تبعـی

جنسیتی بودهاند ،ازاینروی تمام تالش خود را بکـار بسـتهانـد تـا ایـن تبعـی

هـا را تـا حـد

ممکن از بین ببرند (.مهدوی و دولتی ،1385 ،ش ،9ص )56-50برخی از متفکـران مسـلمان
نیز در آثار خود با یک بیان کلی بر مظلومیت تـاریخی زن صـحه گذاشـته و بـدون بررسـی
موشکافانه و بیان جزئیات و اینکه در چه عرصههایی زن مورد ظلم واقـعشـده اسـت بـا ایـن
گروه همنوا شدهاند ،حالآنکه میان تفکرات آنها و تفکرات فمینیسـتی فرسـنگهـا فاصـله
وجود دارد.
نقد و بررسی
این دیدگاه نیز مانند دیدگاه قبل دچار ایراداتی اساسی است زیرا:
بخشی از ایرادها و اشکال های این رویکرد به مبانی فلسفی و انسـان شـناختی آنهـا در
مورد زن بازمیگردد .فمینیستها مفهوم و ماهیت زن را صرفاً سازهای فرهنگی میدانند کـه
فرهنگ مردساالر آن را ازاین جهت ساخته که موضوع سلطهی خود قرار دهد .درحـالی کـه
این فرو کاهشی از نوع فرهنگی اسـت و ارتبـاط میـان وضـع زیسـتی و فیزیولوییـک زن بـا
اوضاع ذهنی ،روانی و فرهنگـی وی بـه طـور کامـل گسـیخته شـده ،یعنـی امـوری همچـون
بارداری ،به دنیا آوردن فرزند و شیردادن به وی با شرایط ذهنی ،روانی و فرهنگـی زن بـی-
ارتباط نیست .سخن «سیمون دوبوار» مبنی بـر اینکـه کسـی زن بـه دنیـا نمـی آیـد ،بلکـه زن
مــیشــود بــه همــین ســبب (فروکــاهش) قابــلقبــول نیســت(بــاقری ،1382 ،ص )92-97
بهعبارتدیگر این رویکرد از تفـاوتهـای تکـوینی و زیسـتی بیولوییـک (سـاختار بـدن) و
فیزیولوییک (کارکرد اعضا ) بین زن و مرد ،غفلت نموده است.
این رویکرد بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگی و سنتهای موجود درجامعه به دنبـال
حذف نقش های مردانه و زنانه است که درنتیجـه جامعـه مـا را دچـار مشـکل و سـردرگمی
میکند زیرا از یکسو به دنبال واگذاری نقشهای مردانه به زنان است و از سوی دیگـر بـه
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نقشهای زنانه در جامعه توجه کافی ندارد ،ازاینروی برخی از نقشهای زنانه ممکن اسـت
مغفول بماند همانطور که با مراجعه به آمارهای موجود در سالهـای اخیـر نقـش مـادری و
فرزندپروری بهشدت کاهش یافته و بسیاری از زنان شاغل ترجیح میدهنـد کـه تـکفرزنـد
باشند ،همچنین به خاطر اولویت قرار دادن اشتغال بسیاری از اوقات شخص ترجیح میدهـد
مجرد بماند و بسیاری از موقعیتهای ازدواج را قبول نکند(عباسی شـوازی ،1392 ،ص )65
ازاین جهت کـه ازدواج را مـانع دسـتیابی بـه مشـاغل برتـر دانسـته لـذا بـرای رسـیدن بـه آن
سالهای متمادی به تحصیالت مشغول میشود تا به تحصیالت عالیه و در پی آن بـه مشـاغل
حرفهایتر دست یابد.
 .3رویکرد اعتدالی (مبتنی بر تفاوتهای تکوینی)
این دیدگاه که بر اساس مبانی اسالمی است و در نظر گـرفتن تفـاوتهـای تکـوینی و
طبیعی میان زن و مرد بنا شده است بر این باور است که اشتغال زنان را مباح و جـایز بـوده و
تنها قید آن ،منافات نداشتن با حقوق زناشـویی یـا لـزوم کسـب رضـایت همسـر یـا منافـات
نداشتن با نقش همسری و فرزندآوری است .با بررسی آیات و روایات و نقلهـای تـاریخی
درمییابیم که در نگاه دینی اشتغال زنان در صورت عدم تعارض با نقش مادری و همسـری
بهخودیخود ایرادی ندارد بلکه شواهدی نیز وجود دارد که زنان در عصر پیامبر و اهلبیـت
(ع) بــه مشــاغلی هــمچــون تجــارت ،خرمافروشــی ،صــنایعدســتی ،ریســندگی ،بافنــدگی،
آرایشگری ،خدمات خانگی ،پرسـتاری ،حضـانت ،اجـاره امـالک ،چوپـانی ،عطرفروشـی،
تولید مواد خوشبوکننده میپرداختهاند( .مجلسی1403 ،ق ،ج ،16ص9؛ ج ،24ص264؛ حر
عاملی1409 ،ق ،ج ،12ص ،)174بـه اسـتثنای مشـاغل فسـادانگیزی ماننـد« :روسـپی گـری و
آوازخوانی در مجالس گناه» (حرعاملی ،همان ،ص 65ـ  62و 85ـ .)84
روایات باب اشتغال زنان بهطور خاص به سه دسته روایت تقسیم مـیشـود :دسـته اول
روایاتی است که اشتغال و سرپرستی زنان را نهی کرده انـد (در رویکـرد نخسـت بـه برخـی
روایات در این زمینه اشاره کردیم) ،دسته دوم روایاتی است که بهطـور مسـتقیم بـه حضـور
زنان در خارج از منزل اشاره دارند .دسته سوم روایاتی که نانآور خـانواده را مـرد دانسـته و
مسئولیت تأمین هزینه خانواده را بر عهدهی مرد قرار داده اسـت و زنـان را نـانخـور مـردان
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دانسته است.
در دسته دوم روایات بهطور مستقیم منعی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصـادی زنـان
وجود ندارد؛ بلکه این روایات بیشتر ناظر بر نحوه حضور زنان در جامعـه اسـت ،بـرای مثـال
آنها را از اخـتالط بـا مـردان بیگانـه بـازمیدارد و بـه رعایـت عفـاف و پوشـیدگی دعـوت
میکند؛ مانند این روایت که میفرمایـد « :مَـا تَسْـتَحْیوونَ وَ التَغَـاروونَ نِسَـا وکُمْ یَخْـرُجْنَ إلَـی
األسْوَاقِ وَ یوزَاحِمْنَ العولُوج» (کلینی1407،ق ،ج  ،5ص )536
بهطورکلی این دسته از روایات ،به رعایت حدومرزها سفارش مـیکنـد ،بنـابراین اگـر
اشتغال زنان موجبی برای مفسده نباشد ،با حف عفت و اخالق عمومی جامعه بالمانع است.
در دسته سوم از روایات« ،عِیال» به معنای افراد تحت تکفل ،اصطالحی است که برای
مشخص کردن مسئولیت اقتصادی مرد ،در جایگاه همسر ،پدر یا فرزند ،بهکاربرده میشود.
بررسی دقیق رویکرد سوم (رویکرد واقعگرا) مستلزم توجه به نکـاتی چنـد اسـت کـه
بیان میشود:
 1-3اشتغال و جنسیت
اسرم مستل ماً به ْأح مسئله ارتغال زناَ نپأداخته ا د نت جره آَ ا د یرا اابرات نرد
اما د نگاه آیات ال الایات ،ارتغال ن ز نلشي صأیاً مأدانه ن سال ا دل لا بأ د ارتغال زنراَ
بارد .آنچه مأدانه اسال ال جزء کال ف الَي ال نلشهراي جنسر تي مرأد اسرال ،نراَآال ي ال
یأاهْ نمودَ نسلهي همسأ ال یأزنداَ ال پد ال ماد اسال .د قأآَ أیْ حق مالک رال زنراَ
به سم ال رناختهرده (نساء  32ال 4؛ جمعه  10ال هود  .) 61قأآَ همچن ن ح و دخترأاَ
رع ب ا با عبا ي ه بهنوعي عل ل ال وج ره ح رو اجتمراعي آَهاسرال ،مطرأح سراخته
اسال« .قَالَتا رَ نَسلیي حتي ی ی
اء َال َةبُونَا رَ نخ َب ی أ» (قصص  )29ه نشراَ از پر،یأش
َ
َ ُ ن
ن
الأ َع ُ
صد َ ِّ
ی
رمال س اسري ملکرهي
ح و اجتماعي ال ارتغال د صو ت ن از اسرال .همچنر ن قرأآَ از س َ
سبأ سان گسته ال د ه چ آیرهاي اصرل عَردهدا ي ایرن سرمال ا منسري نمريب نرد بلکره بره
ت امأ َة ً َملیک َُرْ ال ةُال ی ن ی
ی
رن
رال م ن
باال هاي غلط اال ارا ه نموده ال آَ ا د مي ند« .إنِّي َال َج ند ُ ن َ ن ُ ن َ َ
ی ی
ُل رَ ي ٍء ال لََا عأش عظی ْ ( )23الج ند َُا ال قَومَا یسج ُد َ ی ی ی
رْ
الَ للش نمس م نن ُدالَ هّال َال َزی َن ل ََُ ُ
َ َ َ َ نََ َن ُ
ِّ ن َ َ َ ن َ
الَ« (نمل )24
الش نطَ ا َُ َة نع َمال ََُ نْ ی ََصد ُه نْ َع ین السب ی یل ی ََُ نْ رَ یَ نَت َ ُد َ
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آنچه در این زمینه مهم است ،انگیزه و علت اشتغال زنان است .معمـوالً نیـاز اقتصـادی
در حد اداره حداقلی منزل ،پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ،نیاز اقتصادی برای ایجاد یـک
زندگی بهتر ،احساس نیاز به استقالل مالی ،نیاز به حضور اجتماعی و پرستیژ اجتماعی برخی
از دالیل و انگیزههای اشتغال است (.معاونـت پـژوهش ،1390 ،ص )168-167کـه بـاکمی
تأمل میتوان فهمید غیر از مورد اول و دوم بقیه موارد دلیل مـوجهی بـرای ایـن امـر نیسـت.
برآیند آیات و روایات بر این نکته اشاره دارد که اشتغال در نگاه حقـوقی اسـالم حـق زنـان
است نه وظیفه؛ ازاینروی اگر اشتغال با این دو نقش کلیدی در تزاحم قرار گیـرد ،اولویـت
با اشتغال نخواهد بود.
 2-3خانهداری اولویت دینی برای زنان
د نگاه دیني ،خانهدا ي ن ز جزء الیرایف کل سري زنراَ ن سرال ال رأم آَ مصرداق
نشوز ناواهد بود( .اصسَاني1422 ،ق ،ص )755اما یأهنرگ دینري نرایأ بره ا زشگر،ا ي
د با هي آَ اسال .سول مکأم اسرم یأمود «هأ زنا ه از منزل همسأش چ ز

ا جابره-

جا ند ال با این ا قصد اصرح [ال خدمال به همسأ ا] دارته بارد ،خداالند به اال نظأ ما-
ند ال هأ س خداالند به اال نگاه [ حمال] ند مو د عر،اب خردا قرأا نمراگ رأد» (رر خ
صدالق ،1376 ،ص )411ال د ملابل اگأ این مَْ به نحرو مطلروب صرو ت نگ رأد ،غ رب
الَي ا د پي دا د« .هأ س همسأي دا د ال اال با روهأ خود موایق ن سال ال بأ الزي خردا
ه به مأد ا زاني رده ،صبأ نمي ند ال بأ مأد خود سراال مريگ رأد ال اال ا بره را ي ره
واَ آَ ا ندا د ،مجبو مي ند ،خداالند از آَ زَ ه چ ا ن کي ا نمريپر،یأد ال پ وسرته
د غ ب الَي به سأ ميبأد ا القتي چن ن حال ال یتا ي دا د( ».همو1406 ،ق ،ص)287
آنچه د نگراه آیرات ال برهالیژه الایرات ممردالح اسرال ،معاررأت ن کرو (نسراء  )19ال
رأ ال مرأد د امرأ خانرهدا ي اسرال؛ (نرو ي1408 ،ق ،13 ،ص )48امرا ررأ ال زَ د
أم ن معاش غ أ از موا د أال ي ،امأي م،موم رمأدهرده اسرال .د الایرات آخأالزمراَ
ه با نگاهي م،مومانه مطأحرده اسال ،ارتغال زناَ ا نارا از حأص زناَ بره مرالانردالز
الدن ن َا» (ر خ صردالق1395 ،ق،2 ،
اج َُن ییي التِّ َجا َ ی یح نأصاً َعلَي ُّ
اء َة نز َال َ
ماداند «رَ ا َ َك النِّ َس ُ
الردن ن َا» (مجلسرا،
اج َُن ییري التِّ َجرا َ ی یح نأصراً َعلَري ُّ
اء َال رَ ا َ ن َن َة نز َال َ
ص )525ال « َال ارن تَغَ َل النِّ َس ُ
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1403ق ،75 ،ص )22این نگراه مر،موم د اندیشره بأخرا اندیشرمنداَ غأبرا ن رز مطرأح
گأدیده اسال
« رش ال ورش زَ امرأالزي بره خراْأ سرب اسرتلرل ال ایرزایش وسرعهي م رداَ
عریررق  ...د سررال د جَررال ماررالف جنبررهي ذا رري ال بررأخرا گررأایشهرراي ْب عرري
االسال(».هو نراي ،1382 ،ص )215د عأصرهي خرانواده ن رز هأچنرد برأ اسراس آیرهي 21
سو هي الم « َال می نن آیَا ی یه َة نَ َخل ََق لَک نُْ می نن َةننس یُسک نُْ َة نز َالاجاً لیت َ نسکُنُوا یإلَ ن ََا َال َج َع َل بَ نرنَک نُْ َم َرود ً
ی ی ی
ک ََلی ٍ
الَ« زَ ال مأد هأ دال د آ امباشي ررأیکاند؛ امرا
ات لیل نَو ٍم یَتَسَک ُأ َ
َال َ نح َم ًة إَ یي ذل َ َ
بأ اساس آیهي  189سو هي اعأاا ،زَ نلش ل دي أي دا د« .هو ال ی،ي َخلَلَک ُْ مین نَس ٍ
نرس
ن ن
َُ
ال ی
اح َد ٍ َال َج َع َل مین ن ََا َز نال َج ََا ل ی َ نسک َُن یإلَ ن ََا» به هم ن علال امام سجاد عل هالسرم ميیأماید « َةمرا
َ
ی ی
ی
ُ
(حأانري،
َح ُّق َ عی ت ی َ
ك بیمل نك النِّکَاحی یَ َأ نَ َعنل ََْ َةَ هّ َ
ال َج َعل َََا َسکَناً َال ُم نسرت َ َأاحاً َال ةننسراً َال َالاق َر ًة»؛ ّ
1404ق ،ص)262حق همسأت این اسال ه بداني خداالند اال ا موجب آ امش ال احتي ال
انس ال حسایال از و قأا داده اسال.
عرمه ْباْبایي د ب ن این نلش اساسا مایأماید «ْب عال مأداَ به انتشا د زمر ن
ال ورش بيالقسه بأاي ول د اأالت ال قابال گرأایش دا د .از سروي دیگرأ خداالنرد زَ ا
موجب ج،ب مأداَ به خانه ال س دَ به قأا ال آ امش ال دال ردَ از قابالهراي بريپایراَ
خلق نموده اسالْ( .باْبایي1411 ،ق ،4 ،ص)216
بأخي از اندیشمنداَ غأبي ال ع ال زناَ د قأَ اخ أ ا چن ن وص ف أدهاند
«اگأ زني رایستهي وه ن بارد ،آَ اسال ه د زناررویي ال نَرایي ،زیبرایي خرود ا
د معأض جا ت گ،ارته ال سأ اسأ الز ا به آ ایش ال گأدزنري سأالصرو ت ال پر چدادَ
مو ال پور دَ لباس ميگ ،اند»( .دال انال ،1384 ،ص)160
با ابا ا ال آلن پ ز ن ز ميگویند «بس ا ي از زناَ برأاي داررتن آنچره د اخت را مرأداَ
اسال (پول ،موقع ال ،قد ت) به دنبال مشاغل حأیهاي خاص یتهاند .این انتاابها زنراَ ا
گأیتا بس ا ي از عوا ض جانبي مأدانرهي مشراغل حأیرهاي همچروَ نرا احتيهراي قلبري،
ومو ها ،یشا عصبي ال مأ

زالد س أده اسال(».پ ز ،1387 ،ص)334-333

بسیاری از آلودگیها و ناپاکیها که در محیط کار به وجود میآید بـه دلیـل اخـتالط
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زنان و مردان بوده که زمینه ساز فسـاد اخالقـی و بـه خطـر افتـادن طهـارت اجتمـاعی اسـت،
اسالم در روابط زن و مرد نامحرم بر حف حریمها تأکید فراوانی دارد امیرالمـ منین (ع) در
سخنانی خطاب به مردم عراق فرمودند« :خبردار شـدهام کـه زنـان شـما درراههـا بـا مـردان،
تنگاتنگ رفتوآمد میکنند ،آیا حیا نمیکنید؟»(کلینی ،1407 ،ج  ،5ص  ).536با بررسـی
آیات و روایات می توان گفت که بر اسـاس تعـالیم اسـالم ،زنـان بایـد در محـیط شـغلی در
روابط با مردان ،از هر نوع حضوری که جاذبه جنسی داشته باشـد ،بپرهیزنـد .اگرچـه اسـالم
مخال

اشتغال زنان نیست اما باید شرط اسالم که آلوده نشدن دامن زن است احراز گردد.
اگر اختالط زن و مرد در محیط کار ،تحصیل ،ورزش و غیر آن بهگونـهای باشـد کـه

به طهارت زن آسیب رساند ،مسلمان به هیچ قیمتی چنین اختالطی را نمیپسندد .آنچه شـرع
و عقل اقتضا میکند ،این است که برنامهریزی بهگونهای باشد که ضمن حف طهـارت ،هـر
دو جنس از مواهب بهرهمند گردند .اسالم بر حفـ سـالمت و طهـارت زن تأکیـد دارد ،نـه
محرومیت از این مزایا(.اشـکوری ،1377 ،ص  )24محـدودیتهـای ایـن بـاب بـرای حفـ
سالمتی روحی و معنوی زن است که سالمت مرد و درنتیجه سالمت کـل جامعـه را در پـی
دارد و عدم مراعات این حدود ،نهتنها سالمت معنوی زنان ،بلکه سالمت معنوی کل جامعـه
را تهدید میکند.
 3-3تمایزات تکوینی زن و مرد منشأ تنظیم قواعد حقوقی و اجتماعی
یکی از کلیدهای فهم نظام حقوقی ،اجتماعی زن در اسـالم ،درک جایگـاه و نقـش و
کارکرد هر یک از زن و مرد در خانواده اسـت ،در نگـاه اندیشـمندان مسـلمان ،اگـر انسـان
مدنی بالطبع نباشد ،خانواده محور بالطبع هست و خداوند به صورت طبیعی و تکوینی ساختار
زن و مرد را بر اساس تشکیل خانواده آفریده تا زندگی خانوادگی بـه وجـود بیایـد ،دربـاره
خــانواده دو دیــدگاه وجــود دارد :برخــی از متفکــران بــا مبــانی اومانیســتی و فردگرایــی و
گرایش های فمینیستی معتقدنـد کـه خـانواده همچـون سـایر نهادهـای اجتمـاعی ،بـر اسـاس
قرارداد و توافق عدهای با یکدیگر به وجود میآید و چیزی جز همان قرارداد پشـتوانهی آن
نیست ،در مقابل دیدگاهی است که اندیشوران مسلمان بر اساس آموزههای وحیـانی بـه آن
معتقد شدهاند ،این دسته از اندیشوران معتقدند اگرچه خانواده در ابتـدا بـا قـرارداد و اعتبـار
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زوجیت تشکیل می شود ،اما مبنای فطری و طبیعی دارد و به تعبیر مرتضـی مطهـری« :انسـان
فطرتاً خانواده گرایانه است ...و ریشـهی و اسـاس حقـوق خـانوادگی را ماننـد سـایر حقـوق
طبیعی باید در طبیعت جستجو کـرد» (مطهـری ،1382 ،ص ).154-145مرتضـی مطهـری بـا
اصل دانستن زندگی خانوادگی برای انسان مینویسند:
«قــرائن تــاریخی ،دورهای را نشــان نم ـیدهــد کــه در آن دوره انســان فاقــد زنــدگی
خانوادگی باشد ،یعنی زن و مرد منفرد از یکدیگر زیست کنند و یا رابطه جنسی میـان افـراد
صورت اشتراکی و عمومی داشته باشد .زندگی قبایل وحشی عصر حاضر -کـه نمونـهای از
زندگانی بشر قدیم به شمار میرود -نیز چنین نیست( ».همان)
در رویکرد اسالمی زن و مرد از جهت تکوینی بـا یکـدیگر متفـاوت خلـقشـدهانـد و
همین تفاوتها موجب شده تا در حقوق و تکالی

نیز متفاوت باشند .بهعنوانمثـال یکـی از

تفاوتهای تکوینی میان زن و مرد که در آموزههای دینی بر آن تأکید شـده اسـت تفـاوت
در بهرهگیری از قوهی تعقل در هنگام مواجهه با احساسات اسـت .اگرچـه زن و مـرد هـردو
بهطور یکسان از عقل بهره بـردهانـد امـا گـاهی غلبـهی احساسـات و عواطـ

کـه الزمـهی

زنــدگی زناشــویی و ایفــای نقــش مــادری و همســری بــرای زنــان اســت موجــب م ـیشــود
بهرهگیری از عقل تحتالشعاع قرار گیرد.
علت این مسئله این است که حقوق و تکالی

انسانها باید بر اساس مصـالح و مفاسـد

نفساالمری و واقعی تعیـین شـود؛ بنـابراین ،اخـتالف در مصـالح و مفاسـد بـهناچـار ،سـبب
تفاوت در حقوق تکالی

خواهد شد؛ زیرا تفاوتهای مزبور سبب آثار اجتماعی گونـاگون

می گردد و چگونگی مشارکت زن و مـرد را در امـور اجتمـاعی ناهماننـد مـی سـازد .بـدین
روی ،می توان در مواردی تفاوت در حقوق و تکالی

را به سبب تفاوت تکـوینی و طبیعـی

دانست؛ اما اگر اختالف به گونه ای باشد که در مصـالح و مفاسـد تأثیرگـذار نباشـد موجـب
تفاوت در حقوق و تکالی

نیز نخواهد بود .پس درزمینه ی حقوق ،اختالف در هسـت هـا ــ

فی الجمله ـ منشأ اختالف در بایدها میشود( .مصـباح ،1388 ،ص  ).206مرتضـی مطهـری
در این رابطه مینویسد:
«قانون خلقت این تفاوت ها را به این منظـور ایجـاد کـرده اسـت کـه بـه دسـت خـود،
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حقوق و تکالی

خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم کند .این قانون تفاوت هـای زن و مـرد

را همچون تفاوت اعضای یک بدن ایجاد کرده است .اگر قانون خلقت هر یک از چشـم و
گوش و پا و دست و ستون فقـرات را در وضـع مخصوصـی قـرار داده اسـت ،بـدین جهـت
نیست که میان آنها تبعی

قائل شده است و به برخی جفا کرده باشد بلکـه خواسـته اسـت

تناسب بیشتری میان زن و مرد به وجود آورد( ».مطهری ،1382 ،ص ).161-159
گرایشهای فمینیستی نوعاً با نفی تفاوتها یا ناچیز تلقی کردن آنها به دنبال اهـداف
از پیش طراحیشدهی خود بودهاند .آنها مدتزمان طوالنی بر مبانی خود تأکید نمودند تـا
آنجا که عالوه بر جوامع غربی ،افکار عمومی جوامع مسلمان را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند.
از مجموع ویژگی های تکوینی و تشـریعی زن و مـرد مـی تـوان دریافـت کـه آنـان در
انسانیت همسان بوده و بر اساس یک هدف مشترک آفریـده شـده انـد و صـرفاً در مقومـات
جنسیت (زنانگی و مردانگی) و احکام مربوط به آن ،میان این دو صن  ،تفاوت اسـت .لـذا
تکلی

الهی به هر دو تعلقگرفتـه و امـا نـوع تکلیـ

ممکـن اسـت بـهواسـطهی جنبـههـای

متفاوت آنان ،متمایز از یکدیگر باشد( .زیبایینژاد ،1382 ،ص )63
د الیکأد اسرما گأچه زَ ال مأد د بعد انسانا ال ا زرا بأابأنرد ،امرا ساالتهرا
کوینا ال ْب عا د ابعاد الحا ال جسما دا ند ره مأبروه بره خللرال ال آیرأینش بروده ال
انساَ د رکلگ أ آَها نلشا ندا د ،این ساالتها منشأ ساالتها اجتمراعا ال حلروقا
ال اخرقررا ال ...اسررال رره قوان نرررأع ن ررز بررا د نظأگررأیتن ساالتهررا

کرروینا موجررود

ساالتهایا د حلوق ال کال ف ال  ...لحاظ أده اسال؛ بنابأاین حلروقا بأابرأ ال نره مشرابه
دا ند ه غسلرال از ایرن مو روع موجرب ررده بأخرا روهْ یالمانره ال بع

آم رز برودَ

اختریات حلوقا زَ ال مأد ا دارته بارند .خداالند این وازَ حق ال کل رف ا چنر ن ب راَ
ما ند «ال لََن میثنل ال،ي علَ یَن بیرال نمعأ ی
الا» (بلرأه («).228 ،)2برأا زنراَ هماننرد حلروقا
َ ُ
ُ
َ ن
َ نُ
اسال ه بأا مأداَ بأ عَده آناَ اسال» ملت ا عدالال ع ن حلوق ال کال ف یکسراَ
د موا د ارتأام م اَ زَ ال مأد ال ال

حلوق ال کال ف ناهمانند ،اما متناسب بااستعدادها

ال یأی الهررا آَ دال د مرروا د اخررترا م رراَ آَهاسررال ،همرراَْو

رره نادیرردهانگا

ساالتها د یأایند لس ْ ا غ أمنطلا اسرال .برا وجره بره ساالتهرا زَ ال مرأد هرأ جرا
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مسئول الها سنگ ن اجتماعا همانند مأجع ال ال ق االت پ ش ماآید زَها از پر،یأش آَ
معاا هستند ،نه اینکه از حلرا محرأالم باررند ،بنرابأاین زَ ال مرأد هرأ دال ا زش ال منزلرال
علما ال معنو دا ند ال مال معنو ن ز به الریال اختصراص دا د ال د الریرال م راَ زَ ال
مأد ساال ا ن سال ال هأ دال ما وانند اللا هّال بارند.
برای تبیین رویکرد سوم الزم است به اشتراکات و تمایزات میان زن و مرد اشارهکنـیم
تا معلوم شود که برخی از محدودیتهایی که اسالم برای جنس زن قائل شده است از بـاب
تحقیر زن نبوده و اساساً احکام اسالم بر اساس ظرفیتها و استعدادها و تواناییهای افراد در
نظر گرفته می شود و بنای اسـالم بـر عـدالت اسـت نـه تسـاوی (تناسـبمحـوری نـه تشـابه-
محــوری) .بنــابراین در نگــاه دینــی راه رســیدن بــه ایــن منــزل در انجــام صــحیح تکــالی

و

مسئولیتهایی است که بر دوش زنان و مردان بر اساس استعدادهای طبیعی و اکتسـابی و بـر
پایه «حف ارزشها»« ،سازگاری نقشهـا بـا روحیـات و ویژگـیهـای زن و مـرد» و «توافـق
طرفین» قرار داده شده است .ازاینروی الزم است برای تبیین بح

به تمایزات و اشـتراکات

زن و مرد اشارهکنیم.
از نگاه آیات و روایات ،تبیین نقش و کـار جنسـیتی فقـط مبتنـی بـر دیـدگاه زیسـت-
شناسـانه کـه قــدرت جسـمی مــرد و ضـع

بـدنی زنــان ،زایمـان و شــیردهی آنـان را منشــأ

تقسیمکار میداند ،نیست .همچنین این تقسیمکار فقـط مبتنـی بـر دیـدگاه روانشناسـانه کـه
بازتاب تمایل مردان به ایجاد هویت بارز مردانه است و نیز دیدگاه جامعهشناسانه کـه در آن
الگوی حاکم بر فرهنگ و جامعه سبب این تقسیمکار شده ،نیست .اسالم بـا قبـول تفـاوت-
های زیستی و روانی و درنتیجه درخواست تکالی
عرفی تا جایی که مخال

متفاوت و نیز قبـول تـأثیرات فرهنگـی و

عقل و شرع نباشد ،نگاهی متعالیتر بـه تقسـیمکـار در خـانواده و

اجتماع دارد که ریشه در مقاصد عالیهی شارع مقدس دارد .غایتمندی نقشها ،کمـالطلبـی
انسان ،حف کرامت زن و مرد ،جلوگیری از اختالط جنسی و نگاه ابزاری به زن و ...برخـی
از این مقاصد است.
روشن است که تمایزات میان زن و مرد باید ذیـل گفتمـان برابـری انسـانی و ادبیـات
مکملبودن زن و مـرد تفسـیر شـود و نبایـد آن را بهانـهای بـرای تحقیـر یکـی از دو جـنس
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دانست( .زیبایی نژاد ،1391 ،ص )103-102باید گفت به دلیـل ناآشـنایی بـا نگـاه جنسـیتی
اسالم و غلبه گفتمان برابری ،گمان شد کـه نیـاز زن و مـرد بـه اشـتغال یکسـان و پیامـدهای
اشتغال نیز برای این دو صن

یکسان است؛ حالآنکه نه ازنظر روانی ،آمـادگی یکسـانی در

زن و مرد برای حضور در عرصه اشتغال موجود است و نه تأثیرات شخصیتی اشـتغال در زن
و مــرد یکــی اســت ،نــه مســئولیت زن و مــرد در قبــال اقتصــاد خــانواده مشــابه اســت و نــه
آسیب پذیری زن و مرد در محیطهای کار به یک میزان است .اسالم در اعطا مسـئولیتهـا
و نقشها بـه سـه م لفـه «تفـاوت توانـاییهـا و اسـتعدادها»« ،تفـاوت وظـائ

و تکـالی » و

«تفاوت اختیارات و حقوق» توجه خاص دارد .و هرچنـد زن و مـرد را در «ماهیـت انسـانی»،
«اصل خلقت» و در «هدف خلقت» ،برابر میدانـد امـا پـذیرش تسـاوی در «ماهیـت» نبایـد و
نمیتواند به معنای قبول تساوی در «هویت»« ،نقش» و «تکالی » زن و مرد باشد؛ زیرا خـالق
هستی هر یک از این دو را برای نقشی جدا آفریده است.
این تفاوت ها هـم ازلحـام علمـی و هـم از نگـاه آیـات و روایـات قابـلاثبـات اسـت.
مخالفین تفاوت ،یا منکر تفاوتها هستند مثل فمینیستهای رادیکال و یـا در صـورت قبـول
تفاوتها ،منکر تأثیر این تفاوتها در عرصهی تربیت و قانونگذاری هستند .فمینیسـتهـای
پستمدرن نیز تفاوتها را قبول میکنند اما این تفاوتهـا را بـه حـوزهی مختصـات فـردی
مثل تفاوت در رنگ مو و قد و ...میکشانند کـه نمـیتوانـد زمینـهی تفـاوتهـای قـانونی و
تربیتی و نقشی شود.
اثبات و پذیرش تفاوتها ،تأثیر عمیقی در تمام ساحتهای علمی و اجتماعی ازجملـه
حوزهی زیستشناسی اجتماعی و محول کردن نقشها ،حوزهی سیاست و حقوق ،حـوزهی
علوم تربیتی و بح

شیوههای متفاوت و دوجنسیتی تربیـت ،حـوزهی جـرمشناسـی و روان-

شناسی جنایی ،در جامعه شناسی اقتصاد و در تولید ،توزیع ،مصرف و خـدمات و ...بـهجـای
مینهد(.زیبایی نژاد ،1388 ،ص)23-20
با نگاه به آیات و روایات میتوان بهوضوح دریافت که زن و مرد در ماهیت انسـانی و
لوازم این ماهیت ازجمله دارابودن نفس ناطقه و استعدادهایی همچـون ادراک امـور کلـی و
انتزاعــی ،وجــدان اخالقــی ،نگــاه آینــدهنگرانــه ،حــس کمــالطلبــی و دیگــر ظرفیــتهــای
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جداکنندهی وی از سایر موجـودات مثـل اختیـار و مسـئولیتپـذیری و تـأثیر بـر اقتضـائات
محیطی ،باهم اشتراک دارند .همچنین همهی انسانها دارای مبـد مشـترک (خـاک و روح
الهی) ،هدف مشترک (عبودیت عارفانهی الهـی) ،راهنمـای مشـترک (ادیـان و پیـامبران) و
سرنوشت مشترک (رضایت یا سخط الهی ،بهشت یا جهنم) هستند.
زنان در عین تساوی در عرصههای مذکور ،تفاوتهـای عمیقـی نیـز بـا جـنس مـردان
دارند .تفاوتهایی که از دیدگاه برخی اندیشمندان محدود به شکل ظاهری نیسـت و دارای
عمق بیشتری است بهگونهای که تکتک سلولهای زن و مرد را متفاوت مـیکنـد(.کـارل،
 ،1378ص  100و خدا رحیمی و دیگران ،1377 ،ص  ).4ایـن تفـاوتهـا در تمـام اعضـای
فیزیولوییکی و حتی قوای شناختی و روانی زنان و مردان قابلاثبات است( .ر.ک :آیـزاک،
 ،1372ص ،118و حســینی ،1381 ،ص  107و کریســتین ،1375 ،ص ).4ایــن تفــاوتهــا
موجب تغییر حاالت و رفتار این دو جنس خواهد شد و درنتیجه دو نوع از جـنس بشـری را
ایجاب خواهند کرد که دارای دو نقش و کارکرد خواهند بود.
جنس زن با توجه به نقش اساسی که در تکوین خانواده و اجتماع دارد اسـاس و بنیـان
هر اجتماع را تشکیل میدهد ،لذا با تضعی

بنیان خـانواده ،اجتمـاع در معـرض فروپاشـی و

اضمحالل قرار میگیرد .ازاینروی اگر اشتغال دائمی و تماموقـت زن بـرای بنیـان خـانواده
مضر باشد باید بهگونهای مدیریت شود تا آثار سو آن به حداقل برسد.
 3-4بررسی معایب و محاسن اشتغال زنان در کنار هم
بیشک اشتغال برای زنان ،خانواده و جامعه ،دسـتاوردهای مثبتـی دارد .ارتقـا سـطح
بهداشت خانواده ،بهرهوری بیشتر از منابع مادی و معنوی خانواده ،افزایش توان مدیریتی زن
در خــانواده ،افــزایش روحیــهی اعتمادبــهنفــس زن در اجتمــاع ،پرشــدن اوقــات فراغــت و
جلوگیری از آسـیب پـذیری اجتمـاعی ،تـأمین اجتمـاعی زنـان در مواقـع بـروز بحـرانهـای
مختلـ  ،شــکوفایی اســتعدادهای انســانی زن ،احســاس تعهــد و مســئولیت بیشــتر نســبت بــه
خانواده ،استقالل مالی زن ،ارتقا سطح خودباوری زنان به همراه سـازندگی بیشـتر ،تقویـت
پایگاه اجتماعی و  ...ازجمله آثار مثبت اشتغال زنان است( .ملـکزاده ،1392 ،ص )222امـا
اشتغال ،پیامدهایی برای خود زنان ،خانواده و جامعه نیز بـه همـراه دارد .گرانبـاری نقـش بـه
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علت تعدد نقش خانهداری و نقش اشتغال ،تضاد نقشها بـه علـت اقتضـائات متضـاد آنهـا،
تغییر در هنجارهای اخالقی ،احساس بیفایـدگی و کـاهش اعتمادبـهنفـس بـه علـت تحقیـر
نقشهای خانگی و کاهش حمایت اقتصادی مـردان از زنـان ازجملـهی پیامـدهای وارده بـر
خود زنان است .همچنین تغییر در نظام خانواده ،تضعی

روابط درسـت و بانشـاط زوجـین،

تأثیر بر فرزند خواهی و تأثیر بر روابط مـادر و فرزنـد ازجملـهی تبعـات خـانوادگی اشـتغال
زنان به شمار میرود و در عرصهی اجتماع نیز؛ تحول ذهنیـت اجتمـاعی بـه سـمت برابـری،
کاهش جمعیت ،شیوع تجردزیستی و افزایش آسیبهای اجتمـاعی ازجملـه اثـرات اشـتغال
زنان است( .عالسوند ،1390 ،ج 279-270 ،2و ملکزاده ،همان)
نگاه منصفانه علمی و مطابق با واقعیات تکوینی زن و مرد آن اسـت کـه اوالً عیـوب و
محاسن اشتغال در کنار هم دیده شود و ثانیاً قواعد باب تزاحم در مواردی که اشـتغال زنـان
موجب از دستدادن یا از دسترفتن حقی مهـمتـر مـیگـردد ،رعایـت شـود .عمـده ایـراد
اشتغال زنان تزاحم آن با نقش همسری و مادری است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 1-3-3تزاحم اشتغال زنان با نقش مادری
یکی از مهم ترین چالش هایی که اشتغال بیرون از منـزل بـرای زنـان ایجـاد مـی کنـد
تزاحم آن با دو نقش مادری و همسری است .انتقال خستگی ناشی از شغل بـه خانـه و عـدم
آمادگی جسمانی و روانی برای برآوردن نیازهـای روانـی ،عـاطفی اعضـای خـانواده ،عـدم
سرپرستی و نظارت مستقیم فرزندان در منـزل ،محلـه و مدرسـه و غفلـت از نیازهـای آنهـا،
تحت الشعاع قرار دادن اشتغال مردان سرپرسـت خـانوار در مـواردی کـه بـا مشـکل اشـتغال
روبرو هستند ،پیامدهایی نامطلوب اشتغال مادر بر رشد جسمانی و روانی فرزندان ،اشـتغال و
درگیری ذهنی در مورد مسائل کـاری و در پـی آن ،مصـرف شـدن انـریی روانـی شـخص
بیرون از منزل و کوتاهی نسبت به وظای

خانهداری ،افتادن سنگینی کارهای منزل بر دوش

شوهر و فرزندان از جمله پیامدهای اشتغال در کمرنگشدن نقـش مـادری اسـت .برخـی از
خانمهای شاغل در محـیط کـار بـهانـدازه کـافی بـا همکـاران و مراجعـان صـحبت کـرده و
نیازهای کالمی و عاطفی خود را از این راه ارضا میکنند که درنتیجـه موجبـات سردشـدن
روابط میان همسران به وجود میآید .گـاهی اوقـات نیـز دسـتیابی بـانوان بـه اسـتقالل مـالی
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موجب کمشدن حرفشنوی و درنتیجه باع

سسـتی روابـط زناشـویی مـیشـود .همچنـین

گاهی اشتغال مادر ممکن است نقش و جایگاه پدر را در بین فرزنـدان پسـر مخـدوش کنـد
زیرا آنان پدر را مرجع حل امور مالی نمیدانند .همچنین اشتغال طـوالنیمـدت مـادر سـبب
میشود که فرزندان دختر از یک الگوی جنسیتی مناسـب محـروم شـوند و در ایفـای نقـش
جنسیتی خود با مشکالتی روبهرو شوند .دوگانگی در تربیت فرزندان ،نیز حضور کـمرنـگ
و نداشتن فرصت کافی برای پختوپز و استفاده بیش از حدّ از غذاهای آماده و گاه ناسالم،
مشکالتی را در تغذیه و رشد جسمانی اعضای خانواده به وجود میآورد.
اغلب زنان شاغل ،بیشتر توانمندی و خالقیت خـود را در محـیط شـغلی خـود بـه کـار
میگیرند و درنتیجه نمیتوانند به شکل مطلوبی در مورد همسر و فرزندان به نشاط و پویایی
خانواده بیفزاینـد .برخـی از مشـاغل ،خـانمهـا را بـه پیـری زودرس ،افسـردگی و مشـکالت
جسمانی و روانی گرفتار میکند.
از جمله مشکالت زوجهای شاغل ،رفتوآمد و ارتبـاط بـا بسـتگان و دوسـتان اسـت،
زیرا با کمشدن وقت زوجین روابط با اقوام تحتالشعاع قرار میگیرد .احتمال آسیبپذیری
اخالقی زنان شاغل بهخصوص در محیطهای کاری که با مردان در تعامـلانـد بیشـتر اسـت.
احساس گناه ،مهمترین احساس منفی مادران شاغل است که به علت نگرانی از عدم حضور
در کنار فرزنـدش ایجـاد مـیشـود (.ر.ک :زعفـرانچـی ،1388 ،ص  43تـا  70و هـاجری،
 ،1386ص  106 ،49و کهریز و مرادی،1394 ،ش ،28ص  ،40-23علی محمدی)1390 ،
یکی از آثار اشتغال بانوان کممیلی به بچهدار شدن یا اکتفا به فرزند کمتر برای رهـایی
از مشکالت فرزندداری است ،تأثیر اشتغال زنـان روی تغییـرات در زنـدگی خـانوادگی ،در
کنار کنترل باروری زنان هرگز نباید دسـت کـم گرفتـه شـود .ایـن امـر ارتبـاط مسـتقیمی بـا
تصمیمات زنان در باب فرزندآوری و زمانبندی آن و تعداد فرزنـدان دارد .اشـتغال ،مقـدار
زمان مراقبت از کودک را کاهش داده و از سوی دیگر با گسترش روابط اجتمـاعی بـانوان
وابستگیهای خویشاوندی و مشارکت در اجتماع خانوادگیشان را کاهش میدهـد؛ و ایـن
امر اقتدار سنتی مردان را در خانه تحت تأثیر قرارداده و توازن قدرت را بـه هـم مـیریـزد و
درنتیجه موجب شکست خـانوادههـای هسـتهای و دامنـهای از پیامـدهای منفـی اجتمـاعی و
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اقتصادی میشود(جنیفر ،1388 ،ص )280-279اشتغال در بعضی مواقع ،احساسـات مادرانـه
را از زن گرفته و روحیه خشن را جایگزین عواط

او کرده و کودکـان را نسـبت بـه نقـش

عاطفی والدین بیاعتماد یا کماعتماد میکند .از اینرو ،نقش الگـویی و سـازندگی والـدین
را زیر س ال میرود( .سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،1369 ،ص )92
وقتی مادر دوش به دوش پدر بیرون از خانه باشـد ،بـدیهی اسـت کـه فرصـت کـافی و
انریی الزم برای نظارت بر امور درسی و نیز رفتارهای بیرون از منزل بچهها را نداشته باشـد.
همین امر سبب غفلت از نیازهای فرزندان و یا بی تـوجهی بـه آن خواهـد شـد .نتـایج برخـی
پژوهشهای میدانی ،نشان میدهد که نزدیک به  20درصد کودکـانی کـه مادرانشـان کـار
میکنند در ساعات قبل و بعـد از مدرسـه ،سرپرسـتی ندارنـد(.سـاروخانی ،1370 ،ص)170
اهمیت مطلب وقتی دوچندان میشود که بدانیم ارتبـاط فرزنـدان بـا مـادر ،نـهفقـط در رفـع
نیازهای کودک م ثر است ،بلکه بر حاالت روانی و عاطفی وی نیز تأثیر میگذارد .مـادران
شاغل ،اغلب به دلیل آنکه بخش مهمی از ساعات مفیدشان را در طول روز ،از فرزنـد جـدا
هستند ،نمی توانند همانند مادران خانه دار به کودکان خود رسـیدگی کننـد .عـالوه بـر ایـن،
آن ها در کنار خستگی جسمی و ذهنی ناشی از کار ،مسئولیت خانـه و خانـه داری را هـم بـه
دوش می کشند .از سوی دیگر ،سـپردن کودکـان بـه مهـدکودک هـم چنـدان مـورد تأییـد
کارشناسان نیست ،چراکه به باور آن ها ،این کار ممکن اسـت موجـب بـروز نابسـامانیهـای
روانی خاصی در بزرنسالی شود .نویسندهی کتاب سازندگی و تربیت دختران با استناد بـه
سخن «آستل» میگوید« :نمیخواهیم زنان در دنیا بسان اللهها در باغ باشند و فقـط منظـرهی
زیبا بسازند و به درد هیچچیز نخورند بلکه باید مسئولیت سازندگی نسل را به عهـده گیرنـد.
وی در ادامه گوید :این نکتـهی هشـداردهنده و دردآوری اسـت کـه همـهسـاله گروهـی از
کودکان به علت آشنانبودن مادران به فنون تربیت و قوانین طبیعت و ساختمان جسم و روان
و خلقت او تل

میشـوند درحـالیکـه در عـالم حیوانـات چنـین وضـعی نیسـت( .قـائمی،

 ،1369ص)33-32
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 2-3-3تزاحم اشتغال زنان با نقش همسری
روشن است که زنان شـاغل نتواننـد آنطـور کـه شایسـته اسـت وظـای

خانـهداری و

مسئولیتهای خود را بهعنوان همسر و مادر انجام دهنـد ،برخـی از اختالفـات زناشـویی نیـز
ناشی از همین امر است ،خصوصاً جایی که مردان ،خود را موظـ

بـه کمـک در کارهـای

منزل نمیدانند .باید دانست کـه زن ویژگـیهـای روحـی متفـاوتی از مـرد دارد ازایـنروی
چالشهای بهوجودآمده در محیط کار ،میتواند خستگیهای روحی و جسمی را بـرای وی
ایجاد کند و این خستگیها بر روابط زناشویی و حتی کالمی زن تأثیر میگذارد و میتوانـد
منجر به سردی ارتباط او بـا همسـرش شـود .درنتیجـه ،تفـاهم زن و مـرد بـه تخاصـم مبـدل
میگردد و حتی میتواند منجر بـه جـدایی شـود .گـاهی زنـان شـاغل ،روحیـهی منعطـ

و

مهربان خود را از دست می دهند و روحیه ی مدیریتی پیدا مـی کننـد کـه ایـن مسـئله نیـز بـر
روابط آنها با همسر تأثیرگذار است .یکی دیگر از آثار اشتغال زنان اسـتقالل مـالی و عـدم
وابستگی اقتصادی زن است که گاهی در بیشتر موارد سبب تغییر روابط او با مـرد مـیشـود.
بهبیاندیگر ،رفتار استقاللطلبانهی زن ،اقتدار و مـدیریت مـرد را خدشـهدار مـیکنـد و ایـن
مسئله موجب بروز اختالف در خانواده میشود.
قرآن مردان را اقتدارگرایانی میداند که اقتدارشان باید توسط زنان به رسمیت شناخته
شود (نسا  )34:بهعبارتدیگر اگر زنِ ازدواجکرده نقش نانآوری را به عهده بگیـرد ،خطـر
رقابت با شوهر به میان می آید که برای وحدت و یکپارچگی خانواده زیان آور خواهد بـود.
افزون بر این ،همسو نبودن نقش های اجتمـاعی و خـانوادگی ،موجـب سسـتی و کاسـتی در
نقــشهــای خــانگی مــیشــود و احتمــال بــروز تــنش بــین زن و شــوهر را افــزایش مــیدهــد
(ساروخانی ،1370 ،ص  ).170خانواده های شاغل ،در مقایسه با خـانواده هـای سـنتی ،وقـت
کمتری برای حضور در خانواده و اقوام دارند .ازایـن رو ،بـه نـوعی منـزوی شـده و حمایـت
عاطفی و روانی و حتی مالی اطرافیان را از دست میدهند.
یکی از مباح

مهـم در اشـتغال زنـان کـه در ارزیـابی غربـیهـا در ایـن مسـئله کمتـر

موردتوجه قرار میگیرد و ما بهعنوان جامعه مسلمان باید به آن اهمیت دهیم مسئله اشـتغال و
اختالط است ،یعنی بسیاری از شغلهایی که خانمها عهدهدار آن میشوند زمینه اخـتالط بـا
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نامحرم را فراهم میکند که از سویی موجب میشود که یک خانم در محیط کار ارتباطات
کالمی و عاطفی با همکاران داشته باشد که همین مسئله میتواند ارتباط کالمی بـا همسـر را
تحت الشعاع قرار دهد ،همچنین برای جلـوگیری از فسـاد ،در دیـن اسـالم تـرجیح بـا محـل
رجوع قرارنگرفتن زنان است ،یعنی زن نباید شغلی داشته باشد که مجبـور باشـد بـهصـورت
دائمی محل رجوع مردان نامحرم باشد.
راههای برونرفت از تزاحم اشتغال زنان
ازآنچه گفته شد روشن است که اسالم زن را از کسبوکـار و فعالیـت و اشـتغال منـع
نکرده است ،آری میتوان گفت با توجه به ویژگیهـای شخصـیتی زن بـه لحـام روحـی و
روانی ،اسالم با نگاه خاص به زنان نگریسته است ،در اسالم هیچگـاه روابـط خـانواده را بـر
پایه ی استقالل یا عدم استقالل اقتصادی قرار نـداده اسـت و اسـتقالل اقتصـادی زن را بـرای
ایشان برتری تلقی نکرده است .بلکه این سازمان اجتماعی را فقط بر پایـهی فطـرت بنانهـاده
است .در این نگاه ،در سازمان خانواده ،زن باید زن باشد ،نه مرد و ازاینروی بایـد وظیفـهی
فطری زنان را بر عهده بگیرد(.چراغـی کوتیـانی ،1389 ،ص  )253اسـالم بـه سـبب اهمیـت
نقش های فطری زنانه ،مرد را وادار ساخته تـا مخـارج زنـدگی زن را تـأمین کنـد ،نـه اینکـه
استقالل اقتصادی وی را سلب کند(.قطب ،بـیتـا ،ص  )96در نگـرش اسـالمی ،اشـتغال زن
نباید موجب گریز او از انجاموظیفهای شود که طبیعت و فطرت برای او معـین کـرده اسـت.
مادری و همسری ،ارزشهای برجسته ای هستند که اسالم برای زن معین کـرده اسـت و هـر
چیزی که در فرایند ایفای درست این نقش اختالل ایجاد کند ،موردقبول اسـالم نیسـت .در
دین اسالم با توجه به تفاوتهای تکوینی زن و مرد کـه بـه برخـی از آنهـا در اینجـا اشـاره
کردیم ،اشتغال زنان بهطورکلی و بهویژه در بیرون از خانواده ،بهمثابهی نقـش ثـانوی و پـس
از فراغت از ایفای نقشهای اولیه (مادری و همسری) قابلپذیرش اسـت و حتـی در برخـی
حرفهها اولویت حضور زن در نگاه دین مطرح شده است .جوادی آملی میگوید« :بسـیاری
از کارهای اجرایی برای زن جایز است ،بلکه در مواردی دارای اولویت است ،مثـل طبابـت
زنان برای زنان ،پرستاری و آموزگاری دختران و بهتر است زنان در این موارد مهـارت الزم
را کسب کنند تا از مراجعه به مردان بینیاز باشند»(.جوادی آملی ،1377 ،ص )298
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خداوند برای جلوگیری از پیامدهای منفی اشتغال زنان که موردبح

قرار گرفـت ،بـا

توجــه بــه ســاختار وجــودی زن و مــرد و تفــاوتهــای تکــوینی میــان آن دو ،تکــالی

و

مسئولیتها را بهگونهای قرار داده است که جایگاه هر یک از زن و مرد مشخص باشد و هر
یک از آنها با عمل کردن به مسـئولیت هـای خـود اسـتحکام خـانواده را در جهـت نیـل بـه
سعادت و تکامل انسانها حف کنند .و در موارد تزاحم بایـد بـا اتخـاذ راهکارهـایی تبعـات
اشتغال را تا حد امکان به حداقل رسـاند .عمـده راهکارهـایی کـه ایـن پـژوهش بـرای حـل
تزاحم اشتغال زنان با دو نقش اصلی زنانه یعنی همسری و مادری پیشنهاد داد عبـارت انـد از:
وجوب نفقه ی خانواده بر عهده ی مردان و معاف بودن زنان از تأمین هزینه زندگی ،اولویت
اشتغال با مردان سرپرست خانوار ،دوری از مشاغل سخت و طاقت فرسـا ،دوری از تجمـل و
اسراف در زندگی ،همکاری بقیه اعضای خانواده در کارهای خانه ،توسعه و ایجـاد مشـاغل
خانگی ،ایجاد مشاغل اختصاصی زنان بهصورت نیمهوقت و دورهای.
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نتیجهگیری
با بررسی منابع اسالمی روشن میشود که در رویکرد اعتدالی استقالل مـالی و اشـتغال
زنان به معنای کار درآمدزا بهعنوان یک واقعیت ،مفروض گرفته شده و بهخودیخود هـیچ
ممنوعیتی ندارد .اگرچه با مالحظـه قیـود خاصـی ممکـن اسـت در برخـی مـوارد حکـم بـه
کراهت آن شود ،به تعبیر دیگر اسالم با الگوی تقسیمکـار جنسـیتی کـه در جامعـهی صـدر
اسالم حاکم بوده است مخالفتی نکرده است بلکه حتی میتوان گفت با احکـام خـود آن را
تثبیت کرده است زیرا از یکسو اسالم نفقه زن را بـر شـوهر واجـب کـرده و زنـان را از بـر
عهده گرفتن مسئولیت اقتصادی خانواده معاف کرده است و از سوی دیگر اسالم بـا تأکیـد
بر نقش مادر – همسری زنان برای رسیدن به مصـالح مهـمتـر و اولویـت قـرار دادن کـاهش
اختالط جنسی به جهت حف پاکی و سالمت اخالقی و معنوی در جامعه زمینـه تقسـیمکـار
جنسیتی را به وجود آورده است.
اگرچه اسالم تبعی

های شغلی ستمگرانه علیه زنان همچـون پرداخـت مـزد کمتـر بـه

زنان یا محدود کردن امکان ارتقای شغلی زنان در شرایط مسـاوی را مـردود مـیشـمرد امـا
درعینحال نفی هرگونه تمایز جنسیتی به بهانهی مبارزه با تبعی

جنسـی را نیـز برنمـیتابـد.

زیرا در قوانین اسالم تفاوتهای تکوینی و طبیعی میان زن و مرد بهویـژه تفـاوتهـای بـدنی
لحام شده است که این مسئله خود زمینهی برخی از تمایزات شغلی را فراهم میکند.
اسالم بر امنیت جنسی در سطح جامعـه و آرامـش روانـی همسـران و تربیـت فرزنـدان
سالم و جامعهپذیری آن ها تأکیـد فراوانـی دارد و تحقـق ایـن امـر را درگـرو سیاسـتهـای
خانوادهمحور (نه فردمحور) می داند .بنابراین اگر اشتغال زنان به گونه این باشـد کـه کـانون
خــانواده را بــه مخــاطره بینــدازد در اولویــت نخواهــد بــود .بنــابراین اولویــت اشــتغال زنــان
اختصاص به مواردی دارد که ضرورتهـای اجتمـاعی و شـرعی اقتضـا مـیکنـد همچـون
مامایی ،پزشکی زنـان ،تـدریس بـرای زنـان و دختـران و  ...و در غیـر از مـوارد مـذکور در
صورتی اشتغال زنان موجه است که اوالً اشتغال مردان سرپرست خانوار را تحتالشعاع قرار
ندهد ،ثانیاً با حقوق مردان و کرامت زنان و انگارههای شـرعی ماننـد عـدم اخـتالط منافـات
نداشته باشد ،ثالثاً با برنامهریزی صحیح و تصویب قوانین راهگشـا ،اشـتغال زنـان بـهگونـهای
مدیریت شود که با کمترین پیامد منفی همراه باشد.
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