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فصلنامه مطالعات سياسی
سال دوازهم ،شماره  ،46زمستان 1318
صفحات101-125 :
تاریخ دریافت 1318/07/01 :؛ تاریخ پذیرش نهایی1318/01/13 :
نوع مقاله :پژوهشی

بررسی چالشهای اشتغال زنان بر اساس دیدگاه اسلام و ليبراليسم

معصومه عبدالوهابی* /علی روشنایی **  /اميدعلی احمدی***  /حسين جمالی آشتيانی
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چکیده
مساله مشارکت و حضور زنان در فعالیت هاا متلفاا تملعاااز تز معفاه ورود راه ااراه کاار و
تشلغال مومب تیجاد چالشها متلففز در دو محیط خانوتدگز و کار شده تست .در پژوهش حاضاا
سعز شده را راگزیدن نظایه و روش تحفیل گفلعان راتساس خوتنش لاکفا و موفاه راه رارساز تقيی از
گفلعان لیياتلیسم و گفلعان تسفام در م وله تشلغال زنان و توتن پاستگویز آنها رات رفع چاالشهاا
تشلغال زنان رپادتزیم .مامعه آمار پژوهش ملون تاریتز ماروط ره مکلب فکاا لیياتلیسام و ملاون
دینز تسفام تز معفه قاتن مزراشد که رصورت هدفعند تنلتاب شده تست .نلایج تحفیل نشاان مازدهاد
گفلعان لیياتلیسم را تساس خودرسندگز زن تز تشلغال زنان حعایت مز کند؛ در حالیکه گفلعان تسفام
را ن د گفلعان سنت مشاوط ره حفظ کیان خانوتده و ترل افاف و حجاب تز تشلغال زنان حعایات ماز
کند .را تینهعه گفلعان لیياتلیسم تز ترتیه رتهکار رات چالشها دو حوزه خانوتده و کار در تشلغال زنان
اامز تست .تسفام رتهکارها خود رت را تساس تومه ره تولویت و ترزشعند حضور زنان در تمور خاانوتده
و مشارکت هعساتن ،تومه ره تساو و ادم شياهت ح وق زن و ماد و کار در سایه ساار حجااب ترتیاه
مزکند.
کلیدواژهها
چالش ،گفلعان ،تشلغال زن ،تسفام ،لیياتلیسم ،حجاب.
* دتنشجو دکلات تتصصز مامعه شناسز تقلصاد و توسعه ،دتنشکده افوم تنسانز ،وتحد آشلیان ،دتنشگاه آزتد تسفامز،
آشلیان ،تیاتن
** تسلادیارگاوه مامعه شناسز ،دتنشکده افوم تنسانز ،وتحد آشلیان ،دتنشگاه آزتد تسفامز ،آشلیان ،تیاتن (نویسنده مسئول)
a.roshanaei@yahoo.com

*** تسلادیار گاوه مامعه شناسز ،دتنشکده افوم تنسانز ،وتحد آشلیان ،دتنشگاه آزتد تسفامز ،آشلیان ،تیاتن
**** تسلادیار گاوه مامعه شناسز ،دتنشکده افوم تنسانز ،وتحد آشلیان ،دتنشگاه آزتد تسفامز ،آشلیان ،تیاتن
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مقدمه
تماوزه وتژه چالش در تدریات تملعااز کارراد رسیار یافله تند .را تساس معنا لغو
"چالش" و نیز راخز انارا معنایز مليادر تز کارراد تین وتژه در تدریات تملعااز تماوز،
"چالش شاتیط و وضعیت مدید تست که مسیا آینده مامعه رت مورد هجوم قاتر دتده ،حفظ
تعادل آن رت دچار مشکل و مسلفزم تفاشز ستت و سانوشت ساز مز سازد"(ذوافم.)83 :4831 ،
چالش ها و رتهکارها کاهش آنها رت مز توتن در مکاتب متلفا فکا مورد رارسز قاتر دتد که
در تین م اله در حوزه تشلغال زنان مورد رحث قاتر گافله تست.
مسایل زنان تز معفه مسایل مهعز تست که ره خاطا مذتریت هایز که رات مکاتب متلفا
سیاسز و تملعااز دتشله تست منشاء و ساآغاز مياحثز مد روده تست .ره ویژه در اصا
کنونز را ریدتر زنان ،تفاش رات حفظ شان و مایگاه زنان مداایز تست که مکاتب متلفا را
سا آن رقارلز تعام نشدنز را هعدیگا دترند .یکز تز مسایل مهم زنان ،مساله مشارکت و حضور
آنها در فعالیت ها متلفا تملعااز تز معفه ورود ره ااره کار و تشلغال روده تست که مکاتب
سیاسز و تملعااز تادیدها و پاسش ها مد درراره آن مقاح کاده تند .تین پاسش ها و
تادیدها مومب شکل گیا گفلعان ها متلفا و گاه ملضاد در تین زمینه شده تست .گفلعان
شیوه ت خاص رات ستن گفلن درراره مهان و فهم آن (یا فهم یکز تز وموه آن) تست
(یورگنسن و فیفیپس)43 :4831 ،؛ و ره تيع آن گفلعان ها تشلغال زن نیز شیوه ها خارز
تست ک ه تفاتد و گاوه ها رات ستن گفلن درراره ضاورت و ادم ضاورت و رایدها و نيایدها
تشلغال زنان در مامعه ره کار مز گیاند .در تین میان مکاتب متلفا فکا چون مارکسیسم،
سوسالیسم ،لیياتلیسم ،و فعینیسم ها کدتم تز منظا خود گفلعان خارز رت در ن د گفلعان
سنلز که را تسلناد ره تفاوت در نظام طيیعز ،تشلغال زنان رت متل نظام خانوتده تف ز مز کند
خفق کاده تند .تین گفلعان ها ،دین و ره تيع آن گفلعان دینز رت نیز م وله ت تز منس سنت
تف ز مز کنند .در مدتل و رقارت تین گفلعان ها راخفاف راور طیاا گسلاده ت تز ملفکاتن
تملعااز که معل د ره تفول دین در دنیا مدرن رودند تز توتخا دهه  4191و توتیال دهه 4131
میفاد ره رعد را فاتگیا مومز تز تسفامگاتیز ،گفلعان دینز در حوزه ها تملعااز ره ویژه
حوزه زنان تحیاگادید .نشان دتدن ومه تعایز و راتا ها گفلعان تسفام را گفلعان لیياتلیسم
ره انوتن یکز تز مقاح تاین و پانفوذتاین گفلعان ها دنیا سامایه دتر در تین حوزه هدفز
مهم در تین پژوهش تست .لیياتلیسم پس تز فاوپاشز مارکسیسم سیاسز ،تا مدتها ره انوتن
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تیدئولوژ ِ رزمنازع در رحنه سیاسز مهان ره شعار مزآمد ،ره گونهت که راخز تز ملفکاتن
غاب ،پایان تاریخ رت حاکعیت لیياتل ا دموکاتسز در ساتسا مهان دتنسلند .تما رشد تسفام
سیاسز و دگاگونز مغاتفیا سیاسز تسفام در سازمینها متلفا مهان ،روز ره روز تین
تحلعال رت تفزتیش مزدهد که لیياتلیسم در دهه آینده را رقیيز پاتوتنتا رورهرو خوتهد شد .تز
تین سو نیز ،مهان تسفام را تندیشه لیياتلیسم در لایهها متلفا آن ،درگیا شده تست و حل
تین تخلفاف ،درگاو تيیین درسلز تز ن قهها تعاس تسفام و لیياتلیسم و نیز پیش گافلن
موضع آگاهانه در مورد پاسش هایز تست که تز سو لیياتلیسم در مورد فاهنگ تسفامز مقاح
شده تست(.وتاظز.)81 :4831،
درراره ضاورت تین مقالعه تقيی ز مز توتن ره نکات زیا تشاره نعود:
 در زمانهت که تیدئولوژ ها سکولار و ماد را ترتئه چهاهت اام و رزطاف تز خود ،رهتسلحاله رنیادها معافت دینز در چارچوب نظا خود مزتندیشند و را شعار ت دم ا ل و
تندیشه ففسفز را منارع و معافت دینز ،فارت رو آوردن ره حوزه معافت ناب دینز رت تز
متاطيان مزگیاند ،رهلا آن تست که نتست ره تحفیل رگهها و ریشهها ففسفز و نظا
ن مسل ل و مسل یم ره منارع
لیياتلیسم رپادتزیم و را ن د پایهها فکا آن ،رته تندیشید ِ
دینز رت را متاطيان رگشاییم .در رورتز که چنین م دمهت فاتهم نگادد ،ریم آن مزرود
که متاطب ،تیدهها و ترزش ها لیياتلز رت حلعز تنگاشله و آن رت در فهم رادتشت تز تسفام
دخالت دهد(. .وتاظز.)4831،
 ذهنیت رسیار تز نتيگان موتمع کنونز ا حلز در مامعه ما ا ره رورت مسل یم وغیامسل یم ملأثا تز مؤلفهها لیياتلز تست و تین پیش فاضها ،رهطور ناخودآگاه را
مهتگیا فکا آنان تأثیا مزگذترد .را ن د گفلعانز مزتوتن نتست ره ساخلار شکنز
ذهنیت متاطيان پادتخت و ریشهها تیدئولوژیکِ آن رت نشان دتد .را تین تساس در نزتع
رین گفلعانز ،مقالعه تقيی ز تین گفلعان را گفلعان تسفامز رسیار تهعیت دترد.
 حامیان گفلعان لیياتلیسم تفاش دتشله تند گفلعان تسفامز رت متالا تشلغال و ترت اتملعااز زنان معافز کنند .تین تفیغات مسعوم در دورتن کنونز را ظهور قاتئت تنحاتفز تز
تسفام که گاوه ها تاوریسلز مانند طاليان و دتاش و مشاره آنها دتایه دتر آن در سقح
مهانز رودند ه عزمان شده تست که در قالب دین را راخوردها خشونت آمیز ،منع
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فعالیلها تملعااز زنان رت تومیه مز کنند .را تین تساس تيیین تندیشه تسفامز درراره
ح وق زنان ضاورت دترد.
 تز آنجا که زنان ره انوتن نیعز تز تفاتد مامعه در سانوشت مامعه ن شز تاثیاگذتر دترند،تنجام پژوهشها تقيی ز درراره گفلعان ها متلفا را محوریت تشلغال زنان ،در وتقع
تامل و تندیشه درراره سانوشت تماوز و فادت تین قشا مهم مامعه خوتهد رود.را تومه ره
تحولات تملعااز و گسلاش اصا رسانه ها تز معفه ترزترها تطفاعرسانز مدید ره ویژه
فضا مجاز  ،گفلعان ها ماتيط را مسایل زنان را شلاب و گسلاهت ریشلا در مامعه ما
در حال مقاح شدن تست .را تین تساس لازم تست رات دفاع تز کیان فاهنگز مامعه
تیاتنز -تسفامز ،گفلعان تریل تسفامز معافز شود و راتا ها آن را دیگا گفلعان ها تز
معفه گفلعان لیياتلیسم در تحفیل ها نعایان شود.
 را ومود راورمند ره آموزه ها تسفامز در معاکه آرت و تندیشهها گوناگون و شياهتتدااها در ااره دفاع تز ح وق زنان ،تفاتد مز توتنند موفق شوند که تز یک طاف را
گفلعانها و خاده گفلعانها مومود در تین ااره آشنا شوند و تز طاف دیگا رلوتنند را
حضور در میدتن رقارت دیدگاهها ،راتا گفلعان تسفامز و کاسلیها گفلعان ها رقیب
رت رهخورز تيیین کنند.
را تین تساس در پژوهش حاضا قصد دتریم را راگزیدن نظایه و روش تحفیل گفلعان راتساس
خوتنش لاکفا و موفه ره پاستگویز پاسشها رنیادین زیا دست یاریم:
 گفلعان تسفام و گفلعان لیياتلیسم در م وله تشلغال زنان تز چه دتلهایز در مفصل رند
راخوردتر هسلند و تشلغال زنان رت چگونه تيیین مز کنند؟
 کدتمیک تز گفلعان ها رات حل چالش ها تشلغال زنان رتهکارها اعفز ترتیه نعوده تند
که رات تح اق ح وق زنان در ااره تشلغال کارسازتاند؟
رویکرد نظری
ترقفاح تحفیل گفلعان ،نتسلین رار توسط زلیک هایس ره کار رفت(شفاین: 4111،4
 .)11تو را تنل اد تز زران شناسان تحفیل گفلعان رت رات تحفیل ملن رالاتا تز سقح معفه ره کار
راد .تحفیل گفلعان ،چگونگز تيفور و شکل گیا معنا و پیام وتحدها زرانز رت در ترتياط را
- Schiffrin
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اوتمل درون زرانز(زمینه ،ملن و وتحدها زرانز) و اوتمل راون زرانز(زمینه تملعااز،
فاهنگز ،سیاسز ،ترتياطز و موقعیلز) رارسز مز کند(رشیا.)91 :4814 ،
گفلعان ها مجسم کننده معنا و ترتياط تملعااز ،شکل دهنده ذهنیت و تعامفات سیاسز
یا هعان قدرت هسلند.
رویکادها تحفیل گفلعان ملکز را نظایه زرانز ساخلارگات و پساساخلارگات هسلند.
مهعلاین تین نظایه ها ،نظایه فادینان دو سوسور(رز یاویش)84-81 :4838 ،؛ «منقق
گفلگویز» میتائیل راخلین (میفنا ،و راتویت)418 :4839 ،؛ زرانشناسز کارراد نظامند
هفید ؛ نظایه فاتگفلعان میعز پل گز؛ نظایه تئو ون دتیک(ون دتیک)413 :4831،؛ رهیافت
گفلعانز تاریتز روث ودتک؛ رهیافت شيکه ت نظام رتش زیگفاد ماگا(ماگا)1114،؛ روتن
شناسز گفلعانز؛ نظایه گفلعان ترنسلو لاکفا و شانلال موفه؛ و تحفیل گفلعان تنل اد فاکفاف
تست( یورگنسن و فیفیپس 438 : 4831 ،و  .)411در تین پژوهش ره دلایفز که در زیا ره آنها
تشاره شده تست تز نظایه گفلعانز لاکفا و موفه تسلفاده شده تست.
نظریه گفتمان لاکلا و موفه
نظایه تحفیل گفلعان لاکفا و موفه تز مزتیا فاتوتنز رات تحفیل پدیده ها سیاسز
راخوردتر تست و کارراد گسلاده و فزتینده آن در افوم تملعااز و سیاسز دلیفز را تین مداا
تست .لاکفا و موفه فاض ترفز ها رویکاد گفلعانز رت تین ا یده مز دتنند که راف تمکان
تصور ،دریافت حسز ،تندیشه و اعل ره ساخلعند شدن حوزه معنز دتر رسلگز دترد که
پیش تز هاگونه رز وتسقگز اینز حضور دترد.آنان راتین پندترند که هعه ترژه ها و کنشها
معنا دترند و ره طور تاریتز ره وسیفه نظام خارز تز قوتاد ره آنها معنا تتصیص دتده شده
تست(قجا و نظا .)91 :4811 ،
در تین رویکاد تعایز میان ترعاد گفلعانز و غیاگفلعانز تما تملعااز ومود ندترد .ره تین
معنا که تعامز اعل ها ،گفلعانز تند؛ و خود گفلعان ،تما ماد تست و پدیده هایز هعچون
تقلصاد و دیگا نهادها ،مزئز تز گفلعان تند .تیده کفز نظایه گفلعان تین تست که پدیده
ها تملعااز هاگز تعام و تکعیل نعز شوند .چون معنا هاگز ره رورت نهایز تثيیت نعز
شود ،رته رات ميارزه تملعااز دتئعز درخصوص تعایا هویت و مامعه و درنلیجه پیامدها
تملعااز راز تست .وظیفه تحفیل گفلعان طاتحز مایان تین درگیا ها رات تثيیت معنا
در هعه سقوح تملعااز تست.
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لاکفا و موفه نظایه خود رت را تففیق و حک و ترفاح دو سنت نظا مارکسیسم و
ساخلارگاتیز ساخلند.مارکسیسم ن قه شاواز رات تندیشیدن رتمع ره تما تملعااز در تخلیار
آن ها قاتر دتد و ساخلارگاتیز نظایه ت درراره معنا.آنها تین دو سنت رت در قالب یک نظایه
پساساخلارگات را یکدیگا تففیق کادند(.لاکفا و موفه .)4139 ،راخز تز مفاهیم کفید تین نظایه
در زیا رارسز شده تست:
دتل و مدلول :دتل ها تشتاص ،مفاهیم ،ايارتت و نعادهایز تنلزتاز یا ح ی ز هسلند که در
چارچوب ها گفلعانز خاص ،را معانز خاص دلالت مز کنند.در میان تعامز دتل ها یک
گفلعان ره شتص ،نعاد ،یا مفهومز که سایا دتل ها حول محور آن معع و مفصل رند مز
شوند “دتل ماکز  “4مز گویند .دتل ماکز ره مثاره اعود خیعه تست که تگا رادتشله شود،
خیعه فاو مز ریزد .معنا و مصدتقز که یک دتل را آن دلالت دترد ،مدلول نامیده مز شود .مدلول
نشانه ت تست که ما را دیدن آن ،دتل مورد نظا راتیعان معنا مز شود.دتل شناور دتلز تست که
مدلول ها ملعدد دترد و گاوه ها متلفا سیاسز رات تنلساب مدلول مورد نظا خود را
آن ،راهم رقارت مز کنند.
انارا و دقایق  :انارا نشانه هایز هسلند که معنایشان هنوز تثيیت نشده تست تما دقایق
انارا هسلند که معنایشان در درون گفلعان و توسط مفصل رند گفلعان تثيیت شده
تست .ره ترقفاح لاکفا و موفه گفلعان یک تنجعاد ،یعنز توقا موقلز رات سیالیت معنا نشانه
ها تیجاد مز کند.تما تین تنجعاد هاگز ققعز نیست .ره ايارت دیگا گذر تز انارا ره دقی ه ها
هاگز تکعیل نعز شود(لاکفا و موفه.)441 :4139 ،
مفصل رند  :کنشز که میان انارا متلفا مانند مفاهیم ،دتل ها ،نعادها و  ...چنان رترقه
ت تیجاد مز کند که هویت تولیه آنها دگاگون شده ،هویلز مدید ریارند .تز تین رو ،هویت یک
گفلعان در تثا رترقه ت شکل مز گیاد که تز طایق اعل مفصل رند میان انارا گوناگون ره
ومود مز آید(تامیک.)13 :4831 ،
ضدیت ،1غیایت :8گفلعان ها تساسا” در تفاوت و ضدیت را یکدیگا شکل مز گیاند.هویت
تعامز گفلعان ها مشاوط ره ومود غیا تست.تز تین رو آنها رات کسب هویت  ،هعوتره غیایت
ساز مز کنند.مفهوم غیایت در ذتت خود را مفاهیم “رامسله ساز ” و “حاشیه رتنز” هعاته
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تست .تین دو مفهوم ره تشکال متلفا در ااره منازاات گفلعانز ظاها مز شوند .طاد یا
حاشیه رتنز ن اط ضعا خود و ن اط قوت رقیب و رامسله ساز و حاشیه رتنز ،شیوه ت را
حفظ و تسلعاتر قدرت و هژمونز یک گفلعان تست(سفقانز.)431 :4838 ،
هژمونز  /تزلزل : 4تگا را سا معنایز خاص رات یک دتل در مامعه تمعاع حارل رشود آن
دتل هژمونیک مز شود.تز دیدگاه نظایه لاکفا و موفه چهار اامل اامفان سیاسز ،تاليار ،در
دسلاس رودن  ،طاد و رامسله ساز تز اوتمل هژمونز گفلعان هسلند.تما هژمونز و تثيیت
معنا دتل ها در تعام گفلعان ها موقلز تست(حسینز زتده.)11 :4838 ،
موقعیت سوژه ت  1و سوژگز سیاسز :8موقعیت سوژه ت ره تسفط گفلعان هژمون را سوژه
ها تشاره دترد.هنگامز که سوژه در چارچوب یک مفصل رند هژمونیک قاتر گافت  ،در آن
مضعحل و آزتد اعفش محدود مز شود.در تین حالت  ،تین گفلعان تست که مایگاه سوژه و
تلگو اعل و رت معین مز کند”.سوژگز سیاسز” نیز ره حاللز مز گویند که را تثا رز قاتر
ها تملعااز  ،موقعیت گفلعان ملزلزل مز شود.در تین هنگام  ،سوژه آزتد اعل مز یارد تا
ره انوتن یک “ کارگزتر” یا “ اامل سیاسز” دست ره فعالیت رزند؛ گفلعان هژمون رت ره چالش
رقفيد و نظم مورد نظا خویش رت را مامعه مسفط سازد.
روش تحقیق و اجرا
پژوهش حاضا تز نوع کیفز را روش کلارتانه ت تست که را رارسز مقالب و دتده ها
تاریتز در ملون تدریات را روش توریفز و تحفیل گفلعان لاکفا و موفه تنجام مز گیاد .در تین
پژوهش پس تز معع آور تطفااات معليا ،ضعن رارسز پژوهش ها پیشین ماتيط ،ملون
دینز ره ویژه قاتن و تفاسیا آن مه ت تسلتاتج گفلعان تسفامز و در رارسز گفلعان لیياتلیسم
کلب ماتيط را تندیشه ها ملفکاتن تین مکلب سیاسز و نیز فاهنگ ها افوم تملعااز و
سیاسز مورد کنکاش قاتر گافت و مقالب ماتيط مهت تحفیل تنلتاب گادید.
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تجزیه و تحلیل دادهها و ارایه یافتهها
رات مشتص کادن رتهکارها چالش ها تشلغال زنان تز دیدگاه دو گفلعان لیياتلیسم و
تسفام لازم تست نتست تین دو گفلعان معافز شوند.
گفتمان لیبرالیستی
وتژه لیياتل در زرانها تروپایز تز کفعه لاتین  ،libberره معنا آزتد و یا شایسله ،آزتد ماد
یا ستاوتعند گافله شده تست(شاپیاو . )1 :4831،تما لیياتلیسم ره انوتن گفلعان سیاسز
ميلنز را ترل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصورز ،تنسان رت مومود متلار مز دتند
که مزتوتند را طيق آرت خود زندگز کند(توحید فام .)4838،ریشه ها معنو تین مکلب
سیاسز و تملعااز در "تنسان مدتر "" ،ا ل گاتیز""،تجاره گاتیز" و "روشنگا " قاون
هفدهم و هجدهم مسلحکم شده تست .قااده کفز لیياتلیسم ،خوش رینز ره ذتت تنسان تست و
شعار وتحد آن در ترعاد متلفا تقلصاد  ،سیاسز و تملعااز “آزتد  ،راترا  ،و راتدر ” تست.
آزتد و راترا لیياتلیسم را اامل محاکه خود یعنز رورژوتز  ،در م ارل یگانگز فئودتلیسم و
کفیسا و نظام مدید و سفسفه ماتتيز و ت دیس شده آن قاتر گافت و ره هعین مهت لیياتلیسم
تز ماذره زیاد نه ف ط تز طاف توده راخوردتر شد ،رفکه روشنفکاتن نیز تز آن حعایت هعه
مانيه کادند.
لیياتلیسم ره انوتن یک ففسفة تملعااز رورت رندیها متلففز در طول زمان پیدت کاده
و حلز گاه حضور تندیشعندتن متلفا حامز تین نظا در یک دورة خاص مومب شده تست که
تف ز ها متلففز تز لیياتلیسم طاح و ریان شود .تزتیناو میلوتن مداز شد که لیياتلیسم ره
انوتن یک مکلب یا دکلاین شاخه ها متلفا و ملفاوتز دترد .چهار تلگو تز آغاز پیدتیش
لیياتلیسم تاکنون مورد تأکید قاتر گافله تست .تین تلگوها ايارت تست تز :لیياتلیسم ترضز،
لیياتلیسم کفاسیک ،لیياتلیسم مدرن و لیياتلیسم نو(.توحیدفام .)19-489 :4838 ،انارا
ملشکفه و ترول تساسز و مشلاک تندیشه ها لیياتلز در مدلها متلفا رت تحت اناوین فاد
و فادگاتیز ،رضایت و قاتردتد ،قانون و حکومت مشاوطه ،آزتد حق تنلتاب ،راترا در فارت
ها ،ادتلت تملعااز را تساس شایسلگز ،تساهل یا مدترت ،محدوده زندگز خصورز و محدوده
زندگز اعومز مز توتن خفاره نعود (توحیدفام.)489 :4838 ،
ره طور مععول لیياتلها رت در یک دسله رند ترفز ره دو دست کفاسیک یا تقلصاد و
مساوتت طفب یا تملعااز یا مدید ت سیم میکنند .در دسله رند دیگا توسط ویفیام
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گفسلون 4تز ملفکاتن مقاح و تندیشعندتن ره نام لیياتل  ،لیياتلها راتساس دو شاخص
«تکثاگاتیز» و «مامع رودن» ره چهار دسله ت سیم مز شوند .تما تو ره انوتن یک مدتفع مد
لیياتلیسم ،ریقاف رودن دولت لیياتل رت مساو را ترل لیياتل رودن میدتند(.گفسلون: 1111،
.)9
سیاسز(تک رعد )
غیاتکثاگات
(وحدتگات)

مان راودلز رولز

9

1

هعه مانيه (مامع و فاتگیا)

8

فایده گاتها کفاسیک

1

تکثاگات

3

مایکل وتلزر

ژوزف رز 3و گفسلون

1

جدول  .1چهار دستة اصلی نظریات لیبرالی از منظر گلستون(ازیز .)813 : 4819 ،

لیياتلیسم نسيت ره مسایل زنان رز تفاوت نيوده تست و فعنیسم رت مز توتن دست آورد
لیياتلیسم دتنست زیات مهم تاین شعارها لیياتلیسم ره شکفز منق ز ،زنان رت هم ره تین فکا
وتدتشت که تگا تنسان ها راترا و آزتد تند ،تین ترل مز توتند زنان رت هم در را رگیاد؛ یعنز تگا
لیياتلیسم رت پز آمد دگاگونز هایز ردتنیم که تز رنسانس تا روشن گا رت در را مز گیاد،
فعینیسم مز توتند پز آمد گایزناپذیا راشد که خوتهان گسلاش ترزش ها لیياتلیسم ره
مامعه زنان رود(کورین .)4111 ،1را تین تساس ،خوتسله ها فعینیسم لیياتل هعان خوتسله
ها لیياتلیسعز تست که در تن فاب ها سده ها  41و  43غاب مقاح شد و آزتد  ،راترا ،
خادورز  ،آموزش ،فادگاتیز و ميارزه را تقلدتر دینز و تسليدتد طي اتز رت در را مز گافت
(مک لین.)4113 ،41
را تساس تین م دمه  ،حال مز توتن گفلعان لیياتلیسم رت را مينا ترول رنیاد تین مکلب
فکا درراره تنسان ره ویژه زنان و تشلغال ره انوتن مساله ت چند ساحلز تقلصاد  -تملعااز
تسلتاتج نعود..در مفصل رند گفلعان لیياتلیسلز درراره تشلغال زنان حول نشانه ماکز
“تنسان مدتر ” نظام معنایز ملشکل تز دتلها ترفز “تولویت ح وق فاد زن را ح وق
1
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خانوتده”؛ “محدودیت دخالت دولت در حوزه خصورز”؛ “رضایت و قاتردتد قانونز تشلغال”؛
“راترا ح وق و فارت ها تشلغال”؛ “نظام رازتر”؛ “حق آزتد زن در روترط فاد ” شکل
گافله تست .تین گفلعان منل د موقعیت فاوتا زنان دررازتر کار تست .موقعیلز که ره تيعیت تز
نظام ها مامع تملعااز ناشز تز موقعیت کعلا زن در خانه و فامانيادتر و تز ماد تست.
گفلعان لیياتلیسم را پافشار را ح وق راترا ،معل د تست سامایه تنسانز و تسلعدتد زنان ،ناشز
تز فارت هایز تست که رات ترت ا توتنایز آنها در تخلیارشان گذتشله مز شود .در رورت
ومود چنین فارت هایز ،موهاه ومود زنان ،هعلاتز مادتن آشکار خوتهد شد و هعانند آن
ها تز کار لذت خوتهند راد.
مينا گفلعان لیياتلیسم تنسان مدتر یا خودرسندگز زن تست  .در تین مکلب ترالت را
افایق تنسانز تست که تین مساله ریشه در تومانیسم دترد .لیياتلیسم را ترالت فاد تاکید دترد،
لذت کاتمت تو نیز در فاد گاتیز تست .تین گفلعان را تکیه را تومانیسم را تال اد را خویشلن
مالکز  ،تنسان رت راحب تخلیار خود معافز مز کند و تو رت در رسیدن ره تهدتفش آزتد مز دتند
حلز تگا تو تهدتفز غیا ا فایز رت دنيال کند .رازتاب تین نوع رویکاد درراره تشلغال زنان آن
تست که زنان افایق فاد خود رت را دیگا وظایا خود تز معفه مادر و هعسا در تولویت
قاتر مز دهند .ریقافز دولت و تسلیفا نظام رازتر ره انوتن یکز تز شاخصه ها ترفز و ت ویت
کنندة تندیشة لیياتلز در مساله تشلغال و تشلغال زنان نیز دنيال مز شود .را تساس تسلیفا
نظام رازتر در گفلعان لیياتلیسم ره طور کفز زن و ماد در م ارل هم قاتر مز گیاند و راا رقارات
آنهاا در راه دسات آوردن تملیاازتت تملعاااز ،سیاسز ،تقلصاد و آموزشز تأکید مز شود.
منع زنان تز رقارت را ماادتن ظفام رزرگاز راه آنهاا و ضار مياتن ناپذیا ره مامعه وترد میکند
(میال )31 :4811 ،تیان مسئفه در تشلغال نیاز تهعیت ریشلا مز یارد؛ زیات حضور زنان و
مادتن در محیط کار مشلاک ،سايب راالا گاافلن تیان رقارت و در نلیجه پیشافت ها دو
گاوه میشود .تز نظا میل رقارات یاک ترال کفاز تسات کاه در هعه ما  ،راید راایت شود .زیات
رقارت سيب راوز توتناییها فقا تنسان میشود .و در تین راره میگوید :رقارلها تملعاااز
محادود راه آزتد و مساوتت هعگان ،چنان زنان و مادتن رت در موتضعز ملناسب را فقاتها
خود قاتر خوتهد دتد که نه تنها تاکیب توتنایز ها طيیعز آنها ناهعاهنگ نیست ،رفکه رضایت
رتش تاین نلایج رت ره ثعامیاساند (میل .)31 :4811 ،تز نظا میل ره انوتن یکز تز ملفکاتن
لیياتلیسم تگا را طيیعلز که ره راورت آزتدتناه هاا کساز رت آفایاده تسات راه رورت آزتدتنه
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راخورد کنیم و رگذتریم ره رورت طيیعاز و در رقارات آزتد و مسااو رشاله هاا و شغفها نیز
تنلتاب شوند ،تناسب تمور رهلا حفظ خوتهد شد.
هاچند راخز تز نویسندگان مثل فوکویاما تز لیياتل دمکاتسز ره انوتن ن قه پایان تکامل
تیدئولوژیک رشایت و آخاین شکل حکومت رشا یاد نعوده تند(منصورنژتد ،)134 :4834 ،تما
تین گفلعان مورد تنل ادها مد تست .تسلاد مقها تندیشه لیياتلیسم رت تز منظا افعز
مورد ن د قاتر دتده تست(منصورنژتد .)11-13 :4834 ،تاکید رز قید و رند گفلعان لیياتلیسم را
تنسان مدتر تاثیاتت متارز را مساله تشلغال زنان ره ویژه در حوزه روترط خانوتدگز ،محیط
شغفز و تعامفات شغفز ره هعاته دترد و زمینه تز رین رفلن ح وق کودک و هعسا رت فاتهم مز
کند ،چاتکه در تشلغال زن را تزتحم ح وق کودک و هعسا را ح وق زن هعیشه ح وق زن م دم
شعاده مز شود .هعچنین روترط آزتد منسز که مز توتند محیط ها شغفز رت رات زنان ناتمن
کند در نهایت پیامدهایز هعچون موتلید ناخوتسله ،س ط منین ،سسلز رنیان خانوتده،
خانوتدهها تکوتلدینز ،هعجنسگاتیز ،تولد ناشناس ،روسپزگا و خودفاوشز ،همخانگز،
تأخیا در سن تزدوتج و ادم تشکیل خانوتده و تنوتع ریعار ها م اررلز رت ره هعاته مزآورد
(هاما .)93-99 :4831 ،

شکل  -1مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان لیبرالیستی
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گفتمان اسلامی
تسفام ترول مشتصز رت رات شتصیت زن تاسیم نعوده تست که ح وق تملعااز،
تقلصاد  ،سیاسز و فاهنگز زن را پایه آنها تعایا مز شود .در گفلعان تسفامز تشلغال زنان،
که دتل “کسب حیات طیيه “4در مایگاه دتل ماکز قاتر گافله تست ،نشانه هایز چون “حق
تشلغال زنان”“ ،ترل تسل فال مالز زن و ماد“ ،“1افاف و حجاب”“ ،تولویت و ترزشعند حضور
زنان در تمور خانوتده “ و “ تساو ح وق زن و ماد و ادم شياهت ح وق آنها” تز معفه دتلها
شناور هسلند که را تسلناد ره دتل ماکز در مورد تشلغال زنان ،معنادتر مز شوند.
را تسلناد ره آیات متلفا قاتن تز معفه آیات  81و  1سوره نساء و قااده تسفیط 8ف ها
شیعه ،ترل تسل فال مالز و تقلصاد زن در تسفام محلام شعاده شده تست .هعچنین ره تسلناد
ره تفاسیا آیات  18و  19سوره قصص و آیه  181سوره ر اه ،موتز تشلغال زنان رت مز توتن
تسلنياط و تسلتاتج نعود .ره ايارت رایح تا در گفلعان تسفامز نسيت ره تشلغال زنان دید
منفى ومود ندترد و کار و تفاش تقلصادى در خانه یا در ریاون تز خانه راتى زن معنوع نشده
تست .تما در تین میان شاوطز ومود دترد:
تلا -حق تشلغال زن ،نياید سيب تز هم پاشیدن خانوتده یا کنار گذتشلن وظیفه پاورش نسل
سالم شود .رناراتین ،در موتقع تزتحم رین کار و تزدوتج ،یا کار و رسیدگى ره وظایا هعساى و
پاورش کودک ،و ادم تمکان معع رین آن ها ،خانوتده مهم تا تست و را تساس ترل ت دیم تهم
را مهم ،در تمور ملزتحم راید تشلغال زن فدتى حفظ خانوتده شود.
ب -حضور تملعااز زن تز معفه تشلغال ریاون تز خانه مشاوط ره حفظ ترل افاف و حجاب و
در نظا گافلن شاتیط مسعز و روحز زن تست.
را غور در نظاتت تمام خعینز ره انوتن یکز تز مصفحان و تندیشعندتن تسفامز درمز یاریم
که تز دیدگاه تسفام زنان آزتدند در هعه مشاغل کارکنند ،در رورتز که را فقات وطيیعت شان
در تضاد نياشد؛ زیات تنحاتف تز فقات ،تنسان رت تز رسیدن ره کعالات معنو راز مز دترد و
 - 1قرآن کری م می فرماید( :مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکرٍ أوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینّهُ حَیاه طَیبَه) ؛ «هر مرد و زن مؤمنی که عمل شایسته انجام می
دهد ،قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای حیات می دهیم»،
2

آیه شریفه( :لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّ ساءِ نَصیبٌ مِمّا اکتَسَبْنَ) نشان از اهمیت و ارزشمندی استقلال اقتصادی زن و مرد در آیین اسلام

دارد.
«- 3الناس مسلطون علی اموالهم
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بررسی چالشهای اشتغال زنان بر اساس ...

زنان رت تز وظیفه ترفز خود که تاریت فازندتن تست ،دور مز سازد(.مفک زتده.)494 :4819 ،
تین رویکاد نه تنها در ریانات تمام خعینز رفکه در ریانات م ام معظم رهيا نیز ره چشم مز
خورد.

شکل  -2مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان اسلامی

چالش های اشتغال زنان
تگا تشلغال زنان ملناسب را ساخلار روحز و روتنز آنها نياشد افاوه را آسیب دیدن خود
آنها ،تار یت فازندتن آسیب دیده و ساخلار و سفامت و نوع اعفکاد خانوتده دسلتوش تغییا
قاتر مز گیاد .تین نوع تشلغال ،چالش ها متلففز در دو محیط خانوتدگز و کار ره هعاته
دترد که ره راخز تز آنها تشاره مز شود.
تلا -چالش ها ماروط ره محیط کار  :مهم تاین چالش محیط کار رات زنان شاغل
ناتمنز تست .قدرت راتا مسعانز و تعایفات شدید غایز مادتنه تز یک سو و زیيایز و ضعا
مسعانز زنان در م ایسه را مادتن تز سو دیگا ،و در منظا رودن آنها تز سو دیگا مومب مز
شود تا آزتر و تذیت مادتن افیه زنان در محیط کار ره وقوع رپیوندد.
نظام سامایه دتر ره رغم تاکید و تيفیغ ترزش ها ظاها زنان تطعینان دترد که چون
قدرت تالاتض و توتن مسعز زن کعلا تز ماد تست ،پس تز تسلتدتم ره مزد کم قانع روده و
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توتن تالاتض مد و تالصاب نتوتهد دتشت .هعچنین تین نظام تز زیيایز ها تو رات مفب
مشلا سوء تسلفاده مز کند(غفامز.)489 :4831 ،
ره رغم نادیده تنگار لیياتل ها تفاوتها زیسلز و وتقعز زنان و مادتن مومب مز شود تا
زنان در غاب ،قارانز تعایفات منسز مادتن گادند .آمار در حال تفزتیش تجاوز ،خشونت و آزتر
منسز ،پیامد نادیده تنگار هعین وتقعیلها تست.
ب -چالش ها ماروط ره ساخلار خانوتده :مهعلاین چالش ها خانوتدگز در تشلغال زنان،
تفزتیش تنش رین هعساتن ،ادم تعایل ره فازند آور و طفاق تست.
تگا زن در تدتره و تامین مالز خانوتده تحساس تسل فال یا راترا را ماد دتشله راشد و ماد
خانه رت محل آرتمش نیارد ناخوتسله روحیه ت ارل راوز مز کند .چاتکه زن تسل فال و تسلغنا
خود رت ره رخ مز کشد و ماد ره ناچار ،ریاون تز منزل ،مشکفات خود رت راطاف مز کند و تین
آغاز فاوپاشز خانوتده تست(موتد آمفز.)411 :4838 ،
تشلغال زنان و مشکفات ناشز تز آن مومب مز شود تعایل آنها ره فازندآور کاهش یارد.
آمار مومود تین مساله رت تایید مز کند .کاهش تنگیزه فازندآور ره آن افت تست که زنان
شاغل فارت تندکز رات رسیدگز ره تمور کودک و فازند دترند .راخز کشورها رات غفيه را
مشکفات مععیلز خود تز معفه ر ا نسل و رشد منفز مععیت تز ضاورت راگشلن رانوتن ره
خانه ستن مز گویند.
تز طاف دیگا را ومود ت شلغال زنان ،تنلظارتت مادتن تز آنها در تمور خانوتدگز کاهش نیافله
تست .تین مساله مز توتند اامفز رات تفزتیش تنگیزه طفاق زن و ماد راشد .ره ايارت دیگا را
تفزتیش تسل فال تقلصاد زنان و هعزمان را آن تال اد فزتینده آنها ره ح وق خویش ره آنها
تمازه دتده مز دهد در ر ورت ادم رضایت تز زناشویز ره طفاق رو آورند .در ریشلا کشورها
ریشلا طفاق ها رت زنان ت اضا کاده تند(مور.)14 :4813 ،
راهکارهای گفتمان اسلامی برای حل چالش های اشتغال زنان
ملاسفانه گفلعان لیياتلیسم نه تنها تز ترتیه رتهکار رات تین چالش ها اامز تست رفکه
رسیار ت ز تین چالش ها زتئیده تین تفکا و ذتت نظام سامایه دتر تست .در رسلا گفلعان
لیياتلیسم ضاورت تشلغال زنان و مزد در راترا کار راترا تز معفه شعارها ترفز و محور
منيش زنان در غاب رات دسلیارز ره تسل فال تقلصاد و رهایز تز سیقاه مادتن روده تست.
114

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی چالشهای اشتغال زنان بر اساس ...

ماده  44کنوتنسیون رفع هعه تشکال تيعیض تز زنان و ماده  11تافامیه پکن ره تین موضوع
تاکید دترد.
هاچند تشلغال زنان را هدف تیجاد راترا تقلصاد و تملعااز میان زنان و مادتن مقاح
شده تست تما در م ام اعل ،رز ادتللز و ناراترا ها ره ماتتب شدیدتا رت را زنان در غاب
تحعیل کاده تست زیات تز یکسو ره تعدد ن ش ها و مسئولیت ها زنان تنجامید و تز سو دیگا
آزتر منسز و تح یا زنان در محل کار رت ره دنيال دتشت(هاما  .)18 :4831،چسلاسون تین
وضعیت رت را ترقفاح "فشار مضااا" توریا مز کند(.ساروخانز.)411 :4819 ،تین فشار
مضااا مز توتند تو رت دچار تفسادگز ،اصيانیت و رز حورفگز نعاید.
را خفاف گفلان لیياتلیسم در ناتوتنز رات حل چالش ها تشلغال زنان ،گفلعان تسفامز
رات حل و کاهش تین تنش ها و چالش ها رتهکارها مناسيز ترتیه نعوده تست که ره آنها
تشاره مز شود:
توجه اسلام به اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده و مشارکت همسران:
تز دیدگاه تسفام تومه ره نهاد خانوتده در کنار حضور تملعااز ره ویژه تشلغال زنان تهعیت
کفید دترد .تمام خعینز آسیيها تملعااز تشلغال زنان ردون نظا گافلن ن ش خانوتدگز آنها
رت را مينا تفکا لیياتلیسلز در دوره پهفو ره درسلز تحفیل و تيیین کاده تند .تیشان معل د
رودند « در طول سفقنت پهفو  ،کوشش کادند مادرتن رت تز رچه ها مدت کنند ،ره مادرها تزریق
کادند که رچه دتر چیز نیست ،شعا تو تدترتت ریایید و تینها رچه ها معصوم رت مدت
کادند تز دتمن مادرتن و رادند در پاورشگاهها و ماها دیگا و تشتاص تمنيز و غیا رحیم آنها
رت ره تاریت فاسد تاریت مز کادند .رچه ت که تز مادرش مدت شد ،پیش ها که راشد ا ده پیدت
میکند ،ا ده که پیدت کاد ،ميدأ رسیار تز مفاسد میشود .رسیار تز قلفهایز که وتقع میشود،
تز رو هعین ا ده هایز تست که پیدت میشود و رسیار تز ا یده ها تز تین پیدت مز شود»(تمام
خعینز(ره) ،4811 ،ج  .)483 :3را تین تساس تز دیدگاه تمام ن ش ومایگاه مهم دیگا که
رات زنان تاسیم میشود،تنسانساز وتاریت تفاتد مامعه تست« :ن ش زن در مامعه ،رالاتاتزن ش
ماد تست؛ رات تینکه رانوتن افاوه راخود ،که یک قشا فعال درهعه ترعاد هسلند ،قشاها فعال
رتدر دتمن خود تاریت مز کنند .خدمت مادر ره مامعه تزخدمت معفم رالاتاتست ،تزخدمت هعه
کس رالاتاتست؛ تین تما تست که تنيیا مز خوتسلند »(هعان ،ج .)411 :41
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در کنار موتف ت مشاوط تسفام را تشلغال زنان ،ره منظور کاهش فشارها ناشز تز وظایا
دوگانه خانوتده -کار ره کار خانه و ترزش آن سفارش فاتوتن شده تست .تز دیدگاه پیاميا خدمت
ماد ره ره تهل و ایال تو رت در رده ردی ان و شهیدتن قاتر مزدهد(مجفسز.)481/411 :4118 ،
هعچنین در حدیثز دیگا خدمت ماد ره هعسا و مشارکت تو در تمور خانه کفاره گناهان
کيیاه تف ز شده تست که رهشت رت نصیب تو خوتهد کاد(نور .)13/48 :4113 ،
توجه به تساوی و عدم شباهت حقوق زن و مرد :تال اد ره حق تشلغال زنان در گفلعان
تسفامز را ترل تساو ح وق زن و ماد و ادم شياهت ح وق آنها تسلوتر تست .تمام خعینز
معل د رود :در نظام تسفامز ،زن هعان ح وقز رت دترد که ماد دترد ،حق تحصیل ،حق کار ،حق
مالکیت ،حق رت دتدن ،حق رت گافلن .در تعام مهاتز که ماد حق دترد ،زن هم حق دترد
(تمام خعینز  4839ج  .)431 :9زن مساو ماد تست .زن مانند ماد آزتد تست که سانوشت و
فعالیلها خود رت تنلتاب کند؛ زیات که ها دو تنسانند (تمام خعینز  4839ج 811 :8؛ ج :1
 .) 831هعچنین تیشان معل د رود در موترد که ره مسائل تخفاقز و معنو و ره تساس تنسانیت
تنسان ماروط میشود دیگا تفاوتز رین زن و ماد نیست (هعان ج 831 :1؛ ج .)438 :9
تمام در این دفاع تز تساو زن و ماد تز نظا ح وق تنسانز ،تاکید میکند که “در رعضز تز
موترد تفاوتهایز رین زن و ماد ومود دتردکه ره حیثیت تنسانز آنها ترتياط ندترد”(هعان ج :1
 ) 831رفکه ماروط ره طيیعت آنان تست ،و ره هعین خاطا ها کدتم تحکام خاص خود رت نیز
دترند (هعان ج  141 ،431 :9ا.)143
را مينا تین تفاوتها تسفام زن رت تز تامین هزینه زندگز معاف و تز پادتخلن ره مشاغل
ستت و خشن منع نعوده تست .نف ه را قوتنین متص وص ره خود ،تز هعم تاین منارع رات
تامین هعيسلگز زن و شهور و دیگا تاضا خانوتده تست .تنفاق ماد ره زن ره تو تحساس کفایت
و مفید رودن مز دهد .ره ايارت دیگا قانون نف ه ره حفظ مایگاه طيیعز ماد و زن کعک مز
کند(افاسیوند.)1/491 :4811 ،
تمام رضا(ع) مز فاماید  ... " :زن در مورد نیازمند هایش ،اائفه ماد ره شعار مز آید و را
ماد وتمب تست که نف ه و رت رپادتزد؛ تما را اهده زن نیست که شوها خود رت تامین کند یا
تگا ماد محلاج و نیازمند شد ،نف ه تو رت ردهد"(حااامفز.)19/13 : 4811 ،
هاچند تسفام را تشلغال زنان ره رورت مشاوط موتف ت کاده تست تما رات تینکه تشلغال
زنان فشار طاقت فاسا در پز ندتشله راشد و شغل آنها را روحیات آنها در تضاد نياشد تسفام
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سفارش هایز در تین مورد دترد .رات مثال ره زنان سفارش نعوده تست که هنا ریسندگز و
رافندگز رت ریاموزند(حااامفز )381 /1 :4811 ،و ره مادتن توریه مز کند که هناها رزمز رت
ره پساها ریاموزند(حا اامفز .)111/41 :4811 ،را تین تساس تیجاد رسلا تشلغال رات زنان در
مشاغفز که هیچگونه سازگار را روحیه زنانگز آنان ندترد ،را توریه ها دینز مغایات دترد.
کار در سایه سار حجاب :تسفام زن رت در سایه حجاب ره رحنه مز آورد تا معفم ااطفه،
رقت ،لقا  ،رفا و وفا شود ولز دنیا کنونز حجاب رت تز زن مز گیاد تا در قالب رازیچه ره رازتر
ریاید و غایزه رت تامین کند .تز تین رو تسفام تراتر دترد که زن ره مامعه ریاید ؛ ولز را حجاب،
تا درس افت و ااطفه دهد ،نه تموزش شهوت و غایزه(موتد آمفز.)131 :4838 ،
طاح موضوع افت اعومز وحفظ آن ،مفهوم مشارکت تملعااز رت درگفلعان تمام
خعینز(ره) ره انوتن مهعلاین تدوین گا گفلعان تن فاب تسفامز تز مفهوم هعین وتژه در
گفلعان مدرنیزتسیون ملعایز مز کند و در اعل نیز چنین مفهومز تز مشارکت تملعااز زنان
پس تز تن فاب ،مشاوط ره حفظ حجاب وشئونات مذهيز در تشکال ملنوع خود شد .تمام خعینز
را ومود تال اد ره آزتد زنان ماز آزتد زن رت مایز میدتندکه ره افت تو یا مصفحت اعومز
مامعه آسیيز ناسد (تمام خعینز  4839ج  .)139 :9تین مساله ره تشلغال زنان در ریاون تز
خانه نیز قارل تسا تست .در گفلعان تمام خعینز را خفاف گفلعان فعینیسلز و لیياتلیسلز،
تنسان ( زن) مومود خودرسنده نیست و را گسلاه آگاهز محدود ،نیازمند رتهنعایز آموزه
ها دینز را تلگورادتر تز معصومین تست .تیشان زنان شاخص در تسفام ،ره ویژه حضات
فاطعه(س) ،رت تلگو یک زن مسفعان دتنسله و در موترد فاتوتنز را لزوم پیاو تز سیاه تیشان
سفارش کاده تست ،آن حضات رت یک زن ره تعام معنا میدتنست(تمام خعینز  4839ج:1
.)881
معنا یافلن تشلغال زنان در ماتکز متلفا را حضور دتل حجاب و افاف در گفلعان تسفامز
فضا گفلعانز مدید تیجاد کاد که ثعاه آن ورود تمیدوترتنه میفیونها زن تیاتنز تز پشت
چهاردیوتر خانه ره رحنه اعومز تست ،چاتکه در گفلعان پهفو راتساس درک غفط تز
نوساز  ،رات تيدیل تیاتن تز یک مامعه نیعه کشاورز ره کشور مدرن ،رنعلز و ملعدن
تقدتمات فاهنگز مد نظا قاتر گافت که در رتس آن کعانگ کادن افاف و حذف حجاب رود.
شاید رلوتن غارز شدن رت هعه آن چیز دتنست که شاه رات مامعه خود و رات زنان در
دوره مورد تشاره ،مدنظادتشت(حافظیان .) 18 :4831 ،تین تقدتمات مانعز مهم رات ورود زنان
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ره ااره ها تملعااز ره ویژه تشلغال رود .در نلیجه در تین دورتن تمام ورود زنان رت ره تدترتت
و تشلغال آنها رت مفسده آمیز و متل روند فعالیت ها مز دتنست(تمام خعینز(ره): 4811 ،ج ،4
.)181
نتیجه گیری
رات تعایز گفلعان ها تسفامز و لیياتلیسم در حل چالش ها تشلغال زنان لازم تست
مایگاه آنها در طیا گفلعان ها تشلغال زنان مشتص شود.در یک معع رند کفز ،گفلعان
ها تشلغال زنان رت مز توتن در یک طیا دو ققيز قاتر دترد .در یک تنلها آن نگاه سنلز ره
زنان تست که را نگاهز تيعیض آمیز  ،زنان رت در مایگاهز نازللا تز مادتن مز ریند و حق
تشلغال آنها رت رد مز کند .گفلعان سنلز در تین طیا قاتر دترد .در تنلها دیگا نگاهز غارز
ره زنان تست که در ضدیت را نگاه دینز منکا تفاوت رین مادتن و زنان در مساله تشلغال تست.
گفلعان تسفامز در غیایت ساز خود را ها دو گفلعان تفاش مز کند خود رت هم را شاتیط
ملجدد و هم را راورها و رنیادها ریشه دتر مذهيز و فاهنگز پیاتمون زنان سازگار نعاید.
تلا -نگاه سنلز ره زنان  :گفلعان سنلز را تسلناد ره تفاوت نظام طيیعز در خف ت ،زن رت
ره پَسلو خانه رتهنعایز کاده رود و هیچ حق فعالیت تملعااز تز معفه فعالیت مسل ل تقلصاد
ریاون تز خانه رت ملصور نيود .تین گفلعان وضعیت فاودست یا حدتقل ملفاوت زنان رت را تکیه ره
طيیعت و ن ش طيیعز آنها ره انوتن مادر ،هعسا و دخلا توضیح مز دتد و تز آموزه ها دینز
و اافز رات تومیه آن تسلفاده مز کاد .تما را تساس گفلعان تسفامز ره رغم تفاوت نظام
طيیعز در خف ت زن و ماد نعز توتن ناراترا یا راتا یکز رت را دیگا نلیجه گافت ،چاتکه
ها دو دترت هویت تنسانز مز راشند و دترت رودن هویت تنسانز مز توتند مایگاه راترا رت رات
تسلفاده زنان تز فارلها تملعااز فاآهم آورد و تفاوت ها طيیعز مذکور تنها مز توتند
راخز تسلعدتدها خاص در ها دو منس رت مشتص کند .در تین گفلعان راورها خاتفه در
مورد زنان که ره نام دین قاتئت مز شود طاد مز شود.
ب -نگاه ماد ره زنان :مهعلاین تفاوت مينایز گفلعان لیياتلیسم را گفلعان تسفامز آن
تست که در گفلعان تسفام حق تشلغال زن را تساس تولویت آموزهها دینز(کسب حیات
طیيه) قاتر دترد ،ولز مينا گفلعان لیياتلیسم خودرسندگز زن تست طوریکه در تین گفلعان
مساله تشلغال زنان ترزتر رات تثيات راتا زن و یا م صا نشان دتدن ماد تف ز شده و نیازها
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زن ره انوتن یک تنسان فاتموش مز شود .را تین تساس حامیان گفلعان ها ملاثا تز مدرنیله
ره وی ژه گفلعان فعینیسم لیياتل تغییا دتدن ن شها ویژه و تعایا شده رات زنان ره ویژه
حوزه تشلغال رت یکز تز رتهها دفاع تز ح وق آنان میدتند(.گعيل .)818-811 :1114 ،4ولز
رارسز دیدگاه تسفام نشان میدهد که اعل زنان ره وظایا و مسئولیلها خاص خود ،منافاتز را
دیگا فعالیلها تملعااز و شغفز آنها ندترد .در هعین رتسلا تسفام هم را ن ش زنانه و تاریت
فازند تز سو زنان تاکید دترد و هم آنان رت ره تحصیل دتنش و شاکت در فعالیلها سیاسز،
تملعااز ،شغفز و حلز در موتقع ضاور  ،حضور در میدتن منگ یا دفاع ،تشویق و تاغیب
میکند.
گفلعان تسفام و لیياتلیسم ها دو را تکایم زن تاکید دترند و مداز تند که تنسان و ره تيع
آن زن رت گاتمز و رزرگ مز شعارند.تما آنچه نوع تکایم تنسان رت در تین دو مکلب تز هم ملعایز
مز کند آن تست که تکایم تنسان در لیياتلیسم تک ساحلز و تک رعد تست .در مکلب
لیياتلیسم ترالت را افایق تنسانز تست که تین مساله ریشه در تومانیسم دترد .تنسان ره منزله
ققب افم و محور هعه چیز محسوب مز شود و رناراتین ها نوع خوتسله ت تام تز نفسانز یا
ا فانز تز سو تنسان ،ترل قاتر مز گیاد ،در م ارل ره خوتسله ها خارج تز افایق تنسانز(
تلهز یا وحیانز و فاتمین دینز یا مذهيز و نیز تز مانب دولت) تومهز نعز شود(مظفا ،
 .)4811هعچنین تز نظا تسفام ترالت نه در فاد یا معع ،رفکه در حق تست و ملناسب را آن فاد
یا معع رت مورد تومه قاتر مز دهد ،لذت تکایم تنسان در حق گاتیز توست .تما لیياتلیسم را
تر الت فاد تاکید دترد و را تکیه را تومانیسم را تال اد را خویشلن مالکز  ،تنسان رت راحب
تخلیار خود معافز مز کند و تو رت در رسیدن ره تهدتفش آزتد مز دتند حلز تگا تو تهدتفز غیا
ا فایز رت دنيال کند .رازتاب تین نوع رویکاد درراره تشلغال زنان آن تست که زنان افایق فاد
خود رت را دیگا وظایا خود تز معفه مادر و هعسا در تولویت قاتر مز دهند که نلیجه آن
سست شدن رنیان خانوتدگز تست.
لیياتلیسم خاد تنسان رت رالاتا تز خاد خدتوند و تنيیاء تف ز مز کند و را توتن رالا ا فز
من قع تز وحز یا ا ل خودرنیاد رات حل مشکفات تنسان و تملعاع تاکید دترند ..تعایز دیگا
گفلعان لیياتلیسلز را گفلعان تسفامز در رینش مادیگاتیز آن تست که را تساس آن ،تنسان

1

- Gamble
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مومود ماد و قسعلز تز طيیعت تف ز مز شود .هاچند لیياتلیسم روح تنسان رت نفز نعز
کند ،تما رویکاد رنیاد ره لذت مسعانز  ،ترزش مسم رت در نظاش رسیار رالا مز راد .را تین
پایه ،لذت و فایده پایان تنحصار فعالیت ها تنسان تست .تین نگاه نیز آثار زیيانيار در
تشلغال زنان ره هعاته دترد  .تز معفه لذت مویز ها آنز در محیط کار رااث ناتمن شدن آن
رات زنان و آثار زیانيار آن در سست شدن رنیان خانوتدگز و ادم تعایل زنان ره حفظ نظام
خانوتده دترد.تز نظا لیياتلیسم  ،تگا فاد رت در تخفاق منسز آزتد رگذتریم ،رات تنلتاب تو ترزش
قایل شده تیم ،تما تز نظا تسفام رز رندو رار ها منسز مجازتت شدید دنیو و تخاو دترد
(سوره نور ،آیات .)8-1
ریقافز ره انوتن یکز تز شاخصه ها ترفز و ت ویت کنندة تندیشة لیياتلز را هعة
مشکفات و سادرگعز معضل ساز که در آن مندرج تست ،سيب شده تست که آثار نامقفوب و
متارز را تندیشه و مامعة لیياتلز مسلولز شود ..سست کادن پایه ها تین تندیشه ،رز ترزشز
تفعال ،سست کادن پایه ها مامعة لیياتل و ناهعتوتنز میل ره ریقافز را گاتیش ره
خودمتلار لیياتلز تز معفه تین آثار نامقفوب تست(.ازیز  .)831 :4819 ،آثار تین رویکاد
درراره زنان ره ویژه تشلغال آنها مسایل و مشکفات رسیار مد خفق کاده تست .تز معفه
فاتخوتنز راحيان تعام تندیشه ها ره مدترت و تساهل را یکدیگا در تین گفلعان مومب مز شود
منيع ثارلز رات ترزش گذتر تندیشه ها راحيان تدیان و مکاتب کفامز یا ففسفز ،توحید
یا شاک آلود ،ناب یا تلل اطز و حلز رت پاسلز و خاتفاتز ومود ندتشله راشد .در نلیجه را
تال اد ره مامعه راز و تکثاگات را دموکاتسز ره انوتن رهلاین تضعین کننده ح وق تنسان ها در
راترا تقلدتر فاماناوتیان و سفقه مویز حاکعان تاکید شود(ریات و دیگاتن .)11 :4833 ،تین
رویکاد در محیط کار ره هاج و ماج تخفاقز و فکا منجا مز شود که زنان تز آسیب آن در
تمان نتوتهند ماند.
ادم تومه لیياتلیسم ره تفاوتها فاد و منسیلز مومب مز شود که زنان آسیيها مد
رو حز و روتنز و مسعز رت در محیط ها تشغال و کار ملحعل شوند .تما در گفلعان تسفامز ره
تفاوتها فاد و منسیلز ره ویژه در تشلغال تومه مد مز شود.
دیدگاه تسفامز تز تملیازها رالاتا رات حفظ ح وق زن و تحیا کاتمت تو در ااره
تشلغال راخوردتر تست .را تساس معیارها قضاوت راون دینز و تحفیفها ا فز و رارسز
پیامدها ها یک تز گفلعان ها ،افل راتا تین گفلعان رت در رویکاد ره مساله زنان راید در
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وتقعرینز ،نگاه فاتمنسیلز،مامعیت و هعهمانيه نگا  ،نگاه تنسانز ره زن ،تعادل در نگاه ،و رهاه
گافلن تز دین مسلجو نعود(رحعلز .)14-33 :4833 ،تملیازتت هژمونز گفلعان تسفامز در
رحنه اعل در ورود سالم و رز دغدغه زنان ره ماتکز تشلغال و کار و هعزمان را آن حل
تعارض ن ش ها چندگانه زنان در ااره خانوتده و کار قارل مشاهده تست.
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غفامز ،یوسا ( .)4831اخلاق و رفتارهای جنسی ،قم :نشا معارف.
فاکفاف ،نورمن ( .)4811تحلیل انتقادی گفتمان ،تامعه گاوه ملامعان ،تهاتن :ماکز
مقالعات و تح ی ات رسانه ها.
قجا  ،حسینعفز و نظا  ،موتد ( .)4811کاربرد تحلیل گفتمان درتحقیقات
اجتماعی ،تهاتن :تنلشارتت مامعه شناسان.
کدیور ،معیفه (« .)4831رارسز گفلعان تمام خعینز در مورد زنان» ،پژوهشنامه متین،
شعاره . 13 - 31 ، 81
مجفسز ،محعدراقا ( .)4118بحارالانوار ،ریاوت :موسسه تلوفاء.
مظفا  ،آیت (« .)4811تکایم تنسان تز منظا تسفام و لیياتلیسم ،مجله انسان پژوهی
دینی ،سال هشلم،شعاره .419-44 :19
مفک زتده  ،فهیعه ( « .)4819ن ش تشلغال زنان در توسعة مامعه را رویکاد را دیدگاه
تمام خعینز(ره)» ،پژوهشنامه متین ،سال هجدهم ،شعاره هفلاد و دو ،پاییز ،رص -411
.418
منصورنژتد ،محعد ( .)4834رویکردهای نظری در گفتگوی تمدنها ،تهاتن :پژوهشکده
افوم تنسانز و تملعااز مهاد دتنشگاهز.
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منصورنژتد ،محعد (« .)4811نسيت توسعه و ادتلت در سه گفلعان لیياتلیسم ،سوسیالیسم
و تسفام ،پژوهش های سیاست اسلامی ،رهار ،شعاره .4
مور ،تسلفن ( .)4813دیباچه ای برای جامعه شناسی ،تامعه ماتضز ثاقب فا ،تهاتن:
ق نوس.
میل ،مان تسلوترت ( .)4811کنیزک کادن زنان ،تامعه خساو ریگز[ ،ریجا] :نشا رانو.
میفنا ،آندرو و ما راتویت ( .)4839درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر ،تامعه معال
محعد  ،تهاتن :تنلشارتت ق نوس.
نور طياسز ،حسین ( .)4113مستدرک الوسائل ،ریاوت :موسسه آل تليیت.
وتاظز ،تحعد (« .)4831تسفام و لیياتلیسم» ،بازتاب اندیشه ،شعاره  ،13رص.13-11
ون دتیک ،تئو تِ ( .)4831مطالعاتی در تحلیل گفتمان ،تامعه پیاوز تیزد و دیگاتن،
تهاتن :ماکز مقالعات و تح ی ات رسانه ها ،تنلشارتت وزترت فاهنگ و ترشاد تسفامز.
هاما  ،ايدتلاسول ( )4831فمینیسم جهانی و چالشهای پیش رو ،قم :روسلان
کلاب.
یورگنسن ،ماریان و لوئیز فیفیپس ( .)4831نظریه و روش در تحلیل گفتمان ،تامعه
هاد مفیفز ،نشز نز :تهاتن.
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