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Abstract
Discourses on employment of women entail certain methods that individuals and 
groups stick to when talking about the need or no need, musts and must-nots 
about employing women in the society. This paper has picked up the theory and 
method of discourse analysis based on Laclau and Mouffe theory to develop a 
comparative study between Imam Khomeini’s views and other common discours-
es concerning employment of women to extract similarities and distinctions. Our 
statistical population is historical texts on purposely selected intellectual schools. 
Findings indicate that pro-women employment discourses chiefly place emphasis 
on self-sufficiency of women, whereas the opposing discourses invoke natural 
differences and argue that employment of women disrupts family order. In the 
midst of these two discourses, Imam Khomeini’s discourse is based on Islamic 
teachings, the hegemony of which in the area of employment of women, has had 
immense consequences in safe and calm entry of women into employment centers 
and at the same time, settling women’s multi-faceted roles in family and career.
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گفتمان های اشتغال زنان 
)مقایسه دیدگاه امام خمینی )ره( با دیگر گفتمان های رایج(

 معصومه عبدالوهابی1 
 علی روشنایی2
 امید علی احمدی3
حسین جمالی آشتیانی4

چکیده: گفتمان های اشتغال زن شــیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن 
گفتــن درباره ضــرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشــتغال زنان در جامعه به کار 
می گیرند. در پژوهش حاضر ســعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس 
خوانش الکال و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله 
اشتغال زنان و وجوه اشتراك و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط 
به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد 
گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های 
مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در 
میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسالمی قرار دارد که ه ژمونی آن 
در حوزه اشتغال زنان پیامـدهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و 

کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.
کلیدواژه ها: امام خمینی، گفتمان، اشــتغال زن، فمینیســم، لیبرالیســم، سوسیالیسم، 

مارکسیسم، سنت.
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مقدمه و بیان مسئله
دربــاره مشــارکت و حضور زنان در فعالیت هــای مختلف اجتماعی ازجملــه ورود آن ها به 
عرصه کار و اشــتغال همیشه تردیدها و پرسش های جدی وجود داشته است که پاسخگویی 
به آن ها دغدغه فکری بســیاری از اندیشمندان و مکاتب اجتماعی بوده است. دغدغه هایی 
که موجب شکل گیری گفتمان های مختلف و گاه متضاد در این زمینه شده است. گفتمان 
شــیوه ای خاص برای ســخن گفتن درباره جهان و فهم آن )فهم یکی از وجوه آن( اســت 
)یورگنســن و فیلیپــس 1389: 18(؛ و به تبــع آن گفتمان های اشــتغال زن نیز شــیوه های خاصی 
اســت که افراد و گروه ها برای ســخن گفتــن دربارۀ ضرورت یا عدم ضــرورت و بایدها و 
نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در این میان مکاتب مختلف فکری چون 
مارکسیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و فمینیسم هرکدام از منظر خود گفتمان های خاصی را در 
نقد گفتمان ســنتی که با استناد به تفاوت در نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده 
تلقی می کند خلــق کرده اند. این گفتمان ها، دین و به تبع آن گفتمان دینی را نیز مقوله ای از 
جنس سنت تلقی می کنند. در جدال و رقابت این گفتمان ها برخالف باور طیف گسترده ای 
از متفکران اجتماعی که معتقد به افول دین در دنیای مدرن بودند از اواخر دهه 1950 و اوایل 
دهه 1960 میــالدی به بعد با فراگیری موجی از اســالم گرایی، گفتمان دینی در حوزه های 
اجتماعی به ویژه حوزه زنان احیا شــد. ظهور، تکوین، گســترش و حاکم شدن این گفتمان 
در دوره معاصر مرهون اندیشمندان و مصلحان بزرگی است که بی شک مهم ترین آن ها امام 
خمینی بوده است. گفتمان امام خمینـی بـا قرائت راستین از اصول و مبانی اسالم و با توجه 
به مقتضیات زمان و مکان و اخذ عناصری از ســایر گفتمان های رایج در ایران تکوین یافت 
و توانســت با مغلوب نمودن و به حاشــیه راندن گفتمان های دیگر در ایران هژمونی خود را 
تثبیت نماید. ه ژمونی این گفتمان، پیامـدهای گسترده ای در حوزه اشتغال زنان و ورود سالم 
و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال، حل تعارض نقش های چندگانه زنان 
در عرصه خانواده و کار داشته است. نشان دادن وجه تمایز و برتری های گفتمان امام خمینی 
بر دیگر گفتمان های رایج در این حوزه هدفی مهم در این پژوهش اســت. درباره ضرورت 

این مطالعه تطبیقی می توان به نکات زیر اشاره نمود:
گفتمان هــای سیاســی- اجتماعــی دنیای غــرب با گســتره ای جهانی همیشــه بر   -
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گفتمان های رایج جامعه ایران تأثیرگذار بوده و در برخی موارد حتی زمینه اســتحاله 
فرهنگــی جامعــه ایران را فراهم ســاخته اند. بر این اســاس در نزاع بیــن گفتمانی، 
مطالعه تطبیقی این گفتمان ها بــا گفتمان امام خمینی به عنوان نمونه ای قابل توجه از 

دیدگاه های اسالمی دوران معاصر درباره اشتغال زنان بسیار اهمیت دارد.
حامیان گفتمان های جهان غرب تالش کرده اند گفتمان اسالمی را مخالف اشتغال   -
و ارتقای اجتماعی زنان معرفی کنند. این تبلیغات مســموم در دوران کنونی با ظهور 
قرائت انحرافی از اســالم که گروه های تروریســتی مانند طالبان و داعش و مشــابه 
آن ها داعیه دار آن در ســطح جهانی بودند هم زمان شــده اســت که در قالب دین با 
برخوردهای خشــونت آمیز، منع فعالیت های اجتماعی زنان را توجیه می کنند. بر این 
اساس تبیین اندیشه اسالمی درباره حقوق زنان با بهره گیری از دیدگاه اسالم شناسان 
گاهی چون امام خمینی ضرورت دارد چراکه دیدگاه ایشان عالوه  روشــن اندیش و آ
بــر برخــورداری از پشــتوانه نظری، نماینده نوعــی نگاه دینی به زن نیز هســت که 
آموزه های آن کم و بیش در قالب حاکمیت جمهوری اســالمی ایران به محك تجربه 

آزموده شده است.
ازآنجاکــه زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در سرنوشــت جامعه نقشــی تأثیرگذار   -
دارند، انجام پژوهش های تطبیقی درباره گفتمان های مختلف با محوریت اشــتغال 
زنان، درواقع تأمل و اندیشــه درباره سرنوشــت امروز و فردای این قشــر مهم جامعه 
خواهد بود. با توجه به تحوالت اجتماعی و گسترش عصر رسانه ها ازجمله ابزارهای 
اطالع رســانی جدید به ویــژه فضای مجازی، گفتمان های مرتبط با مســائل زنان در 
جامعه ما با شــتاب و گستره ای بیشــتر در حال مطرح شدن است. بر این اساس الزم 
اســت برای دفاع از کیان فرهنگی جامعه ایرانی- اســالمی، گفتمان اصیل اسالمی 
که در اندیشه ها و آثار امام خمینی متبلور است معرفی شود و برتری های آن بر دیگر 

گفتمان ها در تحلیل ها نمایان شود.
با وجود باورمندی به اندیشه های امام، در معرکه آرا و اندیشه های گوناگون و شباهت   -
ادعاها در عرصه دفاع از حقوق زنان، افرادی می توانند موفق شــوند که ازیک طرف 
با گفتمان ها و خرده گفتمان های موجود در این عرصه آشــنا شوند و از طرف دیگر 
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بتوانند با حضور در میدان رقابت دیدگاه ها، برتری دیدگاه امام خمینی و کاستی های 
دیدگاه رقبا را به خوبی تبیین کنند )رحمتی 1386: 75(.

بر این اساس در پژوهش حاضر قصد داریم با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر 
اساس خوانش الکال و موفه به پاسخگویی پرسش های بنیادین زیردست یابیم:

گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان از چه دال هایی 	 
در مفصل بندی برخوردار هستند و اشتغال زنان را چگونه تبیین می کنند؟

این گفتمان ها در بررسی مقوله اشتغال زنان از کدام شباهت ها و تمایزات )حمایت/ 	 
مخالفت با اشتغال زنان، محدوده فعالیت اجتماعی زنان، بایدونبایدهای اشتغال زنان 
و شــیوه حل تعارض بین نقش های شــغلی و نقش های خانوادگــی زنان( برخوردار 

هستند؟
کدام یک از این گفتمان ها برای احقاق حقوق زنان در عرصه اشــتغال کارسازترند و 	 

دالیل این برتری چیست؟

1. نگاهی به شرایط اشتغال زنان در ایران پسا انقالب اسالمی
تمایز وضعیت اشــتغال زنان قبل و پس از انقالب اســالمی را فقــط در آمار کمی نمی توان 
جســتجو نمود. هرچند در دوره پهلوی ســهم زنان از جمعیت فعال کشــور از ســال 1335 
تــا 1355 رو بــه افزایش نهاده به طوری که در ســال 55 به 12/9 درصد رســید )بامداد 1375 
:121(؛ اما با پیروزی انقالب اســالمی ایران، تغییرات اجتماعی قابل توجهی در زندگی مردم 
و به ویژه تعامالت متکی به جنســیت شــکل گرفت که در اشتغال زنان و کیفیت آن تأثیری 
عمیق گذاشــت. این مســئله به همراه تأثیرات جنگ تحمیلی هرچند میزان اشــتغال زنان را 
کید  طی دوره 65-1355 کاســت و به 8/2 درصد رساند؛ اما محیط سالم و امن شغلی و تأ
بر ایفای هم زمان و دور از تنش نقش همســری و مادری در کنار نقش شــغلی موجب تمایز 
و برتری اشــتغال زنان در دوره پس از انقالب با دوره پهلوی بوده اســت. این تمایز و برتری 
در قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی به عنوان مهم ترین پشتوانه حضور اجتماعی زنان در 
عرصه های اقتصادی و قانون کار که بر اساس عملیاتی شدن اصول قانون اساسی تدوین شده 
اســت نیز قابل پیگیری و اثبات اســت. پس از جنگ تحمیلی ازنظر کمی وضعیت اشتغال 
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زنان بهبود یافت و در طی دوره 75-1365 به 9/1 درصد رسید )بامداد 1375 :121(. این میزان 
در سال 1385 به میزان قبل از انقالب نزدیک شد و به 12/5 درصد رسید. بااین همه طی 10 
سال گذشته نرخ مشارکت زنان همواره کم تر از 17 درصد بوده و نرخ بیکاری زنان تقریبًا دو 
برابر مردان بوده اســت )مرکز آمار ایران 1390 : 21، 52(. بر اســاس آمار سال 1390 در بازار کار 
کشور از 24 میلیون شاغل موجود در کشور فقط 5 میلیون نفر زن هستند و از 3 میلیون و 500 
هزار نفر بیکار کشور یک میلیون و 200 هزار نفر زن هستند؛ به عبارتی آمار زنان بیکار کشور 
34 درصد اســت. در این زمینه یکی از مقام های وزارت کار هشدار داده است که در آینده 
با درخواســت 2/5 برابری زنان برای حضور در بازار کار مواجه خواهیم شد. نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در سال های 1389 و 1390 از 41/1 به 12/6 درصد تقلیل یافته است )مرکز آمار 
ایران 1391(. از دالیل کاهش این نرخ تشدید تحریم های بین المللی بوده که در سال ١٣٩١ به 
اوج رســید. با کاهش این تحریم ها در سرشماری سال ١٣٩٥، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
به 13/2 افزایش یافت که باالترین میزان در شــصت ســال اخیر است و نرخ بیکاری زنان با 
اندکی کاهش به 22/6 رســید. بااین حال پایین بودن مشــارکت زنــان و مردان در بازار کار 
»نگران کننده« اســت. بخشی از بهبود وضعیت اشتغال زنان در سال های اخیر را شاید بتوان 
به گســترش کســب وکارهای اینترنتی مربوط دانســت که به زنان امکان داده از برخی موانع 
ســنتی، فرهنگی و حقوقــی و ناامنی های کار، گذر کرده و دانش خــود در امور خانه را با 
استفاده از این امکانات در سطح وسیع تری ارائه کنند، ساعت های کاری منعطف تری داشته 

باشند و هم زمان امور خانه را بگردانند و از کودکان نگهداری کنند.

2. رویکرد نظری
 Schiffrin 1994:( اصطالح تحلیل گفتمان، نخســتین بار توســط زلیک هریس1 به کار رفت
24(. گفتمان ها مجســم کننــده معنا و ارتباط اجتماعی، شــکل دهنده ذهنیــت و تعامالت 

سیاسی یا همان قدرت هســتند. رویکردهای تحلیل گفتمان متکی بر نظریه زبانی ساختارگرا 

1. Zellig Harris
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و پساســاختارگرا هســتند. مهم ترین این نظریه ها، نظریه فردینان دو سوسور1 )بی یرویش 1363 : 
31-30(؛ »منطق گفتگویی« میخائیل باختین2 )میلنر و براویت 1385: 143(؛ زبانشناسی کاربردی 
نظام منــد هلیدی3؛ نظریه فراگفتمــان جیمز پل گی4؛ نظریه تئو ون دایــک5 )ون دایک 1382: 
126(؛ رهیافت گفتمانی تاریخی وداک6؛ رهیافت شبکه ای نظام بخش جاگر7 )Jager 2001(؛ 
روان شناسی گفتمانی؛ نظریه گفتمان ارنستو الکال8 و شانتال موفه9؛ و تحلیل گفتمان انتقادی 
فرکالف10 اســت )یورگنســن و فیلیپس 1389 : 163، 177(. در این پژوهش به دالیلی که در زیر به 

آن ها اشاره شده است از نظریه گفتمانی الکال و موفه استفاده شده است.
 نظریــه تحلیل گفتمان الکال و موفه از مزایای فراوانی برای تحلیل پدیده های سیاســی 
برخوردار اســت و کاربرد گســترده و فزاینده آن در علوم اجتماعی و سیاســی دلیلی بر این 
مدعاست. الکال و موفه فرض اصلی هر رویکرد گفتمانی را این عقیده می دانند که صرف 
امکان تصور، دریافت حســی، اندیشه و عمل به ســاختمند شدن حوزۀ معنی داری بستگی 
دارد که پیش از هرگونه بی واســطگی عینی حضور دارد. آنان بر این پندارند که همۀ ابژه ها 
و کنش ها معنادارند و به طور تاریخی به وســیلۀ نظام خاصی از قواعد به آن ها معنا تخصیص 

داده شده است )قجری و نظری1392  : 52(.
در ایــن رویکرد تمایزی میان ابعاد گفتمانــی و غیر گفتمانی امر اجتماعی وجود ندارد. 
به این معنا که تمامی عمل ها، گفتمانی اند؛ و خود گفتمان، امری مادی است و پدیده هایی 
همچون اقتصاد و دیگر نهادها، جزئی از گفتمان اند. ایدۀ کلی نظریۀ گفتمان این اســت که 

1. Ferdinand de Saussure
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
3. Halliday
4. James Paul Gee
5. Teun Adrianus van Dijk
6. Wodak, R
7. Jager
8. Ernesto Laclau
9. Chantal Mouffe
10. Fairclough  
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پدیده های اجتماعی هرگز تمام و تکمیل نمی شــوند. چون معنا هرگز به صورت نهایی تثبیت 
نمی شــود، راه برای مبارزه اجتماعی دائمی در خصوص تعریف هویت و جامعه و درنتیجه 
پیامدهــای اجتماعی باز اســت. وظیفۀ تحلیل گفتمان طراحی جریــان این درگیری ها برای 

تثبیت معنا در همۀ سطوح اجتماعی است.
الکال و موفــه نظریه خــود را با تلفیق و حک واصالح دو ســنت نظری مارکسیســم و 
ساختارگرایی ســاختند. مارکسیسم نقطه شروعی برای اندیشــیدن راجع به امر اجتماعی در 
اختیار آن ها قرار داد و ساختارگرایی نظریه ای درباره معنا. آن ها این دو سنت را در قالب یک 
نظریه پساساختارگرا با یکدیگر تلفیق کردند .)Laclau and Mouffe1985( برخی از مفاهیم 

کلیدی این نظریه در جدول زیر خالصه شده است.
تعریفمفهوم

نشانه هایی که معانی چندگانه آن ها هنوز تثبیت نشده اند.عنصر
هر عملی که عناصر و نشانه های مجزا را در ارتباط قرار دهد )تاجیک 1384: 46(.مفصل بندی
نشانه هایی که سایر نشانه ها در اطراف آن مفصل بندی می شوند و نظام معنایی می یابند.دال مرکزی1

نشانه هایی که هنوز در یک گفتمان تثبیت نشده اند.دال شناور
فرض نیروی هژمونیک در مواردی است که رابطه میان دال ها برقرار شود. در چنین هژمونی

رابطه ای، عناصر هویت اولیه خود را از دست می دهند تا به عنوان جزئی از یک گستره 
معنایی به حســاب آیند. از دیدگاه نظریه الکال و موفه عامالن سیاســی، اعتبار، در 
دسترس بودن، طرد و برجسته سازی از عوامل هژمونی گفتمان هستند؛ اما هژمونی و 

تثبیت معنای دال ها در تمام گفتمان ها موقتی است )حسینی زاده 1383: 20(.
مفهــوم غیریت ســازی زمانی معنی می یابد که گفتمان ها بــه طرد و نفی یکدیگر غیریت2 سازی

می پردازند. غیریت سازی از سه جهت برای نظریه گفتمان اهمیت دارد: 1( تثبیت 
مرز برای هر هویت گفتمانی؛ 2( تولید دیگر برای تأســیس مرز؛ 3( آزمودن غیریت 

سیاسی برای نشان دادن محتمل و مشروط بودن هویت.
از منظر گفتمانی فرد به عنوان ســوژه خودمختار پذیرفته نمی شود، بلکه هویت او از سوژه3 و هویت

طریق بازنمایی در یک گفتمان و انتساب به یک موقعیت گفتمانی تحقق می یابد.
جدول 1 – ابزارهای تحلیلی الکال و موفه )الکال و موفه 1393(

1. Nodal point
2. Otherness
3. subject
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3. روش تحقیق
پژوهــش حاضر از نوع کیفی با روش کتابخانه ای اســت که با بررســی مطالب و داده های 
تاریخــی در متون ادبیات با روش توصیفی و تحلیــل گفتمان الکال و موفه انجام می گیرد. 
در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات معتبر، ضمن بررسی پژوهش های پیشین مرتبط، 
صحیفه 22 جلدی امام خمینی جهت استخراج گفتمان ایشان و در بررسی گفتمان های رایج 
دیگر کتب مرتبط با اندیشــه های متفکران و نیز فرهنگ های علوم اجتماعی و سیاسی مورد 

کنکاش قرار گرفت و مطالب مرتبط جهت تحلیل انتخاب گردید.

4. اعتبار و پایایی تحقیق
باوجــود نبود اجمــاع درباره معیارهای ســنجش اعتبار تحلیل گفتمان پاتــر و وتر دو معیار 
انســجام و سودمندی را معرفی کرده اند )یورگنسن و فیلیپس 1389: 277(. در این پژوهش سعی 
بر این بوده است که تحلیلی محکم و جامع که با شفافیت همراه باشد ارائه شود. ضمن آنکه 
سودمندی تحلیل به ویژه در دفاع از حقانیت گفتمان اسالمی امام خمینی مدنظر بوده است.

پایایی تحلیل گفتمان به عنوان روشــی کیفی بر اساس رویه تحقیق1 انجام می گیرد )فلیک 
1388: 412( که در این پژوهش مدنظر بوده است.

5. تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه یافته ها
گفتمان های رایج در حوزه اشتغال زنان را ازنظر جبهه گیری می توان به سه دسته تقسیم بندی 

نمود: حامی، مخالف؛ و موافق مشروط.
1-5. گفتمان های حامی: این دســته از گفتمان ها با گرایشی فمینیستی در قالب های 
مختلف فکری چون فمینیســم رادیکال، لیبرالیســتی، سوسیالیســتی و مارکسیستی نه تنها از 
کید می کنند. اشتغال زنان حمایت می کنند بلکه حتی بر جنبه رهایی بخش آن درباره زنان تأ

1. synchronic reliablity
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1-1-5. گفتمان فمینیستی رادیکال
اندیشه فمینیستی اندیشه ای یکدســت نیست و امروزه می توان دست کم از 25 نوع فمینیسم 
سخن به میان آورد که هر یک نظریه پردازان و آثار ویژه خود را دارند )Code 2000(. در این 
میان فمینیســم رادیکال یکی از شناخته شــده ترین گونه هاست. در مفصل بندی این گفتمان 
درباره اشــتغال زنان، حول نشانه مرکزی خودبســندگی زن، نظام معنایی متشکل از دال های 
شناور »مقابله با نابرابری های جنسیتی«، »رفع مظلومیت تاریخی زن«، »عدم تفاوت بین زن 
و مرد در اســتعدادهای شــغلی« و »حضور همه جانبه زنان در عرصه های فردی و اجتماعی 
کید بر خودبسندگی زن به عنوان دال مرکزی این گفتمان  به ویژه اشتغال« شکل گرفته است. تأ
به این معناســت که بــر پایه نگرش اومانیســتی، زن به عنوان مالک روح و جســم خویش، 
می تواند درباره حضور در عرصه های مختلف اجتماعی ازجمله اشــتغال خود تصمیم گیری 
نماید. در این مفصل بندی، دال اصلی باور به عدم تفاوت بین زن و مرد موجب می شــود با 
انکار تفاوت های طبیعی بین زن و مرد این مســئله بیشــتر معلول فرهنگ مردساالر حاکم بر 
جامعه تلقی شــود. بر اســاس این گفتمان، مردساالری نخســتین و بنیادی ترین شکل سلطه 
و انقیاد اســت. شیوه تولید خانگی، زنان را تحت اســتثمار و سلطۀ مردان قرار می دهد و به 
ســود مردان اســت برای رفع نیازهای خود مانع از ورود زنان به بازار کار شــوند و ایشــان را 
حتی در صورت اشــتغال تحت فرمان خود بگیرند. گفتمان فمینیســم جنسیت را در مفهوم 
بیولوژیک یا فرهنگی آن، عامل فشــار و ظلم به زنان دانســته و بر این اساس با نقش های از 

پیش تعریف شده و معمول برای زنان در عرصه خانواده و اشتغال مخالفت می کند.
امتیاز موضع فمینیست رادیکال در نشان دادن چگونگی بهره گیری از کار خانگی زنان 
و شــیوه هایی است که اتحادیه های کارگری مردســاالر و مردان کارفرما به کار می گیرند تا 
زنان را از اشــتغال دور نگه دارند یا به هنگام اشــتغال آن ها را در کنترل خود داشته باشند؛ اما 
ایــن رویکرد نیز توصیفی جلوه می کند و در توجیه راه های ورود زنان به بازار کار که به رغم 

آن ها به زیان مردان است توفیق چندانی به دست نمی آورند )آبوت و واالس 1387: 204(.
در نقد این گفتمان باید گفت مفصل بندی گفتمان فمینیستی بر پایه خودبسندگی بدون 
قیدوبند نه تنها در آموزه های دینی که حتی از سوی برخی جوامع غربی نیز قابل قبول نیست. 
این گفتمان به واســطه نادیده گرفتن تفاوت های طبیعی بین زن و مرد و تمایز قائل شدن میان 
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کرامت آن ها و پررنگ کردن نگاه جنسیتی؛ زن گرایی افراطی و بازتولید مرد ستیزی؛ بی یا 
کم توجهی به برخی از اقتضائات طبیعی و معقول زندگی بشر، مثل تشکیل خانواده و حفظ 
این نهاد؛ زمینه ســازی و کمک به ایجاد نگاه ابزاری به زن؛ بازتولید روایتی جنســیت گرا و 
کید بیش ازاندازه بر سیاســت های جنسی و نابرابری  نادرســت از برتری و تبعیض نژادی؛ تأ
جنسیتی و نادیده گرفتن ظلم و تبعیض طبقاتی و نژادی؛ اخالل در سالمت حیات اجتماعی 
زنان )Zalewski 2000: 11( موردانتقاد جدی قرارگرفته اســت )رحمتــی 1386 :91-90( و در 

حمایت از اشتغال زنان طریق افراط در پیش گرفته است.

شکل 1- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان فمینیستی رادیکال

2-1-5. گفتمان لیبرالیستی
لیبرالیســم به عنــوان گفتمان سیاســی مبتنی بر اصــل محدودیت دخالت دولــت در حوزه 
خصوصی انسان را موجودی مختار می داند که می تواند بر طبق آرا خود زندگی کند )توحید 
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فــام 1383(. ویلیام گلســتون1 به عنوان یك مدافع جدی لیبرالیســم، بی طرف بودن دولت را 
مســاوی با اصل لیبرال بودن می داند )Galston 2002: 5( در مفصل بندی گفتمان لیبرالیستی 
درباره اشــتغال زنان حول نشــانه مرکزی »انســان مداری« نظام معنایی متشکل از دال های 
اصلی »اولویــت حقوق فردی زن بر حقوق خانواده«؛ »محدودیت دخالت دولت در حوزه 
خصوصی«؛ »رضایت و قرارداد قانونی اشــتغال«؛ »برابری حقوق و فرصت های اشتغال«؛ 
»نظــام بازار«؛ »حق آزادی زن در روابط فردی« شــکل گرفته اســت. ایــن گفتمان منتقد 
موقعیت فروتر زنان در بازار کار اســت. موقعیتی که بــه تبعیت از نظام های جامع اجتماعی 
ناشــی از موقعیت کمتر زن در خانه و فرمان برداری وی از مرد اســت. گفتمان لیبرالیسم با 
پافشــاری بر حقوق برابر، معتقد است ســرمایه انسانی و استعداد زنان، ناشی از فرصت هایی 
اســت که برای ارتقای توانایی آن ها در اختیارشان گذاشته می شود. در صورت وجود چنین 
فرصت هایی، جوهرۀ وجود زنان، هم تراز مردان آشــکار خواهد شــد و همانند آن ها از کار 

لذت خواهند برد.
 هرچند برخی از نویسندگان مثل فوکویاما از لیبرال دمکراسی به عنوان نقطه پایان تکامل 
ایدئولوژیک بشــریت و آخرین شکل حکومت بشری یاد نموده اند )منصور نژاد 1381: 261(؛ 
اما این گفتمان مورد انتقادهای جدی اســت. اســتاد مطهری اندیشه لیبرالیسم را از منظری 
کید بی قیدوبند گفتمان لیبرالیسم  علمی موردنقد قرار داده است )منصور نژاد 1381: 26-27(. تأ
بر انســان مداری تأثیرات مخربی بر مســئله اشــتغال زنان به ویژه در حوزه روابط خانوادگی، 
محیط شغلی و تعامالت شغلی به همراه دارد و زمینه از بین رفتن حقوق کودک و همسر را 
فراهم می کند، چراکه در اشــتغال زن با تزاحم حقوق کودک و همســر با حقوق زن همیشه 
حقوق زن مقدم شــمرده می شود. همچنین روابط آزاد جنسی که می تواند محیط های شغلی 
را برای زنان ناامن کند درنهایت پیامد هایی همچون موالید ناخواســته، ســقط جنین، سستی 
بنیــان خانواده، خانواده های تک والدینی، همجنس گرایی، تولد ناشــناس، روســپی گری و 
خود  فروشی، هم خانگی، تأخیر در ســن ازدواج و عدم تشکیل خانواده و انواع بیماری های 

مقاربتی را به همراه می آورد )هاجری 1382: 55-56(.

1. Galston. A William
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شکل 2- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان لیبرالیستی

3-1-5. گفتمان سوسیالیستی
بــا وجود تفکیــک انواع مکتب هــای سوسیالیســتی از یکدیگر مانند سوسیالیســم دولتی، 
اصالح طلب، تعاونی طلب، کلیه این مکاتب به دو گروه سوسیالیسم تخیلی و علمی تقسیم 
می شــوند )نمازی 1374: 5 - 44(. شیوه غیریت ســازی این مکاتب با گفتمان لیبرالیستی این 
است که دال مرکزی »انسان مداری« از مفصل بندی طرد می شود و به جای آن دال »جایگاه 
زن در بستر اصالت جمع« جایگزین می شود. درصحنه عملی و اجرایی نیز »اشتغال زنان بر 

اساس مالکیت و برنامه ریزی دولتی« است.
با اســتیالی مفهوم »اصالت جمع« به عنوان دال مرکزی این گفتمان، پیوند ســرمایه داری 
و مردســاالری و تســلط مردان بر زنان در عرصۀ خانگی و عمومی قابلیت نقد پیدا می کند. 
فمینیســت های سوسیالیست معتقدند ســرمایه داری و مردســاالری در همۀ سطوح جامعه بر 
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یکدیگر اثر می گذارند. به نظر هایدی هارتمن1 )1978( مردان برای حذف زنان از اغلب مشاغل 
با یکدیگر متحد شــده اند تا خاطرجمع باشــند که زن در حرفه هایی که به او عرضه می شــود 
دستمزد کم تری دریافت می کند و مجبور است در درون خانواده هم چنان به مرد متکی باشد.

از دیدگاه سیلویا والبی2 )1986( عامل اصلی جلوگیری از ورود زنان به بازار کار مناسبات 
مردســاالری جاری است. دولت نیز مردساالر است و با ممانعت از این که زنان کار خود را 
با شــرایطی مشــابه مردان به فروش بگذارند و همچنین با حمایت از نوع خاصی از خانواده 
)خانواده هسته ای( که مبتنی بر خدمات بی جیره و مواجب زن در خانه است، نقش تاریخی 
خود را ایفا کرده اســت. والبی درنهایت استدالل می کند که زنان همچنان با شرایط کار در 
شیوۀ تولید خانگی می ســازند و خانه داری از کارهای دیگری که نصیب زنان می شود بدتر 

نیست )آبوت و واالس 1387: 205(.
بر اســاس سوسیالیســم تأســیس جامعه ای که کارگران ازجمله زنان از حقوق سیاسی و 
امنیت اقتصادی و شــغلی برخوردار شوند با ایجاد دولت رفاه بخش و توزیع مجدد درآمدها 
امکان پذیر اســت )گولد و کولب 1384: 529-528(. امتیاز موضع فمینیســت های سوسیالیست 
در این اســت که نقشــی را که هم مردان و هم نظام ســرمایه داری در انقیاد و استثمار زنان 
ایفــا می کند تشــخیص می دهد. این نظریه راهی برای توجیه مشــارکت زنــان در بازار کار 
ارائه می دهد و ســیلویا والبی به مواردی که ممکن اســت خواســت مردان و خواست نظام 
سرمایه داری در تضاد قرار گیرند و نیز به شیوه تسلط و کنترل مردان بر زنان در هر دو عرصۀ 
خانگی و عمومی اشــاره دارد؛ اما این نظریه هم مانند دو نظریۀ پیشــین نسبت به تالش های 
زنان درزمینۀ مبارزه با موضع فرودســت خود عنایت چندانی نشــان نمی دهد. از سوی دیگر 
به نظر می رســد که برای هر چیزی توجیهی دارد اگر چیزی که خواســتۀ مردان یا در جهت 
منافع آنان است تحقق نیابد به این علت است که در آن زمینه برد با نظام سرمایه داری بوده و 
برعکس )آبوت و واالس 1387: 205(. از منظر استاد مطهری نیز بر اندیشه سوسیالیسم نقدهای 

جدی وارد است )منصور نژاد 1392 : 25-26(.

1. Heidi Hartmann 
2. Sylvia Walby
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شکل 3- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان سوسیالیستی

4-1-5. گفتمان مارکسیستی
مفصل بندی دال اشــتغال زن در گفتمان مارکسیســتی بر اســاس »جایگاه زن در جامعه بی 
طبقه« انجام می گیرد. این گفتمان ضمن حمایت از اشــتغال زنان نســبت به جایگاه شغلی 
پایین زنان و بهره کشــی از آن ها در جامعه سرمایه داری نقدهایی جدی مطرح می کند و این 
جایگاه پایین را  به »ایدئولوژی خانواده« و »تقســیم کار جنســی در درون خانواده« منتسب 
می کند. تقســیم کار جنســی در عرصۀ خانگی که زنان را به خانــه داری مکلف می کند با 
نیازهــای نظام ســرمایه داری به نوع مشــخصی از نیروی کار یعنــی نیمه وقت و کم درآمد و 
انعطاف پذیــر همخوانی دارد. این هم خوانی ســهم زنان از مشــاغل در بــازار کار را توجیه 

می کند.
به گفتۀ برخی مارکسیســت فمینیست ها زنان، حکم سپاه ذخیرۀ کار صنعتی را دارند که 
در دوران رونق اقتصادی که نیروی کار کم اســت به کار تولیدی فراخوانده می شــوند و به 
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هنگام رکود عذرشان را می خواهند. نظر بعضی دیگر این است که زنان زمانی اجازۀ ورود به 
بازار کار را یافتند که کار مکانیزه شد. زمانی که کار به واحدهای کوچک تر تجزیه شده و 
کم تر تخصصی به حســاب می آمد، کار ارزان زنان به جای کار گران قیمت تر مردان نشست؛ 
اما به نظر بعضی دیگر، جداســازی شــغلی ازاین رو برقرارشده که زنان نتوانند جای مردان را 
بگیرند؛ یعنی بازار کار به دو بخش متشــکل از مشــاغل مردانه و مشــاغل زنانه تقسیم شده 

است.
امتیاز رویکرد مارکسیســتی آن است که می کوشد نظریه ای در باب رابطه میان سرکوب 
زنان و دیگر انواع ســرکوب و اســتثمار ارائه کند. این نظریه جایــگاه زنان در بازار کار را با 
ارجــاع به نیازهای نظام ســرمایه داری توضیح می دهد؛ ولی از مقولــۀ تخصص و از این که 
تغییرات حاصل از فن آوری های تازه به غیرتخصصی شــدن کارها می انجامد تصویری عینی 
و مکانیکی دارد. از ســوی دیگر الگویی که نگرش مارکسیست فمینیستی برای کار اختیار 
می کند الگوی ساخت و تولید است و به نظر می رسد دربارۀ حد ماشینی شدن کارها مبالغه 
می کند. افزون بر این، جامعه شناســان مارکسیســت به ورطۀ نوعی کارکردگرایی می افتند و 
تحلیل اشــتغال زنان را از بررســی نیازهای ســرمایه داری برمی گیرند که استدالل آنان را در 
مداری بســته قرار می دهد و دست آخر این که گرایش بیش ازاندازۀ این گروه به مادی گرایی 
ســبب شده است که به نقش آرمان خانواده در تعیین جایگاه زنان در بازار کار توجه کافی 

مبذول نکنند )آبوت و واالس 1387: 204-203(.
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شکل 4- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان مارکسیستی

2-5. گفتمان های مخالف: این دســته از گفتمان ها که دیدگاهی منفی به اشتغال زنان 
در بیرون از خانه دارند برخالف تصور فقط محدود به دوره پیشــامدرن نیست بلکه در دوره 
مدرن و پسامدرن نیز رواج داشته و برخی متفکران اجتماعی از حامیان اصلی آن ها محسوب 

می شوند.

1-2-5. گفتمان سنتی
ســنت به طورمعمول برای اشاره به انتقال شــفاهی به کاربرده می شود و منظور این است که 
وجوه فعالیت یا ســلیقه یا اعتقاد از یک نسل به نسل بعدی می رسند و به این ترتیب به صورت 
دائمی درمی آید. ســنت وسیله ای است که از طریق آن هر کودک، چیزی از رسوم اخالقی 
و ذخیــره دانش متراکم و تعصب نیاکانش را فرامی گیرد )گولد و کولب 1384: 519(. ســنت 
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برای حیات فردی و اجتماعی اقشــار مختلف ازجمله زنــان قواعد متفاوتی معرفی می کند. 
در گفتمان سنتی جامعه ایران که حاصل آمیزش میراث تاریخی و دیدگاه خاصی از مذهب 
در جامعــه ایران در قرون متمادی بود، نگرش به زن، مبتنی بر برتری و تفوق توانایی های زن 
به عنوان اموری طبیعی و مبتنی بر نظام آفرینش معرفی می شد. بر همین اساس، زنان به لحاظ 
ذهنی و جسمی موجوداتی پایین تر از مردان در نظر گرفته می شدند که این امر از تفاوت نظام 

طبیعی در خلقت زن و مرد نتیجه گرفته می شد.
مفصل بندی گفتمان ســنتی درباره اشــتغال زنان بر حول نشــانه مرکزی »نابرابری ذاتی 
و طبیعی زن با مرد« موجب می شــود نظام معنایی ویژه ای شــکل بگیرد که بر اســاس آن بر 
کید شود  »نقش خانوادگی زن« و »انحصار کار زن در خانه و مزرعه پدری یا شوهری«، تأ
و نه تنها نســبت به اشــتغال زن در محیط اجتماعی دیدگاهی منفی وجود داشته باشد بلکه با 

کید بر »سلسله مراتب قدرت خانوادگی )پدرساالری(« این کار تابو تلقی گردد. تأ
پیشینه معرفت شناسی گفتمان سنتی، نگاه منفی به زن است؛ زیرا او را عامل فتنه انگیزی 
و فســاد در جامعه می پندارد. از این نگاه، بین زن و مرد در کســب کماالت انسانی، تفاوت 
وجود دارد. این نگاه مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط به زنان را نیز دربر می گرفت )استاک 
1397 :12-13(. در این گفتمان، جایگاه اصلی زن، اندرون یا سپهر خصوصی است و جایگاه 
مرد، بیرون یا ســپهر عمومی اســت. گفتمان ســنتی با تکیه بر نگرش های فوق، به تفسیری 
مضیــق درباره حقوق اعطایــی به زن از متون و منابع دینــی می پرداخت و حضور اجتماعی 
زن نیز به صورتی بســیار محدود و کنترل شــده مطرح می شد. به عبارتی دیگر، گفتمان سنتی 
وضعیت فرودســت یا حداقل متفاوت زنان را با تکیه به طبیعت و نقش طبیعی آن ها به عنوان 
مادر که وظیفه اش به وجود آوردن و تربیت فرزندان اســت و به عنوان همســر، کسی که باید 
از شــوهرش اطاعت کند و دختر، فردی که باید از پدر و گاهی برادر اطاعت کند، توضیح 

می داد و از آموزه های دینی و عرفی برای توجیه آن استفاده می کرد )مشیرزاده 1378: 14(.
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شکل 5- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان سنتی

3-5. گفتمان های موافق مشــروط: در میانه گفتمان های حامی و مخالف اشتغال 
زنان با دســته دیگری از گفتمان ها مواجه هســتیم که رویکردی مشروط به مسئله دارند. این 
گفتمان ها با اصل اشــتغال زنان موافق هستند؛ اما شروطی نیز در این میان مطرح می کنند که 
مهم ترین آن اصل تقدم خانواده در میانه تزاحم نقش خانوادگی و نقش شــغلی زن اســت. 
مهم ترین گفتمان این دسته گفتمان اسالمی و گفتمان های امام خمینی و مقام معظم رهبری 

است که بر قرائت اسالم ناب محمدی متکی هستند.

1-3-5. گفتمان اسالمی )امام خمینی(
گفتمان امام خمینی درباره اشتغال زنان برگرفته از آموزه های دینی اسالم است. اسالم اصول 
مشــخصی را برای شخصیت زن ترسیم نموده است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
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و فرهنگی زن بر پایه آن ها تعریف می شــود. در گفتمان اســالمی که »کسب حیات طیبه1« 
در جایگاه دال مرکزی قرارگرفته است، نشانه هایی چون »حق اشتغال زنان«، »اصل استقالل 
مالی زن و مرد2«، »عفاف و حجاب«، »اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده« 
و »تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن ها« ازجمله دال های شناوری هستند که 

با استناد به دال مرکزی در مورد اشتغال زنان معنادار می شوند.
با استناد به آیات مختلف قرآن ازجمله آیات 32 و 7 سوره نساء و قاعده تسلیط3 فقهای 
شــیعه، اصل استقالل مالی و اقتصادی زن در اســالم محترم شمرده شده است. همچنین با 
اســتناد به تفاســیر آیات 23 و 25 سوره قصص و آیه 234 ســوره بقره، جواز اشتغال زنان را 
می توان اســتنباط و استخراج نمود. به عبارت صریح تر در گفتمان اسالمی نسبت به اشتغال 
زنــان دیــد منفی وجود ندارد و کار و تالش اقتصادی در خانــه یا در بیرون از خانه برای زن 

ممنوع نشده است؛ اما در این میان شروطی وجود دارد:
الف- حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش 
نســل ســالم شــود؛ بنابراین در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف 
همســری و پرورش کودك و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر اســت و بر اســاس 

اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.
ب- حضور اجتماعی زن ازجمله اشــتغال بیرون از خانه مشروط به حفظ اصل عفاف و 

حجاب است.
تبلور عینی گفتمان اسالمی اشتغال زنان را به عینه می توان در قانون اساسی و قانون کار 

نظام جمهوری اسالمی
که امام خمینی در تحقق آن نقش کلیدی داشتند مشاهده نمود:

قانــون اساســی: دیباچه، بند 14 اصل ســوم، اصول 20 و 21 قانون اساســی مؤید توجه 

َبة«)نحل: 97( »هر مرد  یِّ
َ

ُه َحیاًة ط ُنْحِیَینَّ
َ
ل

َ
ْنثى  َو ُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ك

َ
 ِمْن ذ

ً
 صاِلحا

َ
1. قرآن كریم مى فرماید: »َمْن َعِمل

 او را با زندگى پاكیزه ای حیات مى دهیم«.
ً
و زن مؤمنى كه عمل شایسته انجام مى دهد، قطعا

َتَسْبن«)نساء: 32( نشان از اهمیت و ارزشمندی 
ْ
ا اك ساِء َنصیٌب ِممَّ َتَسُبوا َو ِللنِّ

ْ
ا اك جاِل َنصیٌب ِممَّ 2. آیه شریفه: »ِللرِّ

استقالل اقتصادی زن و مرد در آیین اسالم دارد.
3.»الناس مسلطون على اموالهم«.
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گفتمان انقالب اســالمی به مســئله حقوق اجتماعی زنان هم راستا با گفتمان اسالمی )امام 
خمینی( اســت. در این بخش ها به ارزش و کرامت زنــان در انجام وظایف مادری، حقوق 
قانونی و اجتماعی یکســان زن و مرد ازنظر تحصیل علم و اشــتغال به کار و موظف نمودن 
دولت بر افزایش میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد محیطی امن 

کید شده است. برای فعالیت هر چه بیشتر زنان و ایجاد امنیت قضایی عادالنه تأ
قانون کار: در قانون کار ســعی بر این بوده است تا نه تنها مقاوله نامه ها و توصیه نامه های 
بین المللی در مورد زنان موردتوجه قرار گیرد بلکه به لحاظ نقش و اهمیتی که اســالم برای 
زن در خانواده قائل است، مقررات به گونه ای تنظیم گردد تا زنان عالوه بر اشتغال در مشاغل 
گوناگــون، بتوانند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل نمایند. همچنین در این قانون در 
مبحث چهارم از فصل سوم به ویژه در ماده های 75، 76 و 77 تالش شده تا به خصوصیات 

روحی و جسمی زنان توجه شود.
با غور در گفتار، نوشتار و کردار امام خمینی درمی یابیم که از دیدگاه ایشان زنان آزادند 
در همۀ مشــاغل کار کنند، درصورتی که با فطرت و طبیعتشان در تضاد نباشد؛ زیرا انحراف 
از فطرت، انســان را از رســیدن به کماالت معنوی بازمی دارد و زنان را از وظیفه اصلی خود 
که تربیت فرزندان اســت، دور می ســازد )ملک زاده 1395: 151(. این رویکرد نه تنها در بیانات 

امام خمینی بلکه در بیانات مقام معظم رهبری نیز به چشم می خورد.

شکل 7- مفصل بندی دال اشتغال زن در گفتمان اسالمی )امام خمینی(
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تبلور این گفتمان در ســخنان و منش امام خمینی در قالب فتاوای فقهی، ســخنرانی ها، 
پیام ها و احکام قابل ردیابی است. برای مثال با بررسی مبانی فقهی امام خمینی و نقش عنصر 
زمان و مکان می توان به  این نتیجه رســید که اشــتغال زنان تا آنجا که به اســتحکام خانواده 
لطمه نزند و تربیت فرزندان را به خطر نیندازد و با رعایت عفاف و پرهیز از اختالط زن و مرد 
صورت گیرد؛ بالمانع است وگرنه در اسالم اولویت با خانواده و حفظ حریم  این نهاد مقدس 
است و مجموع تعالیم اسالمی، درصدد است تا زن بدون ضرورت های اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی محیط امن خانه و خانواده را ترک نگوید )اکبر زاده 1390: 16(.
در زیر دال های مختلف گفتمان امام خمینی در مســئله اشــتغال زن موردبررســی قرار 

می گیرد:
کســب حیات طیبه: امام خمینی معتقد بودند »از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن 
و مرد نیســت. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد 
دارد. بله در بعضی از موارد تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انســانی آن ها 
ارتبــاط ندارد«)امام خمینی 1385 ج 3 : 364(. هــدف اصلی از فعالیت های فردی و اجتماعی 

زن نیز مانند مرد رسیدن به حیات طیبه است.
حق اشــتغال زنان: بر اساس فقه پویا و توجه به زمان شناسی و شرایط اجتماعی، امام 
قبل از انقالب با ورود زن ها به ادارات مخالف بودند. ولی پس از پیروزی انقالب با این کار 
موافــق بودند. چنانچه در اظهارنظرهای مختلف در اوایل انقالب ازجمله مصاحبه با روزنامه 
لس آنجلــس تایمز به تاریخ 57/9/16 بر حضور فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی 
کید نمودند )امام خمینی 1385 ج 5:  مانند دانشــگاه ها و ادارات به شرط عدم فســاد اخالقی تأ

.)183
ایشان ضمن انتقاد از شرایط ناسالم رژیم گذشته که زنان را از اشتغال بازداشته بود اظهار 
امیــدواری می کند با تغییر محیط اجتماعــی ایران تمام نارواهایی که معلول آن محیط بود از 
کید می کند به وضع زنان متقاضی کار هرچه بهتر رسیدگی و موجبات  بین برود. همچنین تأ

رفاه آنان با اشتغال به کارهای مناسب فراهم شود )امام خمینی 1385 ج 6: 381(.
ایشــان همواره زنان را به فراگیری علوم مختلف به عنوان فراهم کننده بستر اشتغال بهتر، 
تشویق می کردند. این در حالی بود که برخی طبقات اجتماعی و اصناف جامعه، دختران و 
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زنان خود را از کسب علم و اشتغال به نام دین داری بازمی داشتند؛ اما حمایت بی دریغ ایشان 
از تحصیل و پیشــرفت عملی و شــغلی زنان در ســیره خصوصی و خانوادگی ایشان مشهود 

است.
 ایشــان با رد شبهات محدود شــدن زنان در نظام اسالمی بر این امر پافشاری می کردند 
که زنان نیز مثل مردان در عرصه های اجتماعی حضورداشــته باشــند )کدیور 1387: 72( برای 
کید بر جایز بودن آن  مثال در استفتایی درباره حضور زنان در مجری گری تلویزیون ضمن تأ
اشاره دارند که زن باید به وظایف شرعیه و پرهیز از اختالط با مردان اجنبی مواظبت نماید. 
کیددارند که با فرض وقوع عقد مبنی بر اشتغال زوجه،  همچنین در اســتفتایی دیگر ایشان تأ

شوهر حق منع او از آن اشتغال را ندارد )سایت تابناک مورخه 28 آبان 1397(.
اصل استقالل مالی زن و مرد: امام به عنوان یك فقیه به اصل استقالل مالی زن معتقد 
کید می کردند که در حکومت اســالمی زن ها در تحصیل و در دیگر فعالیت های  بودند و تأ
اجتماعــی و اقتصــادی آزادند، همان طور که مردها آزادند )امــام خمینی 1385 ج 4: 480(. در 
نگاه ایشــان، »اسالم با آزادی زن نه تنها موافق اســت بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام 

ابعاد وجودی زن است« )امام خمینی 1385 ج 5: 417(.
ترغیــب زنان به تالش برای تحصیل علم و فعالیت های اجتماعی نشــانه ای از باور قلبی 
امام به اصل اســتقالل مالی و حق اشتغال زنان است. نتیجه این نگاه، افزایش زنان شاغل و 
راه یافتن آنان به برخی از رده های مدیریتی پس از انقالب است. تبلور این تفکر و اندیشه را 

می توان در نوع مواجهه ایشان با خانواده خود مشاهده نمود.
عفاف و حجاب: طرح موضوع عفت عمومی و حفظ آن، مفهوم مشــارکت اجتماعی 
در گفتمان امام خمینی را از گفتمان مدرنیته متمایز می کند )ســتاك 1397: 18(. بر این اساس 
امــام خمینی با وجود اعتقاد به آزادی زنان، مرز آزادی زن را جایی می داند که به عفت او یا 
مصلحت عمومی جامعه آسیبی نرسد )امام خمینی 1385 ج 5: 485(. این مسئله به اشتغال زنان 

در بیرون از خانه نیز قابل تسری است.
 در گفتمان امام خمینی برخالف گفتمان فمینیستی و لیبرالیستی، انسان )زن( موجودی 
گاهی محدود، نیازمند راهنمایی آموزه های دینی با الگوبرداری  خودبسنده نیست و با گستره آ
از معصومین است. ایشان زنان شاخص در اسالم، به ویژه حضرت فاطمه )س( را الگوی یک 
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زن مسلمان دانسته و در موارد فراوانی بر لزوم پیروی از سیره ایشان سفارش کرده است )امام 
خمینی 1385 ج 7: 337(.

معنا یافتن اشتغال زنان در مراکز مختلف با حضور دال حجاب و عفاف در گفتمان امام 
خمینــی فضای گفتمانی جدیدی ایجاد کرد که ثمره آن ورود امیدوارانه میلیون ها زن ایرانی 
از پشت چهاردیواری خانه به صحنه عمومی است، چراکه در گفتمان پهلوی بر اساس درک 
غلط از نوسازی، برای تبدیل ایران از یک جامعه نیمه کشاورزی به کشوری مدرن، صنعتی و 
متمدن اقدامات فرهنگی مدنظر قرار گرفت که در رأس آن کمرنگ کردن عفاف و حذف 
حجاب بود. شــاید بتوان غربی شدن را همۀ آن چیزی دانســت که شاه برای جامعه خود و 
برای زنان در دوره مورداشــاره، مدنظر داشت )حافظیان 1380: 73(. این اقدامات مانعی مهم 
برای ورود زنان به عرصه های اجتماعی به ویژه اشــتغال بود. درنتیجه در این دوران امام ورود 
زنان را به ادارات و اشتغال آن ها را مفسده آمیز و مخل روند فعالیت ها می دانست )امام خمینی 

1385 ج 1: 230(.
زمان شناســی و درک شرایط اجتماعی جدید توسط امام خمینی در مسئله حجاب نیز از 
عواملی اســت که با حفظ اصول اسالمی به مشارکت زنان در جامعه اسالمی به ویژه اشتغال 
آن ها کمک نمود. بر این اســاس اگرچه ایشــان چادر را حجاب کاملی می دانســتند؛ ولی 
پوشش های مشابه چادر را که موجب مفسده نمی شود نیز کافی می دانستند )امام خمینی 1385 
کید نمودند  ج 5: 294(. امام در مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردین به تاریخ 57/8/10 نیز تأ
»زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند« )امام 

خمینی 1385 ج 4: 247(.
اولویت و ارزشــمندی حضور زنان در امور خانــواده: در گفتمان امام خمینی 
توجــه به نهاد خانــواده در کنار حضور اجتماعی به ویژه اشــتغال زنان اهمیت کلیدی دارد. 
ایشان آسیب های اجتماعی اشتغال زنان بدون درنظر گرفتن نقش خانوادگی آن ها را در دوره 
پهلوی به درستی تحلیل و تبیین کرده اند. ازنظر امام »دامن مادر بزرگ ترین مدرسه ای است 
که بچه در آنجا تربیت می شــود... در دامن مادر بهتر تربیت می شــود تا در جوار پدر تا در 
جوار معلم...« )امام خمینی 1385 ج 9: 294-293(. امام ریشــه اکثر بزهکاری ها و آسیب ها و 
مفاســد اجتماعی را درنتیجه عدم درک محبت مادری و محروم بــودن از آن می دانند )امام 
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خمینی 1385 ج 9 :293(. ایشان معتقد بودند:
 مع األســف در این طول ســلطنت، این ها کوشــش کردند که مادرها را از 
بچه ها جدا کنند. به مادرها تزریق کردند که بچه داری چیزی نیســت، شما 
توی ادارات بروید. جدا کردند این بچه های معصوم را که باید تربیت بشوند 
از دامن های مادر و بردند در پرورشگاه ها و جاهای دیگر و اشخاص اجنبی، 
اشــخاص غیر رحیم، آن ها را تربیت می کردند، تربیت فاسد. بچه ای که از 
مادرش جدا شــد پیش هر که باشد عقده پیدا می کند، عقده که پیدا کرد، 
مبدأ بســیاری از مفاسد می شود. بســیاری از این قتل هایی که واقع می شود 
روی عقده هایی اســت که پیدا می شــود و عقده ها بســیاری اش از این پیدا 

می شود که مادر از اوالد جدا باشد )امام خمینی 1385 ج 9 :136-137(.
 بر این اســاس از دیدگاه امام نقش و جایگاه مهم دیگری که برای زنان ترسیم می شود، 
انسان سازی و تربیت افراد جامعه است: »نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای 
اینکه بانوان عالوه بر اینکه خودشــان یك قشــر فّعال در همه ابعاد هســتند، قشرهای فّعال را 
در دامن خودشــان تربیت می کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معّلم باالتر است و از 
خدمت همه کس باالتر اســت؛ و این امری اســت که انبیا می خواستند«)امام خمینی 1385 ج 

.)197 :14
تســاوی و عدم شــباهت حقوق زن و مرد: اعتقاد به حق اشتغال زنان در گفتمان 
امام خمینی بر اصل تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن ها استوار است. ایشان 
معتقــد بود: »در نظام اســالمی، زن همان حقوقی را دارد کــه مرد دارد، حق تحصیل، حق 
کار، حــق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن 
هم حق دارد« )امام خمینی 1385 ج 5: 189(. »زن مســاوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است 
که سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب کند«)امام خمینی 1385 ج 3: 370(. »ازنظر حقوق 

انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند«)امام خمینی 1385 ج 4: 364(.
همچنین ایشان معتقد بود در مواردی که به مسائل اخالقی و معنوی و به اساس انسانیت انسان 

مربوط می شود دیگر تفاوتی بین زن و مرد نیست )امام خمینی 1385 ج 4: 364، ج 5: 183(.
کید می کند که »در بعضی  امام در عین دفاع از تساوی زن و مرد ازنظر حقوق انسانی، تأ
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از موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انســانی آن ها ارتباط ندارد«)امام 
خمینــی 1385 ج 4: 364( بلکه مربوط به طبیعت آنان اســت و به همین خاطر هرکدام احکام 
خاص خود را نیز دارند )امام خمینی 1385 ج 5: 189، 217ـ  216(. برای مثال امام برای شخصیت 
علمی و فرهنگی زنان در اجتماع جایگاه ویژه ای قائل بودند و معتقد بودند امکان رســیدن 
به رتبه اجتهاد برای زن هم هســت؛ ولی نمی تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد )امام خمینی 
1392 ج 1: 21(. این تساوی و عدم تشابه حقوقی مرد و زن در برخی مسائل، ریشه در مصالح 

اجتماعی و مصالح فردی زنان و مردان جامعه دارد.

6. جمع بندی و نتیجه گیری
در یک جمع بندی کلی مشــخصات انواع گفتمان های رایج درباره اشــتغال زنان در جدول 

زیر خالصه شده است: )جدول-1(.
جبهه گیری 

دال های شناوردال مرکزینام گفتمانگفتمان

حامی 
اشتغال زنان

خودبســندگی فمنیستی-رادیکال
زنان

مقابله با نابرابری های جنسیتی؛ رفع مظلومیت تاریخی زن؛ 
عدم تفاوت بین زن و مرد در استعدادهای شغلی؛ حضور 
همه جانبــه زنان در عرصه های فــردی و اجتماعی به ویژه 

اشتغال
اولویــت حقوق فردی زن بر حقــوق خانواده؛ محدودیت انسان مداریلیبرالیستی

دخالت دولــت در حوزه خصوصی؛ رضایــت و قرارداد 
قانونی در اشتغال؛ برابری مرد و زن در حقوق و فرصت ها 
ازجمله اشــتغال؛ نظام بازار؛ حق آزادی زن ازجمله روابط 

بین مرد و زن
جایــگاه زن در سوسیالیستی

بســتر اصالــت 
جمع

عدالت جنســیتی در بســتر عدالت اجتماعی؛ نقد پیوند 
سرمایه داری و مردساالری در اشتغال زنان؛ اشتغال زنان بر 
اســاس مالکیت و برنامه ریزی دولتی؛ نقد تسلط مردان بر 

زنان در عرصۀ خانگی و عمومی
در مارکسیستی زن  جایگاه 

جامعه بی طبقه
نقد جایگاه شــغلی زنان با ارجاع به نیازهای نظام سرمایه؛ 
نقد تقسیم کار جنسی در عرصه ی خانگی؛ نقد ایدئولوژی 
خانواده؛ تبیین رابطه سرکوب زنان و دیگر انواع سرکوب و 

استثمار
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مخالف 
اشتغال زنان

و سنتی ذاتی  نابرابری 
طبیعی زن با مرد

تأکیــد بر نقش خانوادگــی زن؛ کار زن در حصار خانه و 
مزرعه پدری یا شــوهری؛ بدبینی به حضور اجتماعی زن؛ 

سلسله مراتب قدرت خانوادگی )پدرساالری(
نظم گرایی 
خانوادگی

انتظــام خانواده 
هسته ای

تفکیک نقش های خانوادگی؛ سلسله مراتبی قدرت نسبی؛ 
اشتغال بیرون از منزل شوهر؛ همسرگزینی آزاد

موافق 
مشروط با 
اشتغال زنان

اسالم )امام 
خمینی و مقام 
معظم رهبری(

کســب حیات 
طیبه

حق اشــتغال زنان؛ اصل استقالل مالی زن و مرد؛ عفاف و 
حجاب؛ اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده؛ 

تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن ها
جدول 1- مقایسه تطبیقی گفتمان های مختلف با گفتمان امام خمینی )ره( با 

محوریت مفصل بندی دال اشتغال زن

گفتمان های اشــتغال زنــان را می توان در یک طیف دوقطبی قــرار داد. در یک انتهای 
آن نگاه ســنتی به زنان است که با نگاهی تبعیض آمیز، زنان را در جایگاهی نازل تر از مردان 
می بیند و حق اشــتغال آن ها را رد می کند. گفتمان های ســنتی و نظم گرایی محافظه کار در 
این طیف قرار دارند. در انتهای دیگر نگاهی غربی به زنان است که در ضدیت با نگاه دینی 
منکر تفاوت بین مردان و زنان در مسئله اشتغال است. گفتمان امام خمینی در غیریت سازی 
خود با هر دو گفتمان تالش می کند خود را هم با شــرایط متجدد و هم با باورها و بنیادهای 

ریشه دار مذهبی و فرهنگی پیرامون زنان سازگار نماید.
الف- نگاه ســنتی به زنان: گفتمان سنتی با استناد به تفاوت نظام طبیعی در خلقت، 
زن را به َپستوی خانه راهنمایی کرده بود و هیچ حق فعالیت اجتماعی ازجمله فعالیت مستقل 
اقتصــادی بیرون از خانه را متصور نبود. این گفتمان وضعیت فرودســت یا حداقل متفاوت 
زنــان را با تکیه به طبیعت و نقش طبیعی آن ها به عنوان مادر، همســر و دختر توضیح می داد 
و از آموزه هــای دینــی و عرفی برای توجیه آن اســتفاده می کرد؛ اما بر اســاس گفتمان امام 
خمینــی به رغم تفاوت نظام طبیعی در خلقت زن و مرد نمی تــوان نابرابری یا برتری یکی را 
بر دیگری نتیجه گرفت، چراکه هر دو دارای هویت انســانی می باشــند و دارا بودن هویت 
انســانی می تواند جایگاه برابری را برای اســتفاده زنان از فرصت هــای اجتماعی فراهم آورد 
و تفاوت هــای طبیعی مذکور تنها می تواند برخی اســتعدادهای خــاص در هر دو جنس را 

مشخص کند. در این گفتمان باورهای خرافه در مورد زنان به نام دین، طرد می شود.
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ب- نگاه غربی به زنان: در گفتمان اشــتغال زنان از دیدگاه امام خمینی برای غیریت 
ســازی با گفتمان غربی بــر طرد دو عنصر اصلی »کاالیی شــدن و شــی ء انگاری زن« و 
کید می شود. در راستای طرد دال »کاالیی شدن زنان« امام  »انحطاط به بهانه پیشــرفت« تأ
از برنامه های رژیم پهلوی درباره زنان، به این دلیل که آن ها را از ارزش های انسانی تهی و به 
کاال یا عروسک تبدیل می کند، انتقاد می کرد. این برنامه ها به عنوان مانعی مهم در راه ورود 

زنان به عرصه های اجتماعی ازجمله اشتغال بود.
کید بر پیشرفت  گفتمان امام خمینی در غیریت ســازی خود با دیگر گفتمان ها ضمن تأ

زنان، بین پیشرفت و انحطاط به بهانه پیشرفت تفکیک قائل می شود.
مهم ترین تفاوت مبنایی گفتمان های متأثر از اندیشه مدرنیته ازجمله فمینیسم و لیبرالیسم 
یا گفتمان های چپ مانند سوسیالیسم و مارکسیسم با گفتمان اسالمی )امام خمینی( آن است 
که در گفتمان امام حق اشــتغال زن بر اســاس اولویت آموزه های دینی )کسب حیات طیبه( 
قرار دارد، ولی مبنای گفتمان های دیگر خودبسندگی زن یا اصالت جمع با انکار آزادی های 
فردی اســت طوری که در این گفتمان ها مســئله اشــتغال زنان ابزاری برای اثبات برتری زن 
و یا مقصر نشــان دادن مرد تلقی شــده و نیازهای زن به عنوان یك انسان فراموش می شود. بر 
این اســاس حامیان گفتمان های متأثر از مدرنیته به ویژه گفتمان فمینیسم رادیکال تغییر دادن 
نقش های ویژه و تعریف شــده برای زنان به ویژه حوزه اشــتغال را یکــی از راه های دفاع از 
حقوق آنان می داند؛ ولی بررســی دیدگاه امام نشــان می دهد که ازنظر ایشان، عمل زنان به 
وظایف و مســئولیت های خاص خود، منافاتی با دیگر فعالیت های اجتماعی و شــغلی آن ها 
کید دارد و هم  ندارد. در همین راستا ایشان هم بر نقش زنانه و تربیت فرزند از سوی زنان تأ
آنان را به تحصیل دانش و شرکت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، شغلی و حتی در مواقع 

ضروری، حضور در میدان جنگ یا دفاع، تشویق و ترغیب می کند.
دیدگاه اســالمی با خوانــش امام، از امتیازهای باالتری بــرای حفظ حقوق زن و احیای 
کرامت او در عرصه اشــتغال برخوردار اســت. بر اســاس معیارهای قضــاوت برون دینی و 
تحلیل های عقلی و بررســی پیامدهای هر یــک از گفتمان ها، علل برتری این گفتمان را در 
رویکرد به مسئله زنان باید در واقع بینی، نگاه فرا جنسیتی، جامعیت و همه جانبه نگری، نگاه 
انسانی به زن، تعادل در نگاه و بهره گرفتن از دین جستجو نمود. امتیازات هژمونی گفتمان 
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امام در صحنه عمل در ورود ســالم و بی دغدغه زنان به مراکز اشتغال و کار و هم زمان با آن 
حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار قابل مشاهده است.
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