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مقدمه
رشد اتصاادی نیازماد اسصفاده حداکثری و بهیاه از مااب تولید است و يکي از مااب با اهایت و مهم
در اتصااد نیروی انساني است .نیعروی انسعاني نقشعي دوگانعه در برنامعه ريعزیهعای اتصاعادی ايفعا
ميکاد؛ زيرا از يک سو ،به عاوان عامل توسهه و از سوی ديگر به عاوان هدف توسهه مطرح است.
ويژگي بارز اتصااد امروز ،تنییرات سري است .لاا کشورهايي ميتواناعد در هاعین اتصاعادی
موفق باشاد کعه تابلیعت تطبیعق بعا ايعن تنییعرات را داشعصه باشعاد .کشعورهايي کعه در آنهعا ،میعزان
فهالیتهای جاهیت فهال زياد اسعت ،تادرنعد تعا در اتصاعاد جهعان موتهیعت بهصعری کسع

کااعد.

تحقیقات انجام شده نشان داده که رشد اتصاادی با فهالیعتهعای جاهیعت فهعال اععم از زن و معرد
ارتباط مسصقیم دارد.
پیش از ظهور سرمايهداری صاهصي ،خانواده يا خانوار مکعان تولیعد بعود .والعدين بعا فرزنعدان و
خويشاوندان گوناگون خود هاگي با هم کار ميکردند تعا نسعل خعويش و هاچاعین نسعل پعا از
خويش را تداوم بخشاد .و کاری که زنان ميکردنعد اععم از پخعت و پعز ،کاسعرو کعردن ،کشعت
گیاهان ،ذخیره سازی ،زايش و پرورش کودکان به اندازة کار مردان در فهالیت اتصاعادی خعانوادة
گسصرده اهایت داشت .اما با صاهصي شدن و انصقال تولید کاال از تلارو خاوصي خعانوار بعه تلاعرو
عاومي ،در مقايسه با مردان مزد بر که «مولد» به حساب ميآمدنعد زنعان را کعه اغلع

در ابصعدا بعه

تلارو عاومي کار وارد نشدند «غیرمولد» تلقي کردند.
هاان که مارگارت باسصون ميانديشد زنان در اصل تولیدکاادهاند و مارف کاادگي خاعلت
انوی آنان است .از ديد باسصون زنان در وات يک طبقه را تشکیل ميدهاد؛ يهاي هاان طبقعهای از
مردم که «مسئولیت تولید ارزش مارف ساده را در فهالیعتهعايي کعه بعه خانعه و خعانواده مربعوط
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ميشود بر عهده دارند» (تانگ 59 :4931ع.)59

در اين نوشصار ،تان انجام يک تحلیل اتصاادی مخصار در زمیاة توسهه ،به هگعونگي رابطعه
میان موتهیت زنان با توسهه يافصگي و تث یرگااری مشارکت آنعان بعه عاعوان نیاعي از نیعروی فهعال
جامهه در فهالیت های اتصاادی ،برای تحقق توسهه و عدالت اجصااعي بپعردازد .بعا توجعه بعه اياکعه
نیاي از کل جاهیت جهان را زنان تشکیل ميدهاد و دو سوم ساعات کار انجام شده توسعط زنعان
صورت مي پايرد ،تاها يک دهم درآمد جهان و فقط يک صدم مالکیت اموال و داراييهای جهان
به زنان اخصااش يافصه است .باابراين وجود نابرابری برای زنان در تاامي جوام کم و بیش وجعود
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دارد که در برخي از سازمان های جهاني در هاد سال اخیعر بعه ايعن مسعئله بیشعصر توجعه شعده و در
برنامهريزیهای خرد وکالن اتصاادی و اجصااعي سازمانهای مخصلا جهاني ترار گرفصه است.
در اين راسصا نگرش امام خایاي به مسئله زن ،برخواسصه از آموزههای دياي است .امام با الهام از
وحي ،سیرة نبوی و دسصاوردهای فقهي ،به مسئله زن نگعاهي مصفعاوت دارد .ايشعان بعا تطبیعق روش
برخورد رژيم پهلوی به آموزههای دياي ،شخایت زن را از دست رفصه ميبیاد؛ و از اين رو ،رژيعم
پهلوی را با جاهلیت پیش از اسالم مقايسه ميکاد .با توجه به اياکه امام مجصهدی زمان شااس بود و
موتوعات اجصهادی خود را از جامهه ميگرفت ،سپا برای اسصاباط به سراغ ادله ميرفت؛ از ايعن
رو با آگاهي از جوان

يک موتوع به اسصاباط ميپرداخت .امام خایاي مقصضیات زمان را در نظعر

داشت و برای اظهارنظر دربارة زن ،هرگز او را به خانه محدود نکرد ،بلکه با روشعن بیاعي تاعام در
مورد حقعوق زن دراسعالم ،فهالیعتهعای او در اجصاعاع را مجعاز شعارد .و بعهطعور مکعرر و باعا بعه
مااسبتها اين مسئله را مصاکر ميشدند هاانچه در جايي ميفرماياد:
«اسالم ميخواهد که زن و مرد رشد داشصه باشاد» (امام خایاي  4939ج  )151 :1و نیز «اگر زنهعای
انسانساز از ملتها گرفصه بشوند ،ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهاد شد» (امعام خایاعي 4939

ج  )911 :6در مااسبصي ديگر اين عالم عالیقدر زن را مربي جامهه خوانده و ميفرماياد:

زن است .زن با تربیت صحیح خودش انسان درست ميکاد؛ و با تربیت صعحیح خعودشکشعور را
آباد ميکاد .مبدأ هاة سهادتها از دامن زن بلاد ميشود .زن مبدأ هاة سهادتها بايعد باشعد» (امعام
خایاي  4939ج .)995 :1

اشتغال زنان
درباره اشصنال زنان ،ديدگاههای مخصلفي وجود دارد .عدهای به اشصنال زن در هاة حوزهها و برخي
به عدم اشصنال ،و دسصه سوم به اشصنال مشروط مهصقدند .ماظور از اشصنال مشروط ،شنلهعايي اسعت
که زنان توانايي انجام آن را دارند .امام خایاي فهالیت اتصاادی زنان را مجاز ميشاارد .از مجاوع
کالم ايشان درمييابیم کعه آنعان آزادنعد در هاعة مشعاغل کارکااعد ،در صعورتي کعه بعا فطعرت و

( س)

طبیهتشان در تضاد نباشد؛ زيرا انحعراف از فطعرت ،انسعان را از رسعیدن بعه کاعاالت مهاعوی بعاز

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

ميشوند .مرحلة اولِ مرد و زن صحیح ،از دامن زن است .سهادت و شقاوت کشورها بسصه به وجود
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« ...زن انسان است .آن هم يک انسان بزرگ .زن مربي جامهه است ،از دامن زن انسانهعا پیعدا
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ميدارد و زنان را از وظیفه اصلي خود که تربیت فرزندان است ،دور ميسازد .در ايعن بعاره بهضعي
مضامین هاین است.
در اين راسصا با بررسي ديدگاه امام ميبیایم که امام در پیامهای خود هیچگاه اين تشعر را کاعار
نزدند ،بلکه با درايت خاش خويش ،به نقش آنان در پیشبرد نهضت تثکید کردند و حصعي شعرکت
آنان را واج

شارده ،و موافقت پدر يا شوهر را الزم ندانسصاد .توجه بعه ايعن پصانسعیل بعزرگ ،بعه

روند نهضت سرعت بخشید .هاچاین امام در فرازهايي از سخاان خود ،زنان را به سازندگي کشور،
هادوش مردان دعوت ميکاد و ميفرمايد« :امروز زنان در جاهوری اسالمي ،هادوش مردان در
تالش سازندگي خود و کشور هسصاد» (امام خایاي  4939ج .)519 :45

خصوصیات توسعه
توسععهه در لنععت بععه مهاععای رشععد تععدريجي در جهععت پیشععرفصهتععر شععدن ،تدرتاادترشععدن و حصعي
بزرگترشدن است (آکسفورد  .)5114به طور کلي توسهة اتصاادی عبعارت اسعت از رشعد اتصاعادی
هاراه با تنییر و تحول کیفي .به عبارت بهصر ،توسهه اتصاادی را ميتوان ارتقای فراگیر و هاه جانبة
سطح زندگي و رفاه جامهه دانست .توسهه در يک نگعرش سعاده و در تاعامي جوامع بعه وتعهیصي
اطالق ميشود که حداتل سه شرط را محقق گرداند .نخسصین هدف امکان دسصرسي بیشصر به کاالها
و خدمات تداومبخش حیات انسان ماناد غاا ،مسکن و پوشاک است .در اين راسصا نه فقط افزايش
کایت اين کاالها مدنظر است ،بلکه توزي گسصردهتر و افزونتر بین آحعاد جامهعه نیعز بايعد تعثمین
شود .دومین هدف ،افزايش سطح و اسصانداردهای زندگي و بهرهمادی انسعانهعا از مواهع

معادی

است .درآمدهای باالتر ،نعه تاهعا درصعد اشعصنال بعاالتر ،بهداشعت و درمعان مطلعوبتعر ،آمعوزش
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

باکیفیتتر ،تثمین امایت بیشصر و توجه بیشصر بعه ارزشهعای فرهاگعي و انسعاني را کعه بعه پیشعرفت
زندگي مادی کاک ميکاد ،بلکه احصرام و عزت نفا بیشصر را هم در سطح فردی و هم در سطح
ملي القا ميکاد .سومین هدف که غايصي کامالً کیفي است ،عبارت است از گسصرش داماه گزياهها
و انصخابهای افراد و ملل در زندگي ،ارتقای حقوق مدني افراد ،آزادی انديشهها ،برابری در مقابل
تانون و رف تبهیضها ،رهايي از هر نوع تید و بادهای وابسصگي و بردگي و معواردی از ايعن تبیعل.
آنچه مسلم است فرآياد توسهه ،ميبايست با توجه به شرايط و مقصضیات اتلیاي ،محیطي ،انساني و
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نهادی هر کشور طراحي شود ،تا تان ايجاد پیشعرفتهعای اتصاعادی ،حعا اعصاعاد بعه نفعا در
کشور را ارتقا بخشد.

شاخصهای توسعة انسانی ()HDI
توسهه اتصاادی آرماني است ملي و مردمي برای تاامي کشورها ،توسهه بهد از جاگ جهعاني دوم
به صورت يک دانش مسصقل مطرح شد و به مرور زمان مفهوم آن تکامل يافصه است .آنچه مشخص
است توسهه پديدهای هاد رشصهای است و دسصاورد انسان محسوب ميشود که با تنییرات عاده در
ساخصارهای اجصااعي ،گرايشهای عاومي ،نهادهای ملي ،تسري رشد اتصاادی ،کاهش نابرابری و
از بین بردن فقر هاراه است.
توسهه از مفاهیاي است که صاح

نظران تهاريا بسیار گوناگوني از آن ارائه کردهاند .برخي

توسهه را رشد اتصاادی در طول زمان با شرط بدتر نشدن شاخصهای فقر و توزي درآمد نامیدهاند
و برخي توسهه را انسان محعور دانسعصهانعد بعدين مهاعي کعه توسعهه بعا معردم ،آمعوزش و پعرورش،
سازماندهي و انضباط مهاي پیعدا معيکاعد و بعه جعای رشعد اتصاعادی سعرمايه انسعاني و رفصارهعای
اجصااعي انسان اهایت دارد .توسهه را ميتوان درخصعي دانسعت کعه ريشعه آن ،فرهاعگ مااسع
شاخ و برگ درخت نظام مااس

اتصاادی و میوه شیرين آن برطرف شدن فقر و محرومیت ،حفظ

اسصقالل و خودکفايي و تثمین اتصاعادی ع اجصاعاعي معردم اسعت .بعه صعورت کلعي توسعهه ،رشعد
اتصاادی هاراه با تحوالت و تنییرات کیفي است.
مصااس

با تهاريا بسیار مصهدد و مصاوعي که از مفهوم توسهه ارائه شده ،شاخصهايي برای آن

تهريا شده است و هاراه با تحول در نحوه نگرش به توسهه و مسائل توسهه نیافصگي در طي زمان،
ناودها و شاخصهای توسهه روندی تکاملي طي کردهاند و بر پیچیدگي آنها افزوده شده است.
يکي از مهمترين شاخصهای ترکیبي جهت ساجش میزان توسهه تحقق يافصعه در يعک کشعور
اسصفاده از شاخصهای توسهه انساني است .اين شاخص در پعي انعدازهگیعری سعه ظرفیعت اساسعي
کس

دانش ،دسصرسي به امکانات مادی الزم برای زندگي بهصر و برخورداری از عاعر طعوالنيتعر

هاراه با سالمت بیشصر است .شاخص توسهه انساني يا  HDIبه جدولي تااسبي اطالق ميشود که در

( س)

آن کشورهای جهان براساس فاکصورهای امید به زندگي ،تولید ناخعالص داخلعي سعرانه و شعاخص

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

و سرمايه تخاص يافصه به فهالیتهای توسههای تشکیل ميدهد ،تاه و

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

غاای آن را آموزش مااس

و
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سطح تحایالت مورد مقايسه ترار ميگیرند .امید به زندگي بیانگر مصوسط طعول عاعر افعراد يعک
جامهه است .تولید ناخالص داخلي برجسصهترين مصنیر نشعاندهاعده وتعهیت کعالن يعک کشعور و
دربرگیرنده ارزش کلیة کاالها و خدمات نهايي تولید و ارزشگااری شده در طي يک سال معالي
است و ماظور از سطح تحاعیالت در ايعن شعاخص نعرخ باسعوادی بزرگسعاالن و نسعبت بعتنعام
ناخالص مرک

است .اين شاخص از سال  4554میالدی از طرف برنامه توسهه سازمان ملعل مصحعد

به وجود آمد و از آن پا هر سال فهرسصي از کشورهای جهان را به ترتی

از باالترين تا پايینترين

رتبععههععا ماصشععر مععيکاععد و در حقیقععت از ماععاب اصععلي نشععاندهاععدة سععطح توسععهه اتصاععادی در
کشورهاست .سازمان ملل کشورها را از بهد  HDIبه سه گروه تقسیم ميکاد ،کشورهايي که HDI

آنها بیشصر از  %31است جزو کشورهای با توسهه انساني باال ،کشورهايي که  HDIآنهعا بعین  %91و
 %31است کشورهايي با توسهه انسعاني مصوسعط و کشعورهايي کعه  HDIآنهعا کاصعر از  %91اسعت
کشورهايي با توسهه انساني پائین طبقه بادی شده است.
الزم به ذکر است شاخص توسهه انساني سال  5111برای ايران  1/195برآورد شده است که از
میانگین وزني امید به زندگي از بدو تولد با میانگین  11/5سال ،نرخ ترکیبي بعت نعام ناخعالص در
پايه ابصدايي ،مصوسطه و دانشگاه با میانگین 15/3 ،نرخ باسوادی بزرگساالن (افراد باالی  49سال) بعا
میانگین  35/1و تولید ناخالص داخلي سعرانه  1563دالر آمريکعا بعه دسعت آمعده اسعت (صعادتین و

جهانشاهي .)3 :4936

اشتغال در عرف اجتماعى امروز (سطح خرد)
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

تهريفى که امروز از اشصنال زنان ارائه شده و موتوع مطالهه و بررسى و ارائه راه حل تعرار گرفصعه،
اگر نصوان گفت که کامالً ،ولى به جرأت مىتوان گفت تري

به اتفاق فهالیعتهعا در جهعت تثيیعد

تهريا در سطح اول ،يهاى تثمین زندگى خاوصى و پرداخصن به موتوع در سطح خرد مىباشعد.
با بزرگ ناودن موتوعات شخاى و ناهاجارىهاى ناشى از آن ،رفصارهاى فردى محور تحقیعق و
بررسى در موتوعات مربوط به زنان ،بهويژه وتهیتشنلى آنان است و تقريباً هرگز از سهیم بودن
زنان (آن هم زنان انقالبى ايران) در تکامل و تنییر جهت توسهه جهانى سخاى به میان ناىآيد.
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بررسى در سطح خرد و تهريا اتصاادى از اشصنال ،تبلیغ و اشاعه اين مطل

است که زنان بايد

بصواناد با دارا بودن شنل خارج از مازل به اسصقالل اتصاادى دستياباد ،تا به شوهر وابسصه نباشاد يا
در اجصااع حضور داشصه باشاد.
در اين شکل که به تکامل تاريخى و ريشه ناهاجعارىهعاى اجصاعاعى توجعه ناعىشعود و خعود
محورى اصل ترار مىگیرد ،به طور طبیهى فريفصهگرى فردى و تبرج براى فعريفصن ديگعران هعدف
مىشود و آنگاه مهاى اصلى هار زن بودن در تجال و تفاخر تابل مشاهده است .ناونه بارز و عیاعى
اين نگرش را مىتعوان در تعرويو و تبلیعغ آمعوزشهعايى در موتعوعات آرايعش و زيبعايى ،سعفره
آرايى ،پخت و پز تجالى ،کالس هاى هارهاى دسصى تزيیاى ،که موج

تفاخر و توجه به دنیا براى

دنیا مىشود ،مشاهده ناود .فريفصهگرى در هشايى ،و بیاايى به عاوان ناونة هار عیاى زن بودن تلقى
مىشود و اشصنال ،اگر هم بخواهد گسصردهتر از مهااى دارا بودن شنل رساى تلقى شود ،ايعن تبیعل
آموزشها و مشنولیات را شامل مىشود.
حاصل هاین نگرشى ،تحقیر کرامت زن و تضهیا توانايىهاى روحعى و ذهاعى اوسعت .تاعزل
جايگاه ز نان به سطح خرد و فردى و پافشارى بر احقاق حقوق خرد به جعاى تاظعیم برنامعه حضعور
زنان در انقالبها و در نظام موازنة عدالت اجصااعى ،باعث بروز ناهاجعارىهعايى خواهعد بعود کعه

انديشه در زير بااى تهاريا عاومى و پیشاهاد در تنییر و تحلیل مهیارهعاى پايرفصعه شعده در سعطح
جهان است.

اشتغال به معناى سهیم بودن در نظام موازنة اجتماعى
سهیم بودن در ايجاد نظام موازنه اجصااعى ،که يک درجه از پرداخصن به موتوعات شخاى باالتر
است ،با تشکیل گروهها و انجانها و تالش در فهالیتهاى گروهى و ايجاد عدالتبراى تشر زنعان
صورت مىگیرد که آن هم با نگرش توسههاى فاصله دارد.
موازنة اجصااعى از طريق سهیم بودن در تخایصهاى کالن و مسعئولیتپعايرى زن نسعبت بعه
ارتقاء راندمان عوامل اجصااعى در گسصرش عدالتسیاسعى ،ععدالت فرهاگعى و ععدالت اتصاعادى

( س)

ايجاد مىشود .اگر هه اين کار به وسیلة تشکلهاى اجصااعى و سعازمانى صعورت معىگیعرد ،ولعى

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

مىشود که زنان بايد به آن بیاديشاد و در آن جهتحرکت نااياد .از جاله مسائل اصولى ،تفکر و

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

مهلول نظام توزي تدرت ،توزي اطالع و توزي روت است و موجع

انحعراف از مسعائل اصعولى
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علتبه وجود آمدن تشکلها و سازمانها ايجاد انگیزه و حساسیت نسبت به مسائل کالن جهعانى و
شااخت ريشة سصمگرى و سصمکشى و مقابله با آن است و اين امر نهايصاً برای موتهگیرى در ايجاد
عدالتسیاسى و باال بردن حضور در تاایمگیرى است.
به عبارت ديگر ،نه تاها حساسیت زنان بايد نسبتبعه ععدل و ظلعم در ابهعاد سعهگانعة سیاسعت،
فرهاگ و اتصااد جهت داده شود ،که خود به عاوان مسئول گسعصرش ايثعار (در سیاسعت) ،مسعئول
گسصرش هار (در فرهاگ) و مسئول گسصرش زهد اجصااعى و نه زهد فردى (در اتصااد) در جامهعه
بايد شااخصه شوند.
در شکل سوم ،شاغل بودن به مهااى رها کردن زنان از افکار خرد و خود محورانه به افکار بلاد
و خداگرايانه تهريا مىشود .با تهريا تکامل گرا ،زنعان بسعیارى کعه در جامهعه فهعال هسعصاد ،بعا
خدماتى که ارائه مىدهاد ،در توسهه سهیم شده و جزء شاغلین محسوب مىشوند.
توسهه در صورتى حاصل مىشود که از هاة نیروی بعالقوة جامهعه اععم از زن و معرد اسعصفاده
شود .باابراين اگر در جامهه ،توسهه اصل و محعور تعرار گرفعت ،حعداتل نیاعي از معديريت آن بعه
دست زنان ،که مجرى پرورش محبت در جامهه هسصاد خواهد بود .به عبارت ديگر ،اسصراتژى ايعن
جامهه به گونهاى مىشود که کرامت انسان باال رود و به جاى اسصکبار ،ايثار و در جاى ظلم ،محبت
بهوجود آيد .عوامل اجصااعى که مى تواند محبت را ايجاد کرده و توسهه دهد ،زنان هسصاد .لعاا از
اين طريق زنان حضور مسصقیم در تکامل وتوسهه خواهاد داشت.
امام خایاي در مورد سهم زنان در توسهه و مشارکت در سازندگي جامهه بعر ايعن باورنعد کعه
اسالم زن را نجات بخشید .و به او شخایت داده است؛ زيرا اسالم خواهان رشد زن و مرد اسعت و
به کاال رسیدن انسان مطلوب و مقاود ايعن آيعین الهعي اسعت؛ از ايعن رو بايعد زن در سرنوشعت

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

خويش دخالت کاد ،هرا که او مظهر تحقق آمعال بشعر اسعت ،زن پعرورش دهاعده زنعان و معردان
ارجااد است و وتصي اسالم هاین خواسصه و هاین خاسصگاهي داشصه باشد ،اين کعالم «کعه از دامعن
زن ،مرد به مهراج ميرود» (امام خایاي  4939ج  ،151 :1ج  )914 :1تجلي پیدا ميکاد.
باا بر نظر امام ،در اسالم ،زنها در مقابل مردان ترار ندارند ،نسبت مساوی با آنها دارنعد و از ايعن
رو حق تحایل ،حق کار ،حق مالکیعت ،حعق رأی دادن ،حعق رأی گعرفصن را بعرای آنعان هاپعای
مردان روا ميداند و مواردی را که در زن يا مرد مفسده ايجاد ميکاد ،حکم حرام بر هر دو صعادر
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ميناايد؛ زيرا تفاوتهای بین زن و مرد را به حیثیت انساني آنان مرتبط نايداند (امام خایاي  4939ج
.)435 :9

بایانگاار کبیر انقالب اسالمي ،نقش زنان را در باای جامهه اسالمي حساس و سازنده ميداند و
دلیل آن را ارتقای زن از جان

اسالم برای دسصیابي به مقام خود در جامهه و خارج شدن از حالعت

شيء بودن او ،ذکر ميکاد(امام خایاي  4939ج  ،551 :9ج .)141 :1

مهاار انقالب ،برای زنان در صحاههای سیاسي و اجصااعي نقشي سازنده در نظر گرفت و حصي
باا بر اعصقاد او زنان در کاار مردان ،بلکه جلوتر از آنعان در نهضعت حرکعت کعرده و ايفعای نقعش
ناودهاند (امام خایاي  4939ج .)113 :6
او تهلیم و تهلم را حق زنان ميداند هاان طور که در اسالم حصي اين امر بعر معرد و زن واجع
شده است.
زن از ديدگاه امام در فهالیتهای فرهاگي و اتصاادی ،در ادب و علم و هار بايد سهیم باشعد و
حصي فهالیت در اين امور را موج

عاايت حق – تهالي – به آنعان معيدانعد (امعام خایاعي  4939ج :49

459؛ ج .)431 :45

امام با اشاره مکرر به فهالیتهای زنان در صدر اسالم در دفاع و حاايت از جبهعههعای جاعگ،

مهاار انقالب ،هرگز از جابههای فرهاگي غافل نبوده و در طي سالیان طوالني مبارزه و رهبری
خععود ،جااي عات و نقشععههععای اسععصهاار و رژي عم پهلععوی دربععارة زنععان را يعادآور شععده و زنععان را از
خودباخصگي و غربگرايي برحار داشصه است (ر .ک :امام خایاي  4939ج .)454-459 :49

جایگاه مطلوب براى اشتغال زنان
براى اياکه زنان بصواناد در تنییر تهريا هار و زيبايىشااسى در جهت الهعى نقعش محعورى داشعصه
باشاد ،بايد ابصدا سازمانى تثسیا کااد که زنان در آن سازمان با حفظ خاوصیات زنانگى ،خود را
مسئول گسصرش عواطا جامهه بداناد .عواطفى که حساسیت آن روى ايثار است يا حساسیتهعاى
که ماجر به فهم شیوههايى براى رشد هار خاصى است و هارى که در توسهة انديشعه نقعش دارد و
نهايصاً سازمانى که بصواند موتهگیرى زنها را تنییر دهد (مکاون .) 15 :4934

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

آنها را مورد تکريم ترار داده است (امام خایاي  4939ج .)911 :6

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

اهاّیت عالکرد زنان را در دفاع و پشصیباني از جبههها يادآور شده و هاواره روحیه شعهادت طلبعي

( س)

051
پژوهشنامة متين

الزم به ذکر است محرومیتهاى مخصلا زنان در گاشصه ماجر بعه غیبعت آنعان از صعحاههعاى
مخصلا فرهاگى ,اجصااعى و اتصاادى شد و در نصیجه آنان را دهار رکود فکرى ناود .ايعن رکعود
موج

تها تخاص و تواناييهاى الزم گرديد .باابراين طبیهى است ،زنعى کعه بعه لحعام ععدم

تخاص ،تحایالت و آموزشهاى الزم ،از توان انجام مسئولیتهعاى اساسعىاش بعاز مانعد ،حصعى
امکان بروز صحیح غرائز طبیهى خود را هم نخواهد داشت ،هه رسد بعه اياکعه در جامهعه بخواهعد
اعصال و رشد يابد .البصه اين مسثله اگر به هاین جا خصم مىگرديد ،شايد تابل تحاعل معىناعود ولعى
زنان پرورش دهاده زنان و مردان آياده مىباشاد و از اين رو توسعهه و اععصالى فکعرى و فرهاگعى
آنان در يک جامهه ،پیش از آنکه مربوط به طبقهاى تحت عاوان زن باشد ،مربوط به نسل آيادهاى
است که فردا مااص

جامهه را در دسعت خواهعد داشعت؛ لعاا زنعى کعه تعا ديعروز از دسعصیابى بعه

تخاص ،تحایالت و تواناييهاى الزم به داليعل مخصلعا فرهاگعى و اجصاعاعى محعروم گرديعده
است و امروز به خاطر عدم تواناييهاى الزم علاى ،مديريصى ،داورى مثبصعى دربعارة او ناعى شعود،
هیزى جز ظهور و بروز تجلیات جساى و ظواهر دلفريع

بعراى او بعاتى نخواهعد مانعد و بیشعصرين

تجربهاى که اندوخصة هاین است و با؛ و بهصرين کااليى که در نظعر او در تاعامى دوران گاشعصه
مورد توجه باتى مانده است ،جلوه گرى خواهد بود.
امام در تبیین شخایت و مازلت زن با باورهاى ناشى از هر سه ماشث مبارزه ناود امعام در معورد
شخایت و جايگاه زن ميفرماياد« :زن مظهر تحقق آمال بشر است زن پرورشدهاده زنان و مردان
ارجااد است .از دامن زن مرد به مهراج مىرود ،دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ معردان
است( »...امام خایاي  4939ج .)914 :1

امام به مقصضای شااخت هاه جانبه و عایقي که از آموزههعای دياعي دارنعد بعه شعرحي کعه در
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

مقدمه گاشت رسالت خود و انقالب اسالمي را دسعصیابي زنعان ،بعه مقعام واالی انسعاني معيداناعد،
بهگونهای که بصواند در سرنوشت خود دخالت کاد« :ما ميخواهیم زن به مقام واالی انسانیت برسد.
خودش باشد نه ملهبه باشد ...زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشصه باشد» (امام خایاي 4939ج :6

 .)911يکي ديگر از صحاههای مشارکت فراگیر ،مسثلة سازندگي هاه جانبة کشور و جامهعه اسعت
که هیچ کا نبايد و نايتواند ترديد کاد که بدون حضور فهال بانوان جامهه اسالمي ،بصوان در اين
مهم توفیق کامل به دست آورد .در اين خاوش نیز امام ،تثکیدهای زيادی دارند« :هاة ملت ايران
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ع هه بانوان و هه مردان ع بايد اين خرابهای که برای ما گااشصهاند ،بسازند .با دست مرد تاها درست
نايشود؛ مرد و زن بايد با هم اين خرابه را بسازند» ( امام خایاي  4939ج .)914 :6

«زنان شیردل و مصههد ،هادوش مردان عزيز به ساخصن ايران عزيز پرداخصه؛ هاانکعه بعه سعاخصن
خععود در علععم و فرهاععگ پرداخصععهانععد .و شععاا شععهر و روسععصايي را ناععييابیعد جععز آنکععه در آنهععا
جاهیتهايي فرهاگي و علاي از زنهای مصههد و بانوان اسالمي ارجااد به وجود آمده است» (امعام

خایاي  4939ج  .)519 :45حضرت امام اساساً مهاای آزادی صحیح بانوان را نیز هاین معيشعاارند کعه
آنان بصواناد با حفظ شئون دياي و انساني خود ،در سازندگي کشور نقش ايفا کااد« :امروز زنان در
جاهوری اسالمي ،هادوش مردان در تالش سازندگي خود و کشعور هسعصاد و ايعن اسعت مهاعای
آزاد زنان و آزاد مردان ،نه آنچه در زمان شاه مخلوع گفصه معيشعد ،کعه آزادی آنعان در حعبا و
اخصااق و آزار و شکاجه بود» ( امام خایاي  4939ج .)519 :45

از سوی ديگر ،انديشه اسالمي در نظام آفرياش ،به زن و مرد از ديدگاهي واحد مينگعرد .هعر
دو را يکجا به سازندگي و حرکت دادن تادن اسالمي در عرصة حیات انسانها ،فعرا معيخوانعد.
مسئ ولیت انحراف از مسیر ،يا پايداری در راه عقیده را به طور يکسان به دوش هر دو معيگعاارد و
بر اساس تکامل ،نقشها و مسئولیتها را بین آن دو تقسیم ميکاد (موحدی 41 :4931ع.)44

زندگي و زمیاه سازی مااس

برای فهالیت آزادانه و شااساندن حق معديريت اتصاعادی ،مالکیعت و

حضور خود به جامهه است .با توجه به اين نکصه که مفهوم مشارکت زنان ،الزاماً مساوی بعا اشعصنال
زنان نیست ،تطهاً بخشي از مشارکت زنان در بحث اشصنال آنان تبلور مييابد.
در اين راسصا ،اداره خانواده از سوی زنان و نقش آنها در تنايه و رشد فرزندان و هاچاین تهلیم
و تربیت آنان در کاعار نقعش هاسعری ،فهالیعتهعای وااليعي در جهعت اهعداف بعزرگ اجصاعاعي
محسوب شده ،مطابق با طبیهت زندگي است .ويل دورانت به درسصي اين مطل

را بیان ميدارد که

در اجصااعات ابصدايي ،تسات اعظم ترتیات اتصاادی به دست زنان اتفاق افصاده است ،نه بعه دسعت
مردان .در آن هاگام که ترن های مصوالي ،مردان دائااً به شکار اشصنال داشصاد زنان در اطراف خیاه
زراعت ميناودند و هزاران هار خعانگي را ايجعاد معي کردنعد کعه هعر يعک مباعای صعااي بعزرگ

( س)

امروزی است .مهعمتعرين مسعثله ای کعه بعرای زنعان شعاغل امعروز وجعود دارد ،هگعونگي ايفعای
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مسئولیتها مصبلور است ،ايفا ناايد .از جاله اين مسئولیت ها ،ترويو مفهوم مشعارکت و اشعصنال در

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

از طرف ديگر زن به عاوان عضو مؤ ر جامهه ،مي تواند نقش پیشگام خعود را کعه در برخعي از
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نقش های ساصي ناشي از فرهاگ ،عرف ،شرع و هااهاگي آنها با نقشهايي است که مسئولیتهای
اجصااعي و اتصاادی زنان در دنیای امروز ايجاب معيکاعد .ايعن در حعالي اسعت کعه در مااسعبات
اجصااعي و به ويژه در فرآياد توسهه ،ز نان به عاوان نیاي از آمار عظیم جامهه ،اهرم و بازوی توسهه
هسصاد و عامل مهاي در پیشبرد فهالیتهای اتصاادی محسوب ميشوند.
در جوام کاوني کشورهای در حال توسهه ،زنان از فرصتهای شنلي کاصری برخوردار بوده،
غالباً در بخش غیررساي ،با دسصازد کاي به کار مشنول ميشوند و حصي در بخش اشعصنال رسعاي
نیز دسصازد کاصری نسبت به مردان دريافت مينااياعد .آنعان سعاعات طعوالنيتعری از معردان کعار
مي کااد ولي نصیجه کارشان محاسبه نايشود! به طور خالصه زنان در آمارهای ملي کشعورهای در
حال توسهه گم شدهاند.
افرايش بهرهوری نیروی کار زنان از طريق آموزشهعای مهعارتزا ،تسعهیل دسصرسعي آنهعا بعه
مااب مورد نیاز (زمین ،سرمايه ،خعدمات)  ،تحعول عوامعل فرهاگعي و دگرگعوني در بعاور زنعان بعه
توانايي های خود ،هاگي تضایاي در جهت مشارکت سازندهتر و توزيع عادالنعهتعر ماعاف توسعهه
خواهد بود .با تبول اين ديدگاه ،زنان نبايد تاها گیرندگان مافهل خعدمات تلقعي شعوند؛ بلکعه آنهعا
شرکتکاادگان و تاایمگیرندگان فهال در هاة ابهاد جامهه هسصاد .

وضعیت اشتغال زنان در ایران بر اساس آمار سالهای اخیر
در زمیاه اشصنال زنان ،تا تبل از سال  4999هجری شاسي نايتوان آمعاری بعه دسعت آورد ،امعا در
اين سال با انجام نخسصین سرشااری عاومي در کشور مهلعوم گرديعد کعه تاهعا  5/1درصعد از کعل
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

شاغالن کشور را زنعان تشعکیل معيدهاعد .البصعه در ايعن سعال از  43/591/111نفعر جاهیعت ايعران
 45/131/194نفر آن را افراد بیش از ده سال تشکیل ميداد که از میان آنعان ،تاهعا  9/511/616نفعر
شاغل بودن د و در نصیجه نسبت شاغالن به کل جاهیت بیش از ده سعال ،تاهعا بعه  16/9درصعد بعالغ
ميشد .و شاغالن زن کل کشور (ساین بین  49تا  61سال) تاها  9/4درصد زنعان را تشعکیل معيداد
(طنرانگار 444 :4939عع .)413در سال  4999از  9/511/616نفر جاهیت شاغل ايران نیعز 191/131 ،نفعر
در مؤسسات دولصي و وابسصه به دولت کار ميکردند و بزرگترين رتم مسصخدمان دولصي نیز بعرای

 .4کلیه آمار آورده شده در مورد اشصنال زنان برگرفصه از مرکز آمار ايران است،
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کارمادان وزارت فرهاگ بود که  13/115نفر را تشکیل ميدادند (مؤسسه مطالهات و تحقیقات اجصاعاعي
.)151 :4919

اما از سال  4999هجری شاسعي ،يهاعي نخسعصین سرشعااری عاعومي در ايعران ،تعا پايعان دوره
پهلوی ،دو سرشعااری عاعومي ديگعر در سعالهعای  4999و  4919انجعام گرفعت .بررسعي نسعبت
شاغالن زن به کل شاغالن در اين دوره زماني ،نشان نايدهد که اين نسبت افزايش يافصه اسعت .در
سال  4919هجری شاسي ،اين نسبت از  5/1درصعد بعه  49/56درصعد و در سعال  4999بعه 49/11
درصد رسیده بود (کار  .)436 :4915البصه در اين آمارها به احصاال زياد ،محاسعبه برخعي فهالیعتهعای
زنان ماناد کار زنان گیالني در شالیزارها و ...که تبالً در آمارها هادان انهکاسي نداشعت ،بعيتعث یر
نبوده است و بهید به نظر ميرسد که اين نسبت ها انهکاس مااسبي از وتهیت اشصنال زنعان در کعل
کشور به دست دهد؛ برای مثال در سال  ،4919در شهر تهران که بیشصر مشاغل دسصگاه بوروکراسي
کشور و هاچاین فهالیتهای اتصاادی در آنجا مصارکعز بعود ،تاهعا  5درصعد زنعان ،فهعال ارزيعابي
شدهاند و  54درصد آنان فاتد شنل و فهالیت اتصاعادی بعودهانعد (محسعاي  .)51 :4966در سعال 4994
هجری شاسي 69 ،درصد زنان شاغل در صعاهت 51 ،درصعد در خعدمات و  44درصعد در بخعش
کشاورزی فهالیت ميناودهاند (کار  .)415 :4915در بخعش خعدمات دولصعي نیعز ،بیشعصر آموزگعاری

اشصنال زنان در دورة پهلوی نشان مي دهد که در حالي که بر اساس الگوهای غربعي در کشعورهای
صاهصي بین  99تا  91درصد و در کشورهای در حال توسهه نیز 51تا 11درصد نیروی کعار را زنعان
تشکیل ميدهاد (اعزازی  ،)19 :4916اين نسبت در دوره پهلوی هیچگاه از  41درصد باالتر نرفت کعه
مهاوالً نیز ،مشاغل ردة پايین را در برميگرفت .در دهه های نخست پا از انقالب اسالمي ،میعزان
اشصنال زنان تا حدودی کعاهش يافعت .در سعال  ،4999زنعان شعاغل  49/3درصعد کعل شعاغالن را
تشکیل ميدادند در حالي که در سال  4969اين میزان به  3/5درصد رسید (کار .)414 :4915

دربارة علت اين کاهش ،نظعرات مصفعاوتي مطعرح شعده اسعت .برخعي علعت آن را تثکیعدها و
تبلینات گسصرده ای که در اوايل انقالب بر نقشهای غیراتصاادی زنان و وظايا اصلي آنان ،يهاعي
مادری و هاسرداری گرديد ،دانسصهاند (کار .)414 :4915

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

درصد کل آموزگعاران ايعن دوره را تشعکیل معيدادنعد (محسعاي  .)51 :4966جاع باعدی کوتعاهي از

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

دوره ابصدايي به زنان واگاار ميگرديد ،هاان که در سال  ،4994آموزگعاران زن دوره ابصعدايي 99

( س)
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مهم ترين دلیلي که در اين باره ذکر شده است و به نظر ميرسد در مقايسه با داليل تبلي ،تعث یر
بیشصری در کاهش روند اشصنال زنان داشصه باشد ،تاايل زنان به داشصن تحایالت عاليتر و داشعصن
تخاصهای باالتر در اين سالهاست .به عبارت ديگعر ،پعا از انقعالب اسعالمي زنعان بعه داشعصن
تخاص های باالتر و تحایالت گرايش بیشصری از خود نشان دادند و اين امر باعث گرديد تا زنان
ديرتر به بازار کار وارد گردند که نصیجة آن به صورت کاهش آمار زنعان شعاغل در دهعههعای اول
انقالب ماهکا گرديد (سفیری .)456 :4911

زنان و سهم اشتغال آنان در توسعه
نرخ مشارکت زنان و سهم اشصنال آنان در کل کشور بسیار پايین است .اخصالف زياد نرخ مشارکت
به تفکیک جاسیت با مصنیرهای فرهاگي ،اتصاادی و اجصااعي مرتبط است که بررسي آنها نیازماعد
پژوهشي مسصقل است .سرمايه گااری آموزشي کاصر برای ارتقعای مهعارتهعای زنعان ،نقعشهعای
جداگانه زنان و تاايل نداشصن مردان به پايرش بخشي از مسئولیت کارهای ماعزل ،نامااسع

بعودن

محیط کار ،تفاوت در سرمايه انساني ،نگرش مافي به اشصنال زنان در برخي از فهالیعتهعا و وجعود
توانین و مقرراتي که هزياه اسصفاده از نیروی کار زنان را افزايش داده از مهمترين عوامل نرخ پايین
مشارکت زنان به شاار ميروند.
گرهه در سال های اخیر ،بعه دلیعل افعزايش سعطح تحاعیالت ،افعزايش میعانگین سعن ازدواج،
کاهش بهد خانوار ،کاهش تدرت خريد سرپرست خانوار (مرد) و نیز ارتقای سعطح زنعدگي ،نعرخ
مشارکت زنان روند افزايشي کاد را از  41/4به  41/1درصد نشان ميدهد ،فشار عرصه نیروی کعار
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

سب

افزايش نرخ بیکاری زنان از  44به  41درصد شده است ،در حالي که اين رتم برای معردان از

 3به  49درصد افزايش يافصه است .بدين ترتی  ،عدم تهادل بازار کار افزايش يافصه و اخصالف نعرخ
بیکاری زنان و مردان بیشصر شده است .مهمترين نصايو به دست آمده از تحلیل نابرابریهای جاسیصي
در بازار کار را ميتوان هاین خالصه کرد:
ع درصد بیکاری زنان جوان از مردان جوان باالتر است که بیانگر عدم تهادل شديدتر بازار کار
زنان جوان است.
ع نعرخ مشارکت زنعان و مردان روسعصايي در سعال هعای اخیعر تقريبعاً ابععت مانعده ،ولععي نعرخ
مشارکت زنان و مردان شهری افزايش يافصه است.
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ع نرخ بیکاری زنان شهری به مرات

از مردان باالتر اسعت و اخعصالف آنهعا در سعالهعای اخیعر

افزايش يافصه است.
ع نرخ بیکاری مردان روسصايي در سال های اخیر روندی افزايشي داشصه و از نعرخ بیکعاری زنعان
روسصايي فاصله تابل مالحظهای گرفصه است.
ع نرخ بیکاری زنان جوان در مااطق شهری خیلعي بیشعصر از معردان اسعت و در سعالهعای اخیعر
اخصالف آنها بیشصر شده ،در حالي که در مااطق روسصايي عکا اين نسعبت برتعرار اسعت (صعادتي و
عاادزاده 416 :4939ع.)419

ع باالترين نرخ بیکاری زنان در مااطق شهری به اسصان لرسصان ( 99/4درصعد) و پعايینتعرين آن
به اسصان يزد ( 1/1درصد) تهلق داشصه است .باالترين نرخ بیکاری زنان روسعصايي بعه اسعصان لرسعصان
( 61/6درصد) و کمترين آن به اسصان مرکزی ( 1/3درصد) اخصااش داشصه است.
ع درصد مشارکت زنان و مردان روسصايي از درصد مشارکت زنان و مردان شهری بیشصر است.

عوامل و موانع مؤثر بر نابرابریها در اشتغال
در خاوش اشصنال زنان بايد گفت که در ايران نیز تقريباً هااناد تاامي کشورهای جهان ،معوانهي

نقش های غیراتصاادی زنان؛ ج) اجصااب بخش خاوصي از سرمايهگااری در کارهعای اشعصنالزا؛
د) عدم تاوع يا کم تاوعي فرصتهای شنلي برای زنان؛ هع )باال بودن هزياههای نیعروی کعار زنعان
برای کارفرمايان؛ و) صاح

سرمايه نبودن زنان.

 .5موان اجصاعاعي :الا) بيسعوادی و پايیعن بودن سطح سعواد؛ ب) برخعوردار نبعودن زنعان از
مهارتهای فاي و حرفهای؛ ج) تبهعیض در ناعود زن در بسعیاری از کصع

آموزشعي؛ د) تبهعیض و

تفاوت در فرآياد اجصااعي شدن زن و مرد در جامهه؛ هع) ازدواج زنان در ساین پايین؛ و) سعاگیاي
وظايا خانهداری.
 .9موان فرهاگي :الا) طرز تلقي و نگرش جامهه به وظايا زنان؛ ب) تثکید بعر فهالیعتهعای
خانهداری و انزوای اجصااعي زنان؛ ج) وجعود سعاتهعا و باورهعای خعاش در خعانواده؛ د) وجعود

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

 .4موان اتصاادی :الا) رکود اتصاادی سالهای انقالب و جاگ؛ ب) تثکید بعر ويژگعيهعا و

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

در راه اشصنال زنان وجود دارد .عادهترين موان موجود در اين زمیاه عبارتاد از:

( س)
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فرهاگ مردساالری؛ هع) تبهیض و طرز نگرش جامهه به زن؛ و) نامااس

بودن برخي از محیطهای

کاری به لحام مسائل اخالتي.
 1ع موان سیاسي :الا) عدم وجود نهادهای سیاسي مشارکصي؛ ب) کعم بعودن شعانا زنعان در
کس

مقامات دولصي؛ ج) ساخصار تدرت و نقشهای سیاسي.
گسصردگي داماه اين موان نشان ميدهعد کعه جعز بعا برنامعهريعزی ماسعجم و اصعولي و تعالش

گسصرده در سطح ملي ،ناي توان حصي در دراز مدت به بهبود وتهیت اشصنال زنان خوشبین بعود .بعا
اين حال بررسي روند اشصنال زنان و توانین ناظر بر آن پا از پیروزی انقالب اسالمي نشان ميدهد
که از نظر تانوني نه تاها ماهي برای اشصنال زنان ايجعاد نگرديعده اسعت؛ بلکعه سعهي شعده اسعت تعا
زمیاه های الزم برای اشصنال مااس

و مفید زنان فراهم گردد (طنرانگعار 415 :4939عع 414؛ ر.ک :محسعاي

.)45 :4915

جنسیت و اشتغال زنان در اسالم
زن به مثابه موجودی انساني که هاة خاوصیات انسعان بعودن در وجعود او جاع اسعت ،در طعول
تاريخ بشری هاواره از جاله مهمترين مسائل بوده است .در بزرگداشت الهي از انسعان ،زن و معرد
فرتي ندارد و جز در عرصه سپردن مسئولیتها آنجا که ويژگيهای ذاتي هر کدام ،تفاوتي را اتصضا
کرده است ،فرتي میان آن دو نیست .در عاری که اسالم ظهور کرد ،تقريباً زنان تاعام جوامع  ،از
جايگاه مااسبي برخوردار نبودند و از ابصداييترين حقوق انساني محروم بودند .با اين حعال ،جامهعه
عربسصان جاهلي ،محل ظهور اسالم ،در میان جوام آن دوره وتهیت خاصي داشت ،هاانکه آن را
«مهروفترين نقاط عالم از نظر بدرفصاری با زنان» دانسصهاند (صدر  .)15 :4951در وات بر اسعاس نظعر
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

برخي از نويسادگان ،زنان پیش از اسالم حکم مصاع را داشصاد و جزء دارايي و روت پدر يا شعوهر
محسوب مي شدند و زن و دخصر پا از مرگ شوهر و پدر ماناد باتي ترکعه ،میعان مردهعا و پسعرها
تقسیم ميشدند (آموزگار  .)411 :4999تثملي در انواع مخصلا نکاح که پعیش از اسعالم ،در عربسعصان
رايو بود ،تا حدی موتهیت اجصااعي زنان را نشان ميدهد .برخي از نکاحهای رايو عبعارت بودنعد
از «نکاح اسصبضاع» که در آن هر گاه مردی خواسصار فرزند رشیدی ميشد ،زن خود را نعزد معردی
نجی

ميفرسصاد تا از او باردار شود و فرزند حاصل مصهلق و ماسوب به مرد بعود« .نکعاح الضعیاون»

که هاسر پدر به پسر وی ارث ميرسید (مسیکه بر 411 :4149ع .)55برای داشصن نگاهي واتع بیاانعهتعر و
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روشن تر به وتهیت زنان در اسالم توجه به بسصر اجصااعي آن دوره تروری است؛ البصه عدم توجعه
به دوران پیش از اسالم ،حصي در هاان زمان نیز ،به هشم ميخورد (مکارم شیرازی .)491 :4919

اما آنچه ديدگاه واتهي اسالم را به زن نشان ميدهد ،نحوة نگرش اسالم به زن اسعت .در واتع
نوع نگرش اسالم به زن ،فارغ از مسائلي که به نعوعي رنعگ زمعاني و مکعاني بعه خعود معيگیرنعد،
مي تواند عاق توجه اسالم را به زنان نشان دهد (طنرانگار 66 :4939ع .)69آنچه از بررسي مصون دياي به
دست مي آيد ،نشانگر اين است که اسالم به زن و مرد ،از دو بهد مخصلا مينگرد ،که معيتعوان از
آنها به دو بهد «انساني» و «بشری» تهبیر ناود (خاماهای  .)19 :4963در بهد انساني ،زن و مرد با يکديگر
مساوی هسصاد و در مقام انسان يهاي «موجود برگزيدهای که از سعوی خداونعد انصخعاب و بعه تهبیعر
ترآن اصطفا شده است و ماناعد هعر برگزيعده ديگعری از طعرف خداونعد رسعالت و در پیشعگاه او
مسئولیت دارد» (مطهری .)539 :4995

اما فارغ از اين بهد انساني ،زن و مرد از پارهای جهات تفاوتهايي دارند که اين تفعاوتهعا در
جايگاه اجصااعي و حقوق آنان بيتث یر نخواهد بود .اين تفاوتهعا را بعه سعه دسعصه کلعي معيتعوان
تقسیم ناود:
تفاوتهای طبیهي که در وات تفاوتهای زيسصي و رواني هسصاد.

در حقیقت ،ترورت تقسیم کار ،تقسیم مسئولیت و تاظیم کارکرد طبیهي زن و مرد و رعايعت
تخاص و وظايا غیرمشصرک آنان ،موج

هاین تفاوتهايي شده است (فاايي اشعکوری .)41 :4911

به هر حال آنچه مسلم است ،اسالم حقوق يکاواخصي را برای زن و مرد در نظعر نگرفصعه اسعت ،هعر
هاد که اين امر برای پرهیز از تشابه حقوق زنان و مردان بوده است نه مخالفعت بعا تسعاوی حقعوق
آنان (مطهری .)445 :4995

عوامل مؤثر بر نابرابریها در اشتغال
.1عوامل كلیشهای ،جنسیتی ،فرهنگی و اجتماعی
هاة زنان ،هاسر و مادر نیسصاد ،برخي از آنان نیز که هاین جايگعاهي دارنعد ،بعه افعرادی دسصرسعي

( س)

دارند که مسئولیت های خانگي آنها را به عهده بگیرند؛ اما اياان هم به دلیل وجود افکعار کلیشعهای

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

تفاوت در پارهای از احکام دياي که ناشي از وحي ميباشد (فاايي اشکوری .)41 :4911

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

تفاوت های اجصااعي که محاول جامهه انساني و رفصارها و مااسبات میان آدمیان است.
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در مورد زنان ،تحت تث یر منايرتها ترار دارند .افکار کلیشهای در مورد زنان ،دسصرسي بعه کعار را
برای آنها محدود ميسازد .اين تاور که دخصران صرفاً ازدواج خواهاد کرد و به بازار کار نخواهاد
پیوست ،اغل

سب

ميشود که دخصران از سطوح آموزشي پايینتری برخوردار شعوند و هاچاعین

باعث مي شود که آموزش آنها هدفااد ،و برای کسع

حرفعهای خعاش نباشعد .در نصیجعه زنعان در

بسععیاری از کشععورها ،بععه طععور مصوسععط کاصععر از مععردان ،واجععد شععرايط کععار هسععصاد و از ايععن رو
فرصتهای شنلي آنها محدودتر است .هاچاین اين تاايل وجود دارد که زنعان در صعااي خاصعي
که مصقاتي نیروی کار زن هسصاد ،مصارکز شوند .اين تقاتا مباي بر اين فرتیه اسعت کعه زنعان در
کارهای تکراری و جزئيتر ،مهارت بیشصری دارند و تابل کاصرل هسصاد .تبول هاین کاری از طرف
زنان نیز احصااالً به دلیل نبودن گزياههای ديگر برای آنهاست.
افکار کلیشهای اغل

سب

مي شود که زنان نسبت به معردان پعاداش کاصعری از کعار دريافعت

کااد .ساخصار دسصازدها که نرخ های پرداخت کاصری را برای زنان در نظر ميگیرد ،با اين تضاوت
ارزشي هاراه است که زنان نانآوران اصلي نايباشاد و بسیاری از زنان ،صرفاً مااب حاايصي بعرای
خانواده خود محسوب ميشوند .هاچاین ،بسیاری از کارفرمايان اعصقعاد دارنعد کعه غیبعت زنعان از
محیط کار ،به دلیل مسئولیت آنان در خانواده ،بیش از مردان است .اگرهه بیشصر مطالهعات تجربعي
در اين باره ،اخصالف مهايداری را میان غیبت مردان و زنان نشان نايدهد.
زنان ،اغل

در برنامههای آموزشي يا ارتقای شنلي ،ناديده گرفصه ميشوند ،بعا ايعن فعره کعه

برنامه ها با وظايا خانوادگي آنان منايرت دارد .بدون آنکه در اين پیشفره ،موتهیت واتهي زن
به عاوان يک فرد در نظر گرفصه شود .برخي از کارفرمايان از اسصخدام زنان مصثهل امصااع ميورزند؛
زيرا آنان هزياه های بالقوه تعرک کعار در دوران بعارداری را معدنظر تعرار معيدهاعد (نعوروزی :4931
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

93ع.)96

.2چگونگی فضای فرهنگی حاكم بر اشتغال زنان
تجربیات هاد دهة گاشصه در کشورهای کاصر توسهه يافصه ،ابت کرده است که در فرآياد توسعهه،
آمادگي فضای فرهاگي نه تاها برای پايرش تنییرات درونزا بلکه در هاة بخشهعای اجصاعاعي و
اتصاادی اهایت خاش دارد .شعايد در برخعي از تنییعرات بسعیار سعطحي و کوتعاهمعدت ،بصعوان از
عوامل فرهاگي هشمپوشي ناود ،ولي در هشمانداز بلادمدت ،تحوالت ريشعهای و هاعهجانبعه در
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پايگاه اجصااعي ع اتصاادی زنان و در فضای فرهاگي حاکم بر اشصنال زنعان ،نقشعي بسعیار اساسعي و
زيرباايي دارد.
بررسي های انجام شده در مورد کصاب های درسي دوران ابصدايي با روش تحلیعل محصعوا ،نشعان
ميدهد که بسیاری از اسامي اين کصابها (هه تبل و هه بهد از انقالب) ،مردانه اسعت و هعر هعه از
آموزش کالس اول ابصدايي به پاجم مي رويم ،از سهم اساسي زنان کاسصه و بر سعهم معردان افعزوده
ميشود.
در مورد فهالیت های مهرفي شده نیز اغل

اين فهالیت ها مربوط به مردان بوده و زنان عادتاً در

حال انجام کارهای مازل هسصاد.
نظرساجيهای مرکز ساجش برنامه های صدا و سیاای جاهوری اسعالمي ايعران ،در سعالهعای
 4914و  4911از مردم تهران در خاوش اشصنال زنان نشان معيدهعد کعه مفعاهیم توزيع شعده در
دوران کودکي و کصاب های درسي ،کامالً نهادی شده و پاسخگويان در میان الگعوی انصظعارات در
جامهه مهمترين وظیفه زن را خانهداری دانسصه و مهصقد بودهاند که زنان به دلیل ويژگيهای خعاش
و مشکالتي که دارند ،مثالً برای ماا

وزارت مااس

نیسصاد که در اين بین ،مردان بیش از زنعان

مخالا با وزير شدن زنان هسصاد.

فراهم آورد که بصواناد انصظارات جامهه از آنان را به عاوان يک «زن خانهدار خوب» برآورده ناايعد
(موحدی 43 :4931ع.)41

قوانین اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان
در توانین موتوعي جاهوری اسالمي ايران نیز به مسثله اشصنال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که
ماده  4441تانون مدني ايران به زوج حق داده ،از اشصنال زوجه در شرايطي جلوگیری کاد و لاا از
مفهوم اين ماده بر ميآيد که تانونگاار حق اشصنال را برای زن (زوجه) تايل شده است.
فارغ از توانین ماکور ،در توانین ديگری نیز حق اشصنال و حقوق زنان شاغل مورد اشعاره تعرار
گرفصه است که از جاله اين توانین ميتوان به تانون خدمت نیاهوتت بانوان ماوب  ،4965ماده 95

( س)

تانون ارتعش جاهعوری اسعالمي ايعران ماعوب  ،4966معاده  51تعانون مقعررات اسعصخدامي سعپاه
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انصظار از آنها ،خدشهای وارد نکاد .شنلي که عالوه بر کس

درآمد برای خعانواده ،ايعن امکعان را

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

لاا بر حس

اين تفکر و انصظار از زن ،زنان به سوی مشاغلي گرايش پیدا ميکااعد کعه بعه افعق
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پاسععداران انقععالب اسععالمي ماععوب  4911و مععاده  51تععانون مقععررات اسععصخدامي نیعروی انصظععامي
جاهوری اسالمي ايران ماوب  4911اشاره کرد .اما در اين بین تانون کار جاهوری اسالمي ايران
صراحصاً به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ بهگونهای که در معواد  19تعا  13تعان اشعاره بعه
اشصنال زنان ،درباره مااوعیت بعهکعارگیری زنعان در مشعاغل سعخت و زيعانآور ،مرخاعي دوران
بارداری و زاياان مقرراتي ذکر کرده است.
طبق اصل  54تانون اساسعي« ،دولعت موظعا اسعت حقعوق زن را در تاعام جهعات بعا رعايعت
موازين اسالمي تضاین و زمیاههای مساعد برای رشد شخایت زن و احیای حقوق مادی و مهاوی
او را ايجاد کاد و حقوق زن در جهات مخصلا را دارای اعصبار بداند .در حقیقت تانون اساسي در
اين اصل ،حقوق زنان را عام دانسصه که يکي از مااديق آن حق اشصنال است .طبعق تعانون ،شعوهر
ميتواند زن خود را از حرفه يا صاهصي که مخالا ماالح خانوادگي يا حیثیات خعود يعا زن باشعد،
ما کاد.
البصه ذکر اين نکصه نیز خالي از لطا نیست که شوهر نايتواند خودسرانه مان اشصنال زن شعود
و بايد به دادگاه مراجهه و تقاتای ما اشصنال زوجه به دلیل مخالفت شنل زن با ماالح خانوادگي
يا حیثیات خود را مطرح کاد و اين موتوع را در دادگاه به ا بات برساند.
به اسصااد ماده 4416ق.م «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر اسعت» هاچاعین بعه حکعم سعاير
توانین ،نفقه فرزندان نیز تکلیا پدر است (کار 511 :4915ع .)459به نظر ميرسد مفاد اين ماده تانوني،
انگیزه های اشصنال را در زنان شوهردار ايراني کاهش ميدهد ،اما افزايش نعرخ تعورم در سعالهعای
بهد از انقالب هاان بوده و هست که به ندرت يک نانآور ميتواند هرخهای مهیشت يک خانواده
را بچرخاند و هزياههای سرسام آور مسکن ،لباس ،غاا ،خدمات و ...را تثمین ناايعد .لعاا در ايعران

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

امروز ،تورم اتصاادی ،از لحام اشصنال زنان تبديل به يک عامل مثبت و سازنده شده است .پدران و
شوهران زير بار گراني روزافزون به اشصنال دخصران و زنان خود رغبت نشان معيدهاعد تعا بلکعه بعه
کاک درآمد دخصر يا هاسر هزياههای تروری خعانواده بهصعر تعثمین شعود .بعه سعخن ديگعر ،نیعاز
خانواده به دو بازوی نان آور هاان جدی و حیاتي شده است که ساتهعای تعد اشعصنال زنعان زيعر
سلطة روزافزون احصیاجات فزاياده خانواده به «پول» بيرمق شده و جای خود را به ترورت اشصنال
زنان سپرده است .مردان شهرنشین زير فشار تورم اتصاادی تادر نیسصاد با وجود حکم صعريح معاده
 4416ق.م و ساير توانین مرتبط با آن به تاهايي تثمینکاادة هزياه زن و فرزندان خود باشاد .تقريبعاً
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در بیشصر خانواده های مصوسط شهرنشین ايعران امعروز يعک نعانآور بعه هعیچ وجعه ناعيتوانعد هاعد
مارفکااده را تنايه کاد.

زمینههای مساعد برای كار زنان در قانون اساسی
ديباهه تانون اساسي با نگرشي به تداست خانواده و توجعه ويعژه بعه زنعان ،اتعافه معيکاعد کعه زن
«تان بازيافصن وظیفه خطیر و پعرارج معادری ،در پعرورش انسعانهعای مکصبعي پیشعاهاگ ،و خعود
همرزم مردان در میدانهای فهال حیات ميباشد و در نصیجه پايرای مسئولیصي خطیرتر و در ديدگاه
اسالمي برخوردار از ارزش و کرامصي واالتر خواهد بود» اصل بیست و يکم تانون اساسي ،در بیعان
تکلیا دولت در تضاین حقوق زن در تاام جهات ،با رعايت موازين اسالمي احکام ويژهای را در
ارتباط با زن به شرح زير صادر ناوده است« .4 :ايجاد زمیاههای مساعد برای رشعد شخاعیت زن و
احیای حقوق معادی و مهاعوی او»؛ « .5حاايعت معادران بخاعوش در دوران بعارداری و حضعانت
فرزند( »...کار 511 :4915ع .)459هاچاین در اصل بیسصم هاة افراد ملعت اععم از زن و معرد را يکسعان
زير هصر حاايت تانون ترار داده تا از هاة حقوق انساني ،سیاسي ،اتصاادی ،اجصااعي و فرهاگي بعا
موازين اسالمي برخوردار باشاد.

جامهه و نظام اسالمي ،تربیت فرزند و ادارة خانواده است آيا در حال حاتعر بعا توجّعه بعه نیازهعای
جامهه تروری است ع کاار آن وظیفه عع در مراکز فرهاگي و درماني مشنول خدمت شود؟»
ايشان در پاسخ ميفرماياد« :شرکت زن در خدمات فرهاگي و اجصااعي و رفصن به دانشعگاه ،بعا
مراعات کامل حجاب شرعي ،مانهي ندارد ،ولي خروج زن شوهر دار از مازل ماوط به اجازة شوهر
است (امام خایاي بيتا ج 949 :9س. )41
هاچاین ايشان ميفرمايد« :کار کردن زن بیرون از مازل ،اگر ماافي بعا حقعوق زناشعويي شعوهر
نباشد ،با حفظ حجاب اشکال ندارد ،ولي خروج زن از مازل بعرای غیعر واجبعات ماعوط بعه اجعازة
شوهر است و در موردی که مهالجة بیاار در بیرون بر پزشک زن واج
ندارد» (امام خایاي بيتا ج .)913 :9

شود شوهر حعق ماانهعت

پيرامون منشأ حجّيّت قطع

از امام در اين مورد هاین سؤالي پرسیده ميشود« :با توجه به اياکعه وظیفعه و مسعئولیت زن در
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از آنچه گفصه شد ميتوان دريافت که دين اسالم به جايگاه و نقش و ا ر زن در اجصااع بيتوجه
نبوده و راهکارهای علاي و عالي مفیدی برای اين مسئله انديشیده است.
در جايي ديگر امام ميفرماياد« :از نظر حقوق انساني تفاوتي بین زن و مرد نیست؛ زيرا کعه هعر
دو انساناد» .بر پاية ديدگاه يکسان نگری زن و مرد است که مي فرمايعد« :در علعم و تقعوا کوشعش
کاید که علم به هیچ کا انحاار ندارد .علم مال هاه است» (مرتضوی  )11 :4913و در وصعیت نامعه
سیاسي الهي خويش ميفرمايد « :معا مفصخعريم کعه بعانوان و زنعان پیعر و جعوان و خالعرد و کعالن در
صحاههای فرهاگي و اتصاادی و نظامي حاتر ،و هاعدوش معردان يعا بهصعر از آنعان ،در راه تهعالي
اسالم و مقاصد ترآن کريم فهالیت دارند» (امام خایاي 1 :4963؛  4939ج .)951 :54

یافتههای پژوهش
حاصل پژوهش اياکه زنان به عاوان عضو معؤ ری از جامهعه ،معيتواناعد نقعش پیشعگام خعود را در
مسئولیتهای مخصلا جهت توسهه جامهه مصبلور سازند .از جاله ايعن مسعئولیتهعا تعرويو مفهعوم
مشارکت و اشصنال در زندگي و زمیاهسازی مااس

برای فهالیت آزادانه و شااساندن حق معديريت

اتصاادی ،مالکیت و ...است .که اين هاه نیازماد آن است که هزياههعا و آمعوزشهعای الزم بعرای
زنان در نظر گرفصه شود .با توجه به اين نکصه که مفهوم مشارکت زنان جهت توسعهة جامهعه ،الزامعاً
اشصنال زنان نیست ،گرهه تطهاً بخشعي از آن در اشعصنال تبلعور معييابعد ،بلکعه ادارة امعور خانعه و
خانواده و نقش و مسئولیتهای مصهددی است که زنان غالباً به عهده دارند.
نصیجة ديگر آنکه زنان و مردان در نعزد خداونعد مسعاوی هسعصاد و از مصعون اسعالمي بعه دسعت
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

مي آيد که زنان در بهد انساني با مردان مساوی هسصاد و در مقام انسان (خلیفه اهلل) ماناد هر برگزيده
ديگر از طرف خداوند رسالت و مسئ ولیت دارند و هیچ امصیاز خاصعي بعر يکعديگر ندارنعد جعز در
تقوی .در عاری که اسالم ظهور کرد ،تقريباً زنان در تاعام جوامع از جايگعاه مااسعبي برخعوردار
نبودند و از ابصدايي ترين حقوق نیز محروم بودند ،با تعثملي در نعوع زنعدگي ،نکعاح و ...در پعیش از
اسالم تا حدود زيادی موفقیت اجصااعي زنعان در دوره اسعالمي روشعن معيشعود .امعا نعابرابری در
تاريخ هاچاان ادامه دارد لیکن با روشهای مصفاوت و مدرنتری .هاان که امروزه نعرخ مشعارکت
زنان در جهان به نسبت مردان خیلي پايین تر است و اين امر با مصنیرهای فرهاگي ،سیاسي ،اتصاادی
و اجصااعي مرتبط است که از اين عوامل ميتوان به عاوان عادهترين موان اشصنال زنان نام برد.
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در پايان ميتوان نصیجه گرفت:
 .4اشصنال زنان به کارهای غیر خانگي از بار تکفل ميکاهد و هر هه بار تکفل کاصر
باشد ،درآمد سرانه بیشصر ميشود و يکي از شاخصهای توسهه ،میزان بار تکفل
است.
 .5افزايش اشصنال زنان ،کاهش باروری و در نصیجه کاهش رشد جاهیت را به هاراه
دارد و درآمد سرانه را باال ميبرد که موج

رشد و توسهه ميشود(.البصه اين

موتوع در شرايطي پیامد مافي به دنبال دارد که شرح آن خود پژوهشي ديگر
ميطلبد).
 .9با افزايش مشارکت زنان در اشصنال ،دسصرسي مادران به فرصتهای آموزشي بیشصر
شده و موج

تقويت حا اسصقالل و تث یر آن در افزايش تاایمگیریهای زن در

خانواده ميشود.
 .1در سطح روسصاها هر هه آموزش بیشصر باشد و تجربه شنلي افزايش يابد و زنان
هاراه با مردان در اسصفاده از تکاولوژیهای جديد مربوط به کشاورزی و صااي
دسصي ،آموزشهای الزم را ببیااد ،باعث رشد اتصاادی ودر نصیجه توسهه کشور

هم در تربیت فرزندان هم در ادارة امور خانواده موفقتر خواهاد بود و هم ،شرايط
بهصری در اتصااد جامهه ايجاد خواهد شد.

منابع
 آموزگار ،حبی

اللّه )4999( .مقام زن در آفرينش ،تهران :اتبال.

 آكسفورد ،فرهنگ آكسفورد المنتری با زير نويس فارسی سر واژهها )4954( .با ترجاه سیا غفاری و امیر
عباسي ،کصاب مرو.
 اعزازی ،شهال )4916( .جامعهشناسی خانواده ،تهران :انصشارات روشاگران و زنان.
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 .9در سطح شهرها هر هه زنان ،تحایالت عالي و تخاص داشصه باشاد بدون شک
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خواهاد شد.
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ارشاد اسالمي ،هاپ ههارم.
 ععععععععععععععععععععع  )4939( .صحيفة امام (دورة  55جلدی) ،تهران :مؤسسة تاظیم و نشر آ ار امام خایاي
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هاپ ههارم.
 امام خایاي ،سید روحاهلل( .بيتا) استفتائات ،تهران :مؤسسة تاظیم و نشر آ ار امام خایاي.
 تانگ ،رزمری )4931( .نقد و نظر :درآمدی جامع بر نظريههای فمينيستی ،ترجاه مایژه نجم عراتي ،تهران:
نشر ني.
 خاماهای ،سید محاد )4963( .مقايسه حقوق بشری و مدنی زن در اسالم و اعالميه حقوق بشر ،تهران :نشر تک.
 سفیری ،خديجه )4911( .جامعه شناسی اشتغال زنان ،تهران :مؤسسه فرهاگي تبیان. صادتي ،مسهود و ماطفي عاارزاده( .بهار « )4939تحلیلي بر عوامل اتصاادی مؤ ر در اشصنال زنان» ،تهران:
نشريه پژوهش زنان ،مرکز مطالهات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ،دوره .5
 صادتین علي و بابک جهانشاهي« )4936( .توسهه يهاي افزايش تواناادیهای ،روزنامه ايران ،شااره  9345به
تاريخ  )4936/5/51صفحه  3اتصااد).
 صدر ،حسن )4951( .حقوق زن در اسالم و اروپا ،تهران :بایان علوم اسالمي.
 طنرانگار ،حسن )4939( .حقوق سياسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی ،تهران :مرکز
اسااد انقالب اسالمي.
 فاايي اشکوری ،محاد )4911( .زن در انديشه اسالمی ،تم :مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خایاي.
 کار ،مهرانگیز )4915( .زنان در بازار كار ايران ،تهران :انصشارات روشاگران و مطالهات زنان.
 محساي ،ماوههر )4966( .جامعه شناسی شهر تهران ،تهران :انصشارات باسصان.
 عععععععععععععع  )4915( .مقدمات جامعه شناسی ،تهران :انصشارات ديبا ،هاپ هفصم.
 مرتضوی ،سید تیاء )4913( .امام خمينی و الگوهای دين شناختی در مسائل زنان ،تم :دفصر تبلینات اسالمي.
 مرکز آمار ايران ،نصايو تفایلي سرشااری نفوس و مسکن و طرح آمارگیری از کارگاههای صاهصي کشور از
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 مسکیه بر ،فصات4149( .ق) حقوق المرأة بين الشرع االسالمی و الشرعه العالمية لحقوق االنسان ،بیروت :مؤسسة

الاهارف.
 مطهری ،مرتضي )4995( .حقوق زن در اسالم ،تهران :دفصر نشر فرهاگ اسالمي.
 مکارم شیرازی ،ناصر و هاکاران )4919( .تفسير نمونه ،تهران :دارالکص

االسالمیه.

 مکاون ،ريا( .فروردين  )4934مجله شميم ياس ،پیش شااره  ،5عاوان وتهیت اشصنال زنان.
 موحدی ،بهااز )4931( .زنان توسعه و تعدد نقشها ،تهران :مرکز امور مشارکت زنان.
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 مؤسسه مطالهات و تحقیقات اجصااعي )4919( .سخنرانیها و گزارشهای نخستين وضعيت اشتغال زنان سمينار

بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران ،تهران :انصشارات دانشگاه تهران.
 نوروزی،الدن )4931( .تاثيرتحصيالت عالی بر نرخ مشاركت و عرضه نيروی كار زنان ،تهران :مؤسسه پژوهش و
برنامه ريزی آموزش عالي ،هاپ اول.
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