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Abstract

Women’s employment, its possibility or subordination, has been a 

serious and questionable issue for women within the discourse of the 

revolution as well as for its external critics after the victory of the Islamic 

Revolution. This paper, with a central focus on Ayatollah Khamenei’s 

books, positions, and speeches, aims at enumerating the discourse nuclei 

for permissibility or impermissibility of women’s employment  as well as 

its perceived limits. As far as women’s employment is concerned, Islamic 

Revolution discourse from Ayatollah Khamenei’s standpoint, specifically 



its framework, is in some ways in line with modern discourse- however, 

it is in some other ways different from or even in some aspects in sharp 

contrast with the latter. Accordingly, Islamic revolution discourse paves 

the way for a quite different life style. This study— theoretically on 

the basis of Ayatollah Khamenei’s third model of womanhood and 

methodologically using the discourse analysis approach of Laclau 

and Moff (2001) and library data collection — introduces the relevant 

discourse nuclei .The results indicate that in Ayatollah Khamenei’s view, 

women’s employment and social action are not only irreprehensible but 

also necessary for the development of the Islamic society. Five major 

reidentified nuclei in this regard  show his concern for the simultaneous 

development of women at the individual, family, and social levels. 

These discourse nuclei are as follows: employment as an example of 

human rights, agreement as well as the need for women’s employment 

without any harm to their health and dignity, maintaining the proper 

spiritual status of women in employment including their chastity and 

dignity, balance of family roles including spousehood, motherhood, child 

-rearing, their social imaginary , and finally  avoiding any kind of mixing 

and masculinity in women’s employment.

The enumerated discourse reflects the lack of the originality of the 

modern logic and its being merely individualistic and believing in 

gender equality, i.e., absolute similarity of men and women in the field 

of employment, which form the basis of feminist and Western views.
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Women’s Employment, Family, Gender Equality
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چکیده
اشتغال زنان، امکان یا اتباع آن، پس از پیروزی انقالب اسالمی برای زنان درون گفتمان انقالب 

و همچنین، برای منتقدان بیرونی آن یک مسئله  ی جدی و سؤال بر انگیز بوده است. مقاله  ی حاضر با 

تمرکز بر اعالم مواضع، سخنرانی  ها و آثار آیت اهلل خامنه ای به احصاء هسته های گفتمانی در عدم یا 

تجویز اشتغال برای زنان و همچنین، حدود وثغور متصور برای آن می پردازد. گفتمان انقالب اسالمی در 

حوز  ی اشتغال زنان و به  طور مشخص صورت بندی آن از منظر آیت اهلل خامنه ای از جهاتی با گفتمان 

مدرن در تطابق است و از جهاتی تفاوت  ها یا حتی تناقضات آشکاری دارد که یک سبک زندگی 



متفاوت را برمی سازد. به  لحاظ نظری مطالعه  ی حاضر با تکیه بر نظریه  ی الگوی سوم زنانگی 

آیت اهلل خامنه ای و به جهت روش شناسی با استفاده از تحلیل گفتمان با رویکرد الکال و موف 

)2001(، ضمن جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، هسته های گفتمانی مربوطه را مشخص 

می کند. نتیجه  ی این پژوهش نشان می دهد؛ از نظر آیت اهلل خامنه اي اشتغال زنان نه تنها امری 

مذموم نیست؛ بلکه اشتغال و کنش اجتماعی امری الزم برای پیشرفت جامعه  ی اسالمی به 

حساب می آید. پنج هسته  ی اصلی بازشناسایی شده در این باب، دغدغه  ی ایشان برای تکامل 

زن همزمان در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی را نشان می دهد. این هسته های گفتمانی 

بدین شرح اند: اشتغال به مثابه  ی یک مصداق حقوق انسانی، توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف 

به حفظ سالمت و عزت ایشان، حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله 

خصلت  های عفت و شرافت، تعادل نقش های خانوادگی اعم از همسری، مادری و تربیت فرزندان 

و نقش پذیری اجتماعی و نهایتاً، عدم اختالط و مردانگاری در اشتغال زنان. گفتمان احصاء شده، 

نشانگر عدم  اصالت منطق مدرن و فردگرایانه  ی صرف و برابری جنسیتی به معنای شباهت مطلق 

زن و مرد در عرصه  ی اشتغال است که اساس نگاه های فمینیستی و غربی را تشکیل می دهند.

واژگان کلیدی:  انقالب اسالمی، آیت اهلل خامنه ای، گفتمان، اشتغال زنان، خانواده، برابری 
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مقدمه و بیان مسئله

با عنایت به نقش حیاتی زنان در پیروزی و تحقق انقالب  اسالمی، تغییر پارادایمی و 

تبدیل موضوع زنان از یک موضوع »درجه  ی دوم« و »در حاشیه« به یک موضوع »مرکزی« و 

»اولویت دار« (Najmabadi, 1998, p. 60) و پذیرش زنان به  عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی 

و اقتصادی پس از تأسیس جمهوری  اسالمی مورد  نظر بسیاری از مشاهده گران آن از بیرون 

بوده است (Mir-Hosseini, 2007, p. 74). بهرامی تاش در مقاله  ی خود با عنوان »انقالب، 

اسالمی سازی و اشتغال)2003(« اساساً، هویت انقالبی و کنش اجتماعی زنان پس  از انقالب را 

در قالب مقوله  ی اشتغال، مورد بررسی قرار داده است و آن را بستری برای سنخ شناسی کالن تر 

رویکرد انقالبیون نسبت به زنان ارزیابی می کند.

تاریخ نگاران حوزه  ی زنان معتقدند؛ اشتغال زنان در صورت  ها و سطوح مختلفی مانند 

راهبه، پرستار بخصوص در جنگ، شاعران و سخنوران با ظرفیت نقد اجتماعی و سیاسی در 

 Ahmed,) بافتار در جوامع اسالمی به صورت یک عرف، حتی پیش از اسالم وجود داشته است

p. 62 ,1992). بهره وری اقتصادی، کسب درآمد و فعالیت اقتصادی زنان پس از ظهور اسالم 

نیز نه تنها افول نکرد؛ بلکه در آیات و روایات منتسب به شخص حضرت رسول )ص( و امامان 

از این حیث، مشاغلی مانند  ادبیات وسیعی  شیعه)ع( بر آن صحه گذاشته شده است. در 

سازنده  ی صنایع دستی، نخ ریسی و پارچه بافی، بازرگانی، طب، امور اداری و حسابداری در بازار، 

ساربانی، چوپانی، آشپزی، دایگی و مشاغل خدماتی مانند نظافت، امور منازل و ... نام برده و 
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حتی تحسین شده است )سعیدزاده, 1387(. 

بدین ترتیب، اسالم با سبقه  ی طوالنی حق زن بر اشتغال را از ابتدا مشروع فرض کرده و 

هرچند در مصادیق آن، تفاوت هایی با مردان قائل شده است، در اصِل برخورداری از اشتغال و 

کنش اجتماعی، هیچ  گاه زنان از دید اسالم محروم نبوده اند. بدین ترتیب، مراجع علمی جهان 

اسالم مانند مطهری معتقد هستند؛ تشویق نظام  های سرمایه داری به حضور زن در جامعه 

و بازار بوده است به نحوی که، مطامع کارخانه داران موجب شده که استقالل مالی زن را به 

رسمیت بشناسند و در این زمینه قانون وضع نمایند. هرچند، انگیزه ای که سبب شده، اسالم 

به زن استقالل مالی بدهد، جزء جنبه های انسانی، عدالت دوستی و الهی اسالم نبوده است 

)مطهری, 1378, ص. 216(.

اشتغال زنان در غرب و در ابعاد بین المللی نیز، دستخوش تغییراتی بوده و از انزوای محض 

تا پذیرش و تشویق پس  از انقالب  صنعتی و سپس، بروز جنگ  های جهانی رفته رفته تغییر 

ماهیت داده است، اما عالوه بر بسترهای اقتصادی، فلسفه  ی جنسیت و نگاه به شأن فردی و 

اجتماعی زن، عوامل تعیین کننده ای در تعریف جایگاه شغلی، انواع مشاغل و استانداردهای 

اشتغال زن در جوامع گوناگون محسوب می شوند.

اشتغال زنان بر این اساس می تواند، برآیندی از نگاه به زن و کنش گری وی را منعکس کند 

که مبتنی بر تفاوت  های بنیادین گفتمانی میان نگاه لیبرال سکوالر و نگاه اسالمی قابل تفکیک 

است. چنان  که، فمینیسم لیبرال، اشتغال زن را با حضور وی خارج از خانه، اولویت اشتغال و 

کسب درآمد بر روابط خانوادگی، به معنای حرکت به سوی تقسیم کار 50/50 بین زن و مرد 

در اقتصاد خانواده، امور منزل و فرزندداری، تعریف کرده است. بر مبنای دو اصل فردگرایی 

و تساوی و تشابه مطلق میان زنان و مردان، راهبرد اقتصادی فمینیسم لیبرال برای زنان را 

می توان رشحاتی از انسان شناسی اومانیستی و عقالنیت ابزاری به حساب آورد. حضور زن در 

اجتماع بدین ترتیب تابعی از فلسفه  ی شکل دهنده به آن تمدن قلمداد مي شود )قیطانچی, 

1390, ص. 34(.
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در مقابل، اسالم ضمن شناسایی حق زن بر اشتغال و حضور اجتماعی، محدوده  ی رفتاری 

و تعاملی وی و اطرافیان را تعریف کرده است. اینکه، شغل زن شایسته و توأم با حفظ شرافت 

وی باشد، با مصالح زندگی خانوادگی در هماهنگی و تطابق باشد، رفتار توأم با حیا در محیط 

باید  اما   ،(Galloway, 2014) از هرگونه فساد اخالقی جلوگیری کند تعامالت  اجتماعی و 

در نظر داشت در هیچ کشور مسلمانی، حکومت مردم ساالرانه  ی دینی حاکم نیست و نگاه 

علما و رهبران دینی در ایران می تواند، به  عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی، اساس 

سیاست گذاری و اجرا در تعامل با بدنه  ی جامعه قرار بگیرد؛ لذا مقاله  ی حاضر با تعمق در 

آراي آیت اهلل خامنه ای، به عنوان یکی از بنیانگذاران فکری و فلسفی انقالب اسالمی و عالی ترین 

سطح اجرایی در جمهوری اسالمی، نگاه وی به مقوله  ی ضرورت و کیفیت اشتغال زنان، را 

مورد بررسی قرار خواهد داد. با استفاده از روش تحلیل گفتمان، بدین ترتیب، تالش شده ، 

مؤلفه  های کیفی در ترسیم الگوی اشتغال زنان در گفتمان انقالب  اسالمی از منظر آیت اهلل 

خامنه ای احصاء شود و این از آن حیث، اهمیت دارد که عموماً در ادبیات دانشگاهی مدرن، 

کمتر به ابعاد واقعی چنین گفتمانی، به دور از انگاره های شرق شناسانه، دقت شده است. ضمناً، 

الگوی اشتغال از منظر آیت اهلل خامنه ای در پرتو نظریه پردازی و تحقق »الگوی سوم« زنانگی، 

رویه ای مستقل و انقالبی میان سنت و مدرنیته، معنا یافته است و از این جهت یک مدل بدیع 

در ادبیات توانمندسازی زنان به حساب می آید.

1- اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف پژوهش حاضر، ایجاد دانش نسبت به  صورت گفتمانی مورد  نظر آیت اهلل خامنه ای 

در مقوله  ی اشتغال زنان است. آیت اهلل خامنه ای در جایگاه منحصر  به  فرد مرجعیت دینی و 

مرجعیت اجتماعی و سیاسی، نقطه  نظر خاصی درباره  ی حق زن بر اشتغال و حدود و ثغور آن 

دارد که تاکنون چندان در یک منظومه  ی منسجم مورد بررسی قرار نگرفته است. بدین ترتیب، 

سؤال اصلی پژوهش، ترسیم هسته های گفتمانی و احصاء مؤلفه های کیفی الگوی اشتغال زنان 
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در گفتمان آیت اهلل خامنه ای به نمایندگی از انقالب اسالمی خواهد بود.

2-پیشینه پژوهش
هر چند، آثار متعددی در تبیین نگاه اسالم به زن و شأن اجتماعی وی پیش از این منتشر 

شده است، اما الگوی اشتغال و حضور اجتماعی-اقتصادی وی همچنان با تردیدها و سؤاالت 

بسیاری روبه روست؛ بنابراین، مطالعه  ی حاضر با بررسی ادبیات موجود، تالش می کند، بخشی 

از کاستی دانش در این حوزه را جبران نماید. در این مسیر آثار مرتبط بسیاری، مورد مطالعه 

و بررسی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:

از برجسته ترین آثار این حوزه، کتاب »نظام حقوق زن در اسالم« -مجموعه مقاالت منتشر 

شده از مرتضی مطهری- است که در واقع در طی سال های 45 و 46 شمسی در مجله  ی »زن 

روز« با عنوان »زن در حقوق اسالمی« منتشر مي شده است. این مقاالت در پاسخ به سلسله 

 مقاالتی نگارش یافت که در آن ها پیشنهادهایی درباره  ی تغییر قوانین مدنی مربوط به حقوق 

خانواده و بر ضد نصوص مسلّم قرآن عرضه گردیده بود، مطهری در تالش بوده با پاسخهای 

متقن و مستدل خود به این پیشنهادها در واقع نظام حقوق زن را در مکتب متعالی اسالم طرح 

و تدوین نماید. وی مسائلی همچون خواستگاری، ازدواج موقت، زن و استقالل اقتصادی، اسالم 

و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن و مسائل متنوع دیگری را مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار 

داده  است. وی در عین پذیرش این امر که مقتضیات عصر ما ایجاب می کند، بسیاری از مسائل 

مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته، بسنده نشود و اینکه »نظام حقوق و 

تکالیف خانوادگی« از جمله  ی این سلسله  مسائل است؛ دیدگاه منتقدانه ای به این نکته دارد 

که مسئله  ی اساسی در این زمینه »آزادی« زن و »تساوی حقوق« او با مرد تلقی شده است و 

همه  ی مسائل دیگر فرع این دو مسئله است.

در مورد حقوق زن در اجتماع تردید و پرسشی مطرح است که آیا حقوق طبیعی و انسانی 

زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه؟ یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک 



729 الگویاشتغالبانواندرگفتمانانقالباسالمی:بررسیوترسیمهستههایگفتمانیازمنظرآیتاهللخامنهاي

سلسله حقوق به انسان ها ارزانی داشته، آن حقوق را دوجنسی آفریده است یا یک  جنسی؟ آیا 

»ذکوریت« و »انوثیت« در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته یا از نظر طبیعت و در منطق 

تکوین و آفرینش، حقوق یک  جنسی است؟ اصل اساسی مورد توجه این گروه، این نکته بود که 

انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی هاست، این حقوق 

و آزادی ها را هیچ فرد یا گروه، به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند، از فرد یا قومی سلب کنند؛ 

حتی خود صاحب حق نیز نمی تواند به میل و اراده  ی خود، آن ها را به غیر منتقل نماید و خود 

را از اینها رها سازد و همه  ی مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند 

در این حقوق و آزادی ها با یکدیگر »متساوی« و برابرند. در اینکه مطهری در آن زمان مطالب 

خوب با غنای تئوریک و نظری باال مطرح نموده شکی نیست؛ اما از نظر نگارنده  ی این سطور، 

یکی از اشکاالتی که در استفاده  ی این کتاب برای مخاطب امروز جامعه وجود دارد، زمان 

نگارش آن است که به بیش از 5 دهه  ی گذشته باز می گردد. بی شک واضح و مبرهن است که 

نظام مسائل زنان در آن حوزه به  صورت کامل با مسائل امروز انطباق ندارد، البته این به معنای 

رد آن اثر فاخر نیست؛ بلکه به معنای متفاوت شدن مسائل جامعه در دوره های مختلف است. 

هرچند به جهت خصوصیت آینده نگری مطهری برخی از آن مسائل، هنوز وجود دارد و ایشان 

در این کتاب به آن ها پاسخ گفته است.

دومین اثر مورد توجه در این زمینه، کتابی با عنوان »نقش و رسالت زن« است که در 

پنج جلد به نگارش درآمده است. این مجموعه، جمع آوری طبقه بندی شده از بیانات آیت اهلل 

خامنه ای از اول انقالب تا سالهای اخیر بوده است. نویسنده در جلد اول کتاب که در موضوع 

عفاف و حجاب نگارش شده، در جستجوی فهم اندیشه  ی آیت اهلل خامنه ای در خصوص تعریف 

عفاف و حجاب بوده است. این اثر، اساس مطلب خویش را تعادل در روابط زن و مرد قرار 

داده و حضور زن در جامعه را با لحاظ متانت، حیا و حفظ تعادل مورد  نظر قرار داده است. 

جلد دوم که »الگوی زن« نام دارد؛ حاوی گزیده ای از بیانات ایشان درباره  ی موضوع الگوی زن 

است که مطالب آن در ده بخش تنظیم شده و شامل مباحث مختلفی از جمله »ضرورت و 
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اهمیت وجود الگوی صحیح در حیات انسان ها«، »حضرت فاطمه زهرا )س(«، »الگوی جامع و 

کامل در عرصه های زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی«، »جایگاه و مقام معرفتی حضرت 

زهرا)س(« و نیز»الگوهای زنان عاشورایی، زنان قرآنی و زنان مجاهد عرصه  ی انقالب اسالمی« 

است و دیدگاه انقالب و نظام اسالمی درباره  ی موضوع مزبور را ارائه می کند. جلد سوم این 

مجموعه نیز با عنوان »زن و خانواده« در پنج فصل و با عناوین »زن و ازدواج«، »جایگاه زن در 

خانواده«، »اهمیت خانواده«، »حقوق و وظایف زن و شوهر در خانواده« و »محبت و عواطف 

زن و شوهر« تنظیم شده است. جلد چهارم این مجموعه با عنوان »جایگاه و مسائل زنان 

در فرهنگ اسالم و تجّدد« منتشر شده است. در این اثر بیشتر به نگاه اسالم و تجّدد به زن 

پرداخته شده و مطالب این نوشتار در سه محور »اهمیت و ریشه یابی مسائل زنان«، »زن در 

فرهنگ غرب« و »منزلت و جایگاه زن در اندیشه  ی اسالمی« گردآوری و تنظیم شده است. 

در همین راستا پنجمین و آخرین جلد این مجموعه با عنوان »عرصه های حضور اجتماعی 

زن« است؛ این کتاب از سه محور »جایگاه اجتماعی زن«، »تعلیم و تربیت زنان« و »نقش 

زن در انقالب اسالمی« تشکیل شده است. همانطور که پیش از این طرح شد، این مجموعه  ی 

پنج جلدی به  طور کامل به نظرات آیت اهلل خامنه اي در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با 

»زن« تدوین شده، هرچند که این مجموعه  ی پنج جلدی از جهت ارائه  ی نظرات رهبر انقالب  

اسالمی به صورت طبقه  بندی  شده، مهم و برای پژوهندگان موضوع زن در گفتمان انقالب 

 اسالمی راهگشاست؛ ولی می توان الاقل دو مورد را در جهت ناکامل بودن این آثار مطرح نمود: 

نخست، به این دلیل که رویکرد این اثر پنج جلدی صرفاً، بیانات ایشان بوده و از رویکرد تحلیلی 

بی بهره است، از به  دست  دادن راهکار به پژوهشگر، ناتوان و وی را بی بهره گذاشته است. دوم، 

نگارنده  ی آن سطور عاجز از بررسی تطبیقی دقیق بین رسالت زن در گفتمان انقالب  اسالمی 

و غرب امروزی بوده؛ به بیان دیگر، مفروض نگارنده از رسالت زن در غرب را یکپارچه تجسم 

کرده است، در حالی که اگر قرار باشد نقش زن در غرب را به  صورت اندیشه ای متوجه شویم، 

باید مکاتب مختلف را از هم تفکیک نمود؛ چراکه حتی در مکاتب فمینیستی، خوانش متفاوتی 
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در برخی از بخش  ها به وضوح مشاهده می شود. در نتیجه بزرگ ترین عیبی که به این کتاب 

وارد است، مفروض نگارنده بوده و آن بسیط، تجسم کردن غرب است. در نتیجه، این دو عیب 

موجب نقص در کمال این اثر بوده و نتوانسته به راهکاری منجر شود که جایگاه واقعی زنان را 

بر اساس گفتمان انقالب  اسالمی و بر پایه و پشتوانه  ی دین اسالم ترسیم کند.

اثر دیگري که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت مقاله ای با عنوان »جایگاه زنان 

در گفتمان رهبران انقالب اسالمی ایران« نام دارد. در این اثر که به قلم رضا سیمبر و دانیال 

رضاپور نگارش شده است، به دنبال بررسی یکی از چالش  های مهم گفتمان انقالب  اسالمی، بر 

اساس نظرات رهبران انقالب  اسالمی بوده است. هدف نویسندگان این اثر، بررسی افکار رهبران 

به  صورت خطی و فرآیندی ست؛ به این معنا که پژوهشگران درصدد بودند، رابطه  ی سخنان 

امام خمینی)ره( و آیت اهلل خامنه اي را کشف کنند و در نتیجه استخدام واژه های مشترک، 

داللت بر این همانی در مبانی رهبران انقالب  اسالمی است. موضوع این پژوهش در نوع خود 

یکی از چالش  های مهم را به  خوبی پاسخ داده است؛ اما وجه تمایز پژوهش حاضر با مقاله  ی 

مذکور، تفاوت در اهداف پژوهشی ست. این مقاله درصدد است؛ با توجه به گفتمان آیت اهلل 

خامنه ای بر اساس نظرات ایشان، اشتغال بانوان را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.

مقاله  ی »بازنگری مبانی فکری-کالمی الگوهای اجتماعی زن«، نوشته  ی عسگر دیرباز و 

فاطمه وفایی صدر یکی دیگر از آثار مرتبط با این پژوهش است. نگارندگان در این مقاله به سه 

الگوی ممکن در رابطه با حضور زن پرداخته اند که عبارت اند از: الگوی اول »الگوی سنتی«، 

الگوی دوم »مبتنی بر پارادایم تجّدد« و الگوی سوم »الگوی اسالمی«. الگوی اول عبارت از، 

کم دیدن زن و دخالت  نکردن وی در جامعه و مسئولیت های اجتماعی ست. الگوی دوم، ابزار 

دیدن زن است، این بخش که با دید انتقادی نگارش یافته؛ به دنبال ریشه یابی آن، این پارادایم 

را مختص غرب امروزی دانسته است. الگوی سوم به بعد فردی و اجتماعی زن می پردازد که از 

سوی نگارنده  ی الگوی مطلوب تعیین شده و نقش اصیل و صحیحی ست که دین اسالم برای 

زن انتخاب کرده و موجب رسیدن به تمدن اسالمی می شود.
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هر چند، این آثار به ابعاد گوناگون جایگاه زن در اسالم و از جمله حضور اجتماعی وی 

پرداخته اند، اما به  طور خاص اشتغال، شئون و کیفیت آن چندان مورد توجه نبوده است. 

همچنین با ارائه  ی تصویری از گفتمان انقالب  اسالمی و موضوع زنان همچنان، تمرکز ویژه بر 

دیدگاه های آیت اهلل خامنه اي به عنوان یک رهبر سیاسی در جهان اسالم و معاصر نیازمند تولید 

ادبیات وسیع تر و عمیق تر است.

3- مالحظات مفهومی و نظری 
3-1- گفتمان

گفتمان در بحث ما، اصطالحاً به آن اندیشه و دیدگاهی اطالق می    شود که توانسته است، 

در بین مخاطبان به اجمال فهم شود و به دلیل وجود زمینه های مساعد، به جریانی فکری 

تبدیل گردد. باید توجه کرد که گفتمان  ها در خأل به وجود نمی    آیند و باید تکیه گاه فکری 

مشخصی داشته باشند؛ به عبارت دقیق تر، گفتمان  ها از بطن نظریه ها بیرون می    آیند و هر 

میزان نظریه ها مستحکم تر باشند، به طور طبیعی گفتمان  های برآمده از آن ها نیز قوی تر و 

بادوام تر خواهند بود. شکل گیری انقالب ها یا جنبش های اجتماعی، به پیدایش یک گفتمان 

عمومی   وابسته است و یکی از ویژگی  های مهم رهبران در انقالب ها و جنبش های اجتماعی، 

توانایی به وجود آوردن گفتمان توسط آن هاست. روشن است که، گفتمان  سازی فقط کار نظری 

نیست؛ بلکه مهم تر از آن ایجاد فهم مشترک، هرچند اجمالی، بین مردم و سپس همسوکردن 

همه یا اکثریت با آن است.

3-2- گفتمان انقالب اسالمی

تعالیم  به  انبیا)ع( و متصل  به  نوعی تداوم حرکت  را  انقالب اسالمی، که خود  گفتمان 

آسمانی می داند، از ریشه و اساس با گفتمان  های رقیب خود، مانند سوسیالیسم،  کاپیتالیسم و 

صهیونیسم که بر پایه  ی نوعی اومانیسم بنا شده اند، تفاوت دارد. چنانچه دال مرکزی گفتمان 
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انقالب اسالمی را اسالم و هویت اسالمی بدانیم، کاماًل واضح است که جنس آن با دال مرکزی 

سایر گفتمان  های معاصر و ماقبل آن فرق می کند )جهان بزرگي, نبوي, - غالمي, 1388, ص. 

4( و از جمله، ظهور و بروز این تفاوت در مقوله  ی جنسیت و حقوق و مسئولیت  های مترتب 

بر آن هویدا می شود.

3-3- الگوی سوم

گفتمان انقالب اسالمی با بهره گیری از اسالم اصیل، چهره  ی زن را در دو پارادایم سنتی 

و مدرن به چالش کشیده است. از سویی، شاهد انواع تبعیض و ستم بر زن در برخی جوامع 

اسالمی هستیم و دلیل این نقیصه در یک آسیب شناسی ساده، عدم  شناخت دقیق از اسالم و 

قراردادن گزاره های سنتی محلی و عرفی در پارادایم اسالم است. از سوی دیگر، سیر تاریخی 

غرب و الگوی باستانی رومی و یونانی که به جهان معاصر هم تا حد زیادی منتقل شده است، تا 

حد زیادی زن را موجب التذاذ مرد در نظر می گیرد و بسیاری از شئون کنش گری اجتماعی و 

اقتصادی زن در غرب، حول انتفاع بیشتر مرد و یا نظام  های مرد-محور کاپیتالیستی می گردد. 

منظور از »الگوی سوم« بر اساس نظرات آیت اهلل خامنه ای یک مدل سه ضلعی است که اتفاقا 

خود زن و انتخاب  های او »در متن و مرکز« قرار دارند، لیکن ضمن دیدن حقوق و اصالت 

انتخاب  های فردی وی، مسئولیت خانوادگی و اجتماعی او نادیده گرفته نمی شود و این دو، 

بر خالف افکار فمینیسم لیبرال رایج در تضاد یا تناقض با یکدیگر نیستند. اینجاست که 

»عفیف بودن« و »شریف بودن« نیز جایگاه مي یابد. ازآنجاکه، محوریت نظری مقاله  ی حاضر 

بر مبنای این الگوی سوم بنا شده است، در بخش  های بعد بیشتر به جنبه های مختلف آن 

پرداخته خواهد شد.

3-4- اشتغال زنان

واژه  ی اشتغال در زبان فارسی به معنی »به کاری پرداختن، مشغول شدن به کاری و به 
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کاری سرگرم شدن« است )دهخدا, 1372, ص. 101(. در اصطالح عبارت است از، وظایفی 

که متضمن صرف کوشش  های فکری و جسمی بوده و هدفش تولید کاال و خدماتی است که 

نیازهای انسانی را برآورده مي کند. کار در همه  ی فرهنگ  ها اساس نظام اقتصادی است )گیدنز, 

1372, ص. 201(. اشتغال سه ویژگی دارد: انجام فعالیت در زمان مشخص و دریافت مزد، 

وجود فاصله میان محل کار و محل زندگی. بنابراین در اصطالح متعارف اشتغال، به کارهای 

تمام وقت دارای مزد و بیرون از خانه گفته می شود )عظیم زاده اردبیلی, 1391, ص. 318(.

3-5- اصل عدالت

این اصل یکی از بحث  های مهم فلسفه  ی سیاسی است که با مباحث »برابری«، »آزادی« و 

»لیبرالیسم« در هم تنیده است. واژه  ی عدالت به معنای قراردادن هر شیء در جایگاه خویش 

است، اما برخی آن را با برابری هم تراز گمارده اند؛ درحالی که، برابری بر یک ارتباط دوسویه 

میان دو گروه از اشیا و افراد داللت دارد که با لحاظ  نمودن یک یا چند شاخصه  ی معین دارای 

کیفیتی برابر باشند  (Hyke, 2014, p. 55). این اصل ازجمله، مظاهر بارز اومانیسم است که 

جزء پردامنه ترین بحث  های فمینیستی به معنای یکسانی بدون قید و شرط زنان و مردان در 

 Fraser & Bartky, 2016, p.)  کلیه  ی امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می گردد

216). لذا، نمی توان عدالت را اصل برابری دانست و برابري همواره منجر به عدالت نخواهد 

شد؛ بلکه در جایی که موقعیت  های انسانی یکسان نیست، این اصل عین بی عدالتی خواهد بود 

)زیبایی نژاد - سبحانی, 1388, ص. 92(.

در نهایت، مطالعه  ی حاضر بر اساس مفاهیم ذکرشده تالش می کند؛ نقطه  ی عزیمت 

گفتمانی انقالب  اسالمی از گفتمان مدرن غرب-محور را در بازتعریف جایگاه زن بما هو انسان 

و همچنین، زن در شئون شهروندی نشان دهد. جمهوری اسالمی از اولین مراحل تکوینی 

خود، ناگزیر از پاسخ دادن به سؤاالت متعددی از مقوله  ی جنسیت و جایگاه فردی، خانوادگی 

اصول  مبنای  بر  آیت اهلل خامنه ای  تبیین دیدگاه  ترتیب،  بدین  است.  بوده  اجتماعی زن  و 



735 الگویاشتغالبانواندرگفتمانانقالباسالمی:بررسیوترسیمهستههایگفتمانیازمنظرآیتاهللخامنهاي

الهی، قوانین طبیعی و متکی بر اصل عدالت محوری، امری ضروری در ایجاد دانش نسبت به 

گفتمان فراگیر انقالب اسالمی محسوب می شود، دیدگاهی که ضمن تالش برای ترسیم تصویر 

متعادلی از مرد و زن در جایگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی، در پی احیای »نگاه صحیح به 

زن« مبتنی بر »جنس خود و ارزش  های تعالی دهنده  ی آن« باشد )خامنه اي س. , بیانات 

در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی, 1392(. بدین ترتیب، کمی سازی 

شاخص  های توسعه و اشتغال برای زنان، برای مثال افتخار به تعداد بیشتر زنان در مناصب 

سیاسی، چنانکه در گفتمان لیبرالی مدرن غالب است، مطرود و تقلیل گرایانه تلقی می شود و 

برعکس، افزایش توسعه  ی ظرفیت معنوی و افزایش تعداد زنان »روشنفکر و فعال فرهنگی و 

سیاسی و مجاهد« است که جای بالیدن و افتخار دارد )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی 

از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی, 1392(.

4-روش  تحقیق
طبق سؤال پژوهش، جهت احصاء هسته های گفتمانی از منظر آیت اهلل خامنه ای در باب 

الگوی اشتغال زنان و حقوق و تکالیف مترتب بر آن، روش تحلیل گفتمان با رویکرد الکال و 

موف )2001( مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، سخنرانی  ها و آثار مکتوب ایشان 

مورد بررسی قرار گرفته است و مفاهیم مورد تأکید و دارای گردش و تأکید بیشتر در این 

متون احصاء شده است. الکال و موف معتقد هستند؛ »معنابخش  های شناور«1 در گفتمان، 

جاری و ساری هستند و فرمول بندی »نسبتاً ثبات یافته«2 آن ها با غلبه یک گفتمان حاصل 

گفتمان  مانند  گفتمانی«3  »زمینه  ی  در یک  به عبارتی،   .(Torfing, 1999, p. 99) می شود 

انقالب  اسالمی، عناصری وجود دارد که در نهایت به صورتی نسبتاً قوام دار در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند و »دقائق« گفتمانی را می سازند. شناسایی این دقائق گفتمانیما را به تصویری از 

1 Floating Signifiers

2 Partially fixed 

3 Field of Discursivity
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Dörfler, 2002- Dowd-) 1 یا به  عبارتی، تم های مرکزی و کالن می رساند یهسته های گفتمان

.(ing, 2011, p. 193

جمع  آوری داده نیز با استفاده از روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است، چنانکه هم آثار 

مکتوب و شفاهی آیت اهلل خامنه ای تجمیع و پس از مطالعه و استخراج مفاهیم مورد تأکید، 

تم های کالن تر گفتمانی، استخراج، تشریح و ترسیم شده که در نمودار شماره  ی 1 آمده است.

5- یافته های پژوهش
پژوهش حاضر تالش می کند به یک سؤال پاسخ بدهد و آن اینکه در گفتمان آیت اهلل 

خامنه ای، مقوله  ی اشتغال زنان، حدود و ثغور و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی در این رابطه 

چگونه ترسیم شده است. بنابراین، الزم است ابتدا زمینه  ی گفتمانی یعنی جایگاه اشتغال زنان 

از منظر اسالم و علمای شیعی درک شود. سپس، تمرکز بر ادبیات آیت اهلل خامنه ای اعم از 

بیانات رسمی، تألیفات و ... مورد تمرکز خواهد بود تا هسته های گفتمانی از این حیث ترسیم 

شود.

5-1- جایگاه اشتغال زنان در اسالم: منطق پشتیبان گفتمان انقالب اسالمی

ازآنجاکه در روش تحلیل گفتمان، متن با فرامتن گره می خورد و زمینه  ی اجتماعی-

سیاسی، تولید و مصرف آن اهمیت دارد، در پاسخ به درک گفتمانی از نظرات آیت اهلل خامنه ای 

در مقوله  ی اشتغال زنان الزم است؛ ریشه های فکری اسالمی، آموزه ها و روش  های بزرگان 

دینی به  عنوان مدل پیش روی دنیای معاصر اسالم، مورد واکاوی قرار بگیرد. ادله  ی عدم 

تحریم و بلکه، سازنده  بودن مشارکت زنان در مشاغلی با ابعاد مصلحت خانوادگی و اجتماعی 

بسیار است و مجالی مستقل می طلبد. در اینجا اما نمونه هایی ذکر خواهد شد که این توافق 

کلی را نشان می دهد.

اسالم در مورد اشتغال زنان، بی آنکه قانون صریحی معین کند، به زن اجازه  ی اشتغال داده 

1. Nodes
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است؛ زیرا دین، همان گونه که حق کارکردن مرد را مسلم و بدیهی می داند، در مورد زن چنین 

عقیده ای دارد و انجام فعالیت های اقتصادی و بهره مندی از درآمد آن را از حقوق زنان می داند 

)بستان, 1388, ص. 61(.

مقصود از نصیب نیز در آیه  ی شریفه  ی سوره  ی نساء1، بهره ای است که هر کس، نسبت به 

درآمدهای خود از کشاورزی، تجارت و مانند آن می برد و لذا، زنان همانند مردان حق اشتغال 

در محدوده  ی شریعت را دارند )طوسي, بی تا, ص. 185- طباطبایی حکیم, 1417 ق., ص. 

336- فخر رازي, 1420 ق., ص. 66- مکارم شیرازی, 1380, ص. 16- طبرسی, 1406 ق., 

ص. 64(. قرآن کریم، هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را 

برای هر یک جداگانه ذکر می کند. در بسیاری از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با 

یک عبارت بیان می کند؛ اما در نمونه های برجسته، برای هریک عبارت ویژه می آورد، از اینجا 

می توان دریافت که آزادی کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد وگرنه خداوند می فرمود: »لکل 

نصیب مما اکتسب« )جوادی آملی, 1375, ص. 192-3(. 

با رعایت شرایط زمانه و حدود و شرایط  نیز، اشتغال زنان  در سیره  ی معصومین )ع( 

شرعی امری پذیرفته شده است، طبق روایتی حضرت رسول اکرم )ص( به زنان جوان اجازه  ی 

پهن کردن بساط دست فروشی را در دو عید فطر و قربان داده بودند2 )طوسي, 1390 ه.ق., 

ص. 287(. یکی از مشاغل مهم صدر اسالم که با توجه به توسعه نیافتگی صنعت، ریسندگی و 

بافندگی در آن زمان کاماًل قابل توجیه است، نخ ریسی و پارچه بافی است که عمده  ی زنان به 

آن اشتغال داشته اند. »أم حسن نخعی می گوید: حضرت علی )ع( در راه به من برخورد کرد و 

فرمود: ام حسن به چه کاری مشغولی؟ گفتم بافندگی می کنم. امام علی )ع( فرمودند: بدان که 

حالل ترین کسب است« )کلیني, 1385, ص. 151(. 

علمای شیعه با تأسی به همین رویه، حضور زن در فعالیت های اقتصادی و استقالل مالی 

برای زنان را مورد تأئید قرار داده اند. سید یزدی و سید حکیم معتقدند: »اگر زن برای خدمت 

ا اْکَتَسْبَن« نساء، آیة 32. ا اْکَتَسُبوا َولِلنَِّساءِ نَِصیٌب ِممَّ 1.  »لِلرَِّجاِل نَِصیٌب ِممَّ
2 »انما رخص رسول اهلل )ص( للنساء العواتق فی الخروج فی العیدین للتعرض فی الرزق«.
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در مدت معینی تعهد و توان خود را اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند، اجاره 

و تعهد او باطل نمی شود، حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در 

این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق اینجا 

هست: حق خدمت و حق شوهر، اگر جمع بین آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند حق پیشتر 

که تعهد خدمت است، مقدم است چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند، ترجیح با حق 

سابق است؛ بنابراین شوهر نه حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را دارد و همسر نیز ناشزه محسوب 

نمی شود« )طباطبائی یزدی, 1409 ه.ق., ص. 321- طباطبایی حکیم, 1417 ق., ص. 76(. 

مشهور فقهای امامیه، با اشتغال زنان موافقت حکمی دارند؛ هرچند که با توجه به داللت 

التزامی آیات و روایات، اولویت را خانواده و همسرداری عنوان کرده اند. اهّم ادله  ی ایشان عبارت 

است از: 1- نگاه شارع مقدس، استقالل مالی زن نسبت به درآمد خویش مورد تأئید قرار گرفته 

است و زنان می توانند به کسب درآمد بپردازند، 2- در تفکر اسالمی، زنان هرقدر هم درآمد 

داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفی ندارند و 3- از نظر اسالم، اگر زن در خانه یا در 

هر جای دیگر کار می کند، همان حقوقی را دارد که به مرد تعلق می گیرد )موسوي الخمیني, 

1409 ه.ق., ص. 172- جوادی آملی, 1375, ص. 324- حکیم, 1416 ه.ق, ص. 36- مغنیه, 

1965, ص. 264- حیدری شیخ طبقی, 1392, ص. 8-6(. ادله  ی موافقان و مخالفان در این 

زمینه معارض نیستند و قابل جمع است، بنابراین اشتغال زنان به خودی خود، امری مباح است 

و جمع مباح و مستحب به این است که درصورتی که زن بین اشتغال در بیرون و کار در خانه 

مخّیر باشد، مستحب است که کار در خانه را برگزیند و اگر مصلحت جامعه اقتضا کند که زن 

حتماً شاغل شود، استحباب کار در خانه از بین می رود، چرا که امر مستحب توان مقابله با امر 

واجب را ندارد )خیری, 1385, ص. 174- نوری, بی تا, ص. 99(. 

آیت اهلل خامنه ای، به عنوان یک فقیه و مقام رهبری جمهوری  اسالمی ایران، در زمینه  ی 

اشتغال زنان معتقدند؛ »اسالم با کارکردن زنان نه تنها موافق است، بلکه تا آن جایی که با شغل 

اساسی او که مهم ترین شغل اوست؛ یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده، مزاحم نباشد، شاید 
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الزم هم می داند« )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از زنان, 1371(. در فقه امامیه، زنان 

موظف به رسیدگی به فرزندان و تربیت آن ها هستند، در تمام مدت دو سال، حضانت فرزند 

با مادر است؛ اما هنگامی که مدت شیردهی تمام شود، پدر نسبت به حضانت به پسر و مادر 

نسبت به حضانت دختر تا هفت سالگی سزاوارتر است )نجفی, بی تا, ص. 290(. در کتاب 

بحاراالنوار نیز ذکر شده که رسول اکرم )ص( در تقسیم کار بین حضرت علی )ع( و حضرت 

زهرا )س( کار خانه را بر عهده  ی حضرت زهرا)س( قرار داده اند )مجلسی, 1404 ه.ق., ص. 

31 و 81(. در روایات بسیاری نیز بر اجر زنان در خانه داری و فرزندداری تأکید شده و جهاد 

زن، خوب شوهرداری او معرفی شده است )حر عاملی, بي تا, ص. 23(. لذا از مجموع آراي 

فقها و روایات مذکور می توان به اولویت داشتن همسرداری، فرزندداری، حفظ کانون خانواده 

و رسیدگی به آن، نسبت به اشتغال زنان دست یافت )عظیم زاده اردبیلی - غمامي, 1391, 

ص. 44(. سیاست اصلی اسالم در حفظ خانواده است و خانه داری برای زنان بر اشتغال اولویت 

دارد؛ اگرچه که اشتغال در خارج خانه نیز با حفظ حدود شرعی، مباح و روا دانسته شده است.

5-2- آیت اهلل خامنه ای: مدل الگوی سوم و اشتغال زنان

در گفتمان انقالب اسالمی، تفاوت ما هوی به جهت شأن انسانی بین زن و مرد در نظر 

گرفته نشده است و از جهت کرامت بشری مساوی در نظر گرفته شده اند، به نحوی که هر دو 

حق انتخابگری، پیشرفت و حق تعیین سرنوشت دارند. از این جهت به نظر می رسد؛ در مقام 

نظر، بین گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان غربی حقوق بشر زنان شباهت مطلق وجود دارد؛ 

اما تعریف زن در جایگاه زندگی واقعی، در خانواده یا جامعه است که تفاوت  ها را آشکار می کند. 

از این منظر، آیت اهلل خامنه ای به  عنوان یکی از پایه گذاران گفتمان انقالب  اسالمی و دارای 

عالی ترین منصب سیاست گذاری و اجرایی در آن، غرب را به نوعی استثمار زن در بعد اقتصادی 

و همچنین التذاذ جنسی از وی متهم می کند. از دیدگاه ایشان، غرب روندی را ترتیب داده 

که در آن زن از زن بودگی خود، دچار سرخوردگی بشود و همواره خودش را به جهت هویتی 
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و توانمندی با مردان و استانداردهای مرد-محور مقایسه کند. به عبارتی، توانمندی، پیشرفت و 

توسعه  ی وی در گرو تطبیقش با آن نوع استانداردهای جسمی و فکری  است که این به زعم 

آیت اهلل خامنه ای، »خیانت« غرب به زن محسوب می شود. برای واردکردن زن به چرخه  ی 

اقتصاد سرمایه داری، بدین ترتیب، غرب طبقه بندی جنسیت را با اغراق، بزرگ کرده است و 

آن را به  عنوان یکی از شاخص  های مهم ارزیابی شأن انسانی فرد، مورد تأکید قرار داده است؛ 

سپس، زن را به اصطالح به ورطه  ی »مرد واره«گی کشانده تا اثبات کند، به اصطالح او را 

توسعه داده است.

ضمن تبیین این دیدگاه انتقادی، آیت اهلل خامنه ای بر مبنای اصول الهی، قوانین طبیعی 

و متکی بر اصل عدالت محوری تالش می کند، تصویر متعادلی از مرد و زن در جایگاه فردی، 

خانوادگی و اجتماعی را ترسیم کند )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة 

حوزوی و دانشگاهی, 1392(. بر اساس این مبانی، آیت اهلل خامنه ای زنان ایرانی را از افتادن 

در دام برابری جنسیتی غربی برحذر می دارد و معتقد است: »نگاه صحیح به زن، نگاهی 

است که او را در چهارچوب جنس خود و ارزش  های تعالی دهنده  ی آن بشناسد« )خامنه اي 

س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی, 1392(. بدین ترتیب، 

کمی سازی شاخص  های توسعه و اشتغال برای زنان، برای مثال افتخار به تعداد بیشتر زنان در 

مناصب سیاسی، نیز از دیدگاه وی مطرود و تقلیل گرایانه است و برعکس، افزایش توسعه  ی 

ظرفیت معنوی و افزایش تعداد زنان »روشنفکر و فعال فرهنگی و سیاسی و مجاهد« است که 

جای بالیدن و افتخار دارد )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی 

و دانشگاهی, 1392(.

آیت اهلل خامنه اي را باید یکی از اندیشمندان گفتمان انقالب  اسالمی دانست که گفتمان 

متبوع خویش را در کسوت یک نواندیش اسالمی نمایندگی می کند. با توجه به اینکه ایشان، 

اصول و اساس اندیشه  ی خویش را از دین اسالم و مذهب جعفری اکتساب نموده است، موضوع 

زن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از بخش  های تشکیل دهنده  ی منظومه  ی 
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اندیشه  ی وي به حساب می آید. ایشان معتقد هستند؛ همه به ویژه زنان، باید به موضوع زن از 

نظر اسالم دارای آگاهی کافی باشند تا بر اساس نظر واالی اسالم از حقوق خود بتوانند، دفاع 

کنند. بنابراین بایسته است همه  ی افراد در خصوص نقش اجتماعی زن، اشتغال و نقش وی 

در خانواده و جامعه را از دین مبین اسالم استنباط کنند )خامنه اي س. , بیانات در اجتماع 

زنان خوزستان, 1375(.

معطوف به ارائه  ی یک الگو با فهم دقیق آموزه های اسالم که هم بر عرف  ها و رویه های 

فرهنگی محلی ظلم آور علیه زن پایان بدهد و هم به استثمار اقتصادی و التذاذ جنسی غرب، 

نقطه  ی آغاز پردازش گفتمانی آیت اهلل خامنه ای از »الگوی سوم« است. اشتغال در این منظر، 

یک انتخاب فردی برای زن است و ایشان مردان، پدران و همسران را از محدودکردن زنان برای 

ورود به عرصه  ی اجتماع برحذر می دارد. استخدام در مشاغل گوناگون، اشتغاالت اجتماعی-

سیاسی و ورود به عرصه های کنش گری داوطلبانه »همه« را »خوب« و قابل قبول ارزیابی 

می کنند. این، اما به معنای تفوق نگاه غربی نیست که در آن، با تطبیق هویت زن با کارهای 

اقتصادی یا پست  های سیاسی پرمشغله، استاندارهایی بر زن بار شده که بسیار ظالمانه است.

تبیین  و  احصاء  برای  است؛  تالشی  شد،  ذکر  که  نکاتی  به  معطوف  حاضر،  مطالعه  ی 

هسته های گفتمانی آیت اهلل خامنه ای در باب اشتغال زنان، امکان آن، هنجارها و موازین مترتب 

بر آن، حدود و ثغور ایجاد تعادل بین نقش ها، حقوق و وظایف و...،  بنابراین، با مرور طیف 

وسیعی از ادبیات کتبی و شفاهی از بیانات و سخنرانی  های آیت اهلل خامنه ای قابل دسترس 

محقق، چنان که در بخش منابع منعکس شده است، پر بسامدترین معانی و مفاهیم معنا 

بخش احصاء و در این بخش مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، مهم  ترین 

هسته های گفتمانی احصاء شده، چنانکه در نمودار زیر منعکس شده است، بیانگر تأکیدات و 

دیدگاه ویژه  ی آیت اهلل خامنه ای در مقوله  ی اشتغال زن خواهد بود.
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نمودار 1. هسته های گفتمانی آیت اهلل خامنه ای در باب اشتغال زنان 

گفتمان آیت هلل 
خامنه اي در مقوله 

اشتغال زنان

حفظ شئون معنوي و 
روحی مناسب زنان در 

اشتغال از جمله 
خصلتهاي عفت و 

شرافت

توافق بلکه لزوم اشتغال 
زنان معطوف به حفظ 

سالمت و عزت 
اشتغال به مثابه یک 
مصداق از حقوق 

انسانی

تعادل نقشهاي 
خانوادگی و اجتماعی 

-عدم اختالط و مرد
انگاري در اشتغال زنان

5-3- اشتغال به مثابه یک مصداق از حقوق انسانی

آیت اهلل خامنه ای در نگاه به ظرفیت زن برای پیشرفت، خواه در آموزش، فعالیت اجتماعی 

و سیاسی، اشتغال و مشارکت اقتصادی یا هر عرصه ای که به  صورت عادی برای مرد قابل تصور 

است، هیچ تفاوتی با مرد قائل نیست و به تصریح معتقد است هر کس بگوید، مرد می تواند این 

امور را انجام بدهد و زن نمی تواند؛ »منطق اسالم را بیان نکرده و بر خالف سخن اسالم حرف 

زده است« )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی, 

1392(.  ایشان در توضیح این موضع معتقد هستند: »از نظر اسالم، در همه  ی این فعالیت های 

مربوط به جامعه  ی بشری و فعالیت های زندگی، زن و مرد دارای اجازه  ی مشترک و همسان 

هستند« )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی و دانشگاهی, 

1392(. هر چند وی تناسب با مقتضیات طبیعی و تعادل در تقسیم کار را هم دو فاکتور 

تعیین کننده در این باب می داند که به آن پرداخته خواهد شد..

5-3- توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سالمت و عزت ایشان

طبق دیدگاه بسیاری از دانشمندان اسالمی، حضور زنان در جامعه با حفظ حدود و شئون 
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اسالمی امری مباح است، اما محدود به اصولی ست که می بایست رعایت گردد )زیبائی نژاد, 

1394, ص. 18(. آیت اهلل خامنه ای از این نوع تفاسیر فراتر رفته است، اشتغال زن را تا مرز 

لزوم آن می پذیرد، هر چند اتمسفر مناسب خانوادگی و اجتماعی را مورد غفلت قرار نمی دهد: 

»اسالم با کارکردن زنان نه تنها موافق است، بلکه تا آنجا که با شغل اساسی او، یعنی تربیت 

فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد، شاید الزم هم می داند. یک کشور نمی تواند از نیروی کار 

زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد؛ اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن 

منافات نداشته باشد. باید زن را ذلیل نکند. زن را وادار به تواضع و خشوع نکند )خامنه اي س. 

بیانات در دیدار جمعی از زنان, 1371(. 

برای صیانت از جایگاه زن در پیچ وتاب  های سودآوری و منفعت طلبی بازار کار، بنابراین، 

آیت اهلل خامنه ای تأکید دارد فعالیت  ها و مشغله های زن با موقعیت »اخالقی« و »جسمی« 

وی تطبیق داشته باشد. این امر، بحث سلب یا ایجاب صرف نیست؛ بلکه مربوط به ایجاد یک 

تقسیم کار متعادل »بر حسب امکانات و شوق و زمینه های اقتضای کار« است )خامنه اي س. 

بیانات در دیدار جمعی از زنان, 1371(.

تناسب شغل با ویژگی های زنانه، یکی از احکام بدیهی عقل این است که باید مشاغل بر 

مبنای توانایی به افراد سپرده شود و هر کس برای هر کاری قابلیت بیشتری دارد. این امر حتی 

در بین استعدادهای انسانی در یک جنس، امری بدیهی و عقالنی است، چه رسد به دو جنس 

متفاوت زن و مرد. بنابراین، بعضی مشاغل برای بانوان جایز است، اما متناسب نیست و طبیعت 

زنانه را دستخوش تغییر قرار می دهد )صالحي نجف آبادي, 1374, ص. 264(. طباطبائی)ره( در 

تفسیر آیه  ی 19 سوره  ی نساء1 می نویسد: »خدای متعال در کتابش بیان کرده که همه  ی مردم 

از زن و مرد، فروع اصلی انسانی واحدی و اجزای طبیعت یگانه  ی بشری اند و این امر مخالفتی 

ندارد، با اینکه هریک از این دو گروه را با ویژگی هایی اختصاص داده است، مانند اختصاص 

نوع مردان به شدت و قوت و اختصاص طبیعت زنان به نرمی و عواطف؛ زیرا طبیعت انسان در 
َِّذیَن آَمُنوا اَل یَِحلُّ لَُکْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َکْرًها َواَل تَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَْیُتُموُهنَّ إاِلَّ أَْن یَأْتِیَن  َُّها ال 1. »یَا أَی
ُ فِیِه َخْیًرا َکِثیًرا« نساء،  بَِفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف َفإِْن َکِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسی أَْن تَْکَرُهوا َشْیًئا َویَْجَعَل اهللَّ

آیة 19.
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حیات تکوینی و اجتماعی اش همانگونه که نیازمند بروز شدت و قوت است، به جریان مهرورزی 

و رحمت نیز محتاج است« )طباطبائی, بی تا, ص. 256(1.

آیت اهلل خامنه ای در راستای همین منطق معتقد هستند: »بعضی از مشاغل هست، متناسب 

با ساخت زن نیست، خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیالتی را که 

به آن مشاغل منتهی می شود، بر زن تحمیل نکنند« )خامنه اي س. ع., بیانات در دیدار جمعی 

از بانوان برگزیده کشور, 1393(. این تقسیم کار را یک امر منطقی، برای دستیابی به یک نفع 

جمعی و تأمین مصلحت همگان تلقی می شود؛ لذا، پذیرش نقش های مختلف، نظیر یک تیم 

ورزشی با پست  های متفاوت، به معنای بزرگ یا کوچک  شمردن یکی در مقابل دیگری نیست 

)خامنه اي س. ع., بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور, 1393(. 

یکی از مفاهیم کلیدی در این رابطه، تفکیک مقوله  ی تبعیض از بی عدالتی است. آیت اهلل 

خامنه ای، سوق دادن زنان به سوی رشته های دانشگاهی و مشاغلی که نهایتاً، زنان را به ورطه ای 

ناسازگار با »طبیعت زنانه« می کشاند را سخت مورد انتقاد قرار می دهد و صرف تبعیض  نامیدن 

چنین تقسیماتی را مغایر با عدالت اجتماعی نمی داند. دراین باره، معیار تعیین کننده  ی مشی 

صحیح از منظر وی »تناسب با طبیعت الهی« است نه هنجارهای مدرنی که زن را مجبور 

به پذیرش مشاغل مردانه می کند )خامنه اي س. ع., بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده 

کشور, 1393(.

5-4- حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلت  های 
عفت و شرافت

آیت ااهلل خامنه  اي، عفت زن را مهم  ترین ویژگي شخصیتي او مي داند و توصیه مي کند که 

1. در منشور حقوق و مسئولیت  های زنان در نظام جمهوری اسالمی مصوب شورای انقالب فرهنگی در سال 
1383، سیاست اشتغال بانوان؛ چنین ذکر شده که؛ بنای اساسی منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که 
در اسالم، زن و مرد در فطرت، سرشت و انسانیت برابر هستند ولی خلقت خداوند برای هریک نقش ها و حقوق 
و تکالیف متفاوتی در نظر گرفته که الزمه  ی حیات بشری است و لذا، قوانین مربوط به زنان نیز باید بر این مبنا 

تنظیم گردد.
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همه  ی فعالیت  ها در حوزه  ی زنان با توجه به این ویژگي زنان باشد: »حفظ عفت به معناي حفظ 

روح از هرگونه ناپاکي بوده و توجه ابتدایي به این موضوع نشان دهنده  ی اهمیت رشد معنوي 

زن در گفتمان انقالب اسالمي است« )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از زنان, 1376(. 

بر همین اساس، از منظر آیت اهلل خامنه ای، فعالیت  هایی ارزشمند است که »ناظر به رشد زن 

در ابعاد انسان کامل« باشد وگرنه، حتی رشد صرف ابعاد مادی، پیشرفت واقعی به حساب 

نمی آید )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از زنان, 1376(.

همچنین، حفظ شرافت زن به معنای صیانت از بزرگواري و بلند مرتبگي او به  ویژه در 

انتخاب و انجام شغل و فعالیت های اجتماعی از دیگر دغدغه های آیت اهلل خامنه ای ست. وی 

در ریشه یابی این واژه به قوت و رفیع بودن جایگاه زن اشاره  دارد و بروز شرافت و عفت را در 

حجاب زن جستجو می کند )خامنه اي س. , بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیختة حوزوی 

و دانشگاهی, 1392(؛ بنابراین، هنگامی که زن صفت َشَرف را برای خود برانگیزد، با قوت 

می تواند تعادل میان خانواده با فعالیت های اجتماعی را برقرار کند. حضور اجتماعی آن، صرف 

پذیرش یک حرفه نیست، این شاید درجه  ی باالیی نباشد؛ بلکه این نوع زنان قابلیت درنوردیدن 

»ساحت والیت اجتماعی« و »جهانی کردن جهاد اجتماعی« و »درهم شکستن بن بست های 

بزرگ« را پیدا می کنند )خامنه اي س. ع., پیام به کنگره ی »هفت هزار زن شهید کشور«, 

.)1396

5-5- تعادل نقش های خانوادگی و اجتماعی

جایگاه زنان در گفتمان انقالب اسالمي مبتنی بر بیانات رهبر انقالب اسالمی، جایگاهی 

در متن و مرکز و نه در حاشیه، قرار دارد. این نقش محوری برای وی از این حیث است که 

زن در سه عرصه  ی اصلي می تواند، فعال عمل کند؛ عرصه  ی رشد و تهذیب در ساحت فردی، 

عرصه  ی خانه  ی سالم و خانواده  ی متعادل و عرصه  ی والیت اجتماعي و جهاد امر به معروف و 

نهي از منکر.
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در گفتمان آیت  اهلل خامنه ای، حضور اجتماعی و احترام به توانمندی  ها و انتخاب فردی زن، 

منافاتی با حضور و ایفای نقش وی در خانواده، به ویژه در مقام مادری ندارد؛ بلکه این دومی 

یک اولویت فرهنگی-اجتماعی محسوب می شود. »تقویت نهاد خانواده« و »تکریم و احترام 

زنان در خانه« که به نظر ایشان باید در ابعاد گوناگون از جمله تقنینی، فکری و معاشرتی رو به 

تکامل باشد، دقیقا نقطه  ی مقابل فرهنگ غرب است که هرگونه بحث از پایبندي به خانواده1 

domesticity را منتسب به نوعی ذهنیت از خود تهی، احساساتی صرف و غیرمعقول و به معنای 

اسیرکردن زن در خانه کرده است )فریدمن, 1381(. در اینجا برعکس، آیت اهلل خامنه ای اصرار 

دارد؛ نقش زن در خانواده، به ویژه در ظرفیت مادری را سنگ بنای خانواده و جامعه معرفی کند 

و برعکس فرهنگ جنسیتی غالب غربی که این را یک »توهین« فرض می کند، انتخاب اولویت 

نقش مادری و بازتنظیم شغل و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در تعادل با آن را نشانه  ی 

عقالنیت و بلوغ می داند. بدین ترتیب، با طرح این چارچوب نظری کلی با عنوان »الگوی سوم« 

زنانگی، مقاله  ی حاضر در بخش بعد متن گفتمانی انقالب  اسالمی به طورکلی، و هسته های 

گفتمانی آیت اهلل خامنه ای در تبیین مواضع نسبت به اشتغال زن و هنجارها و استاندارهای 

مترتب بر آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در حوزه  ی حیات خانوادگي، محور و کانون خانواده زن است. آیت اهلل خامنه اي در این باره 

مي فرماید: »مدیر خانواده زن است، محورِ کانوِن خانواده زن است، مهم تر از همه  ی مشاغل زن، 

مادري، همسري و ایجاد آرامش و سکینه است. مایه  ی سکونت و آرامش است. این خصوصیت 

زن در اسالم است« )خامنه اي س. , بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان, 1396(.

در عین حال، آیت اهلل خامنه ای کار بدون تزاحم با مادری و همسری را برای زنان به عنوان 

نیمی از جمعیت کشور، بسیار روا دانسته و مطلوب ارزیابی می کند. ایشان شغل را به مشاغل 

اقتصادی صرف تقلیل نمی دهد؛ بلکه اشتغاالت سیاسی و اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه 

را نیز مشغله های مثبت و گزینه های در اختیار زنان ارزیابی می کند )خامنه اي س. , بیانات در 

سومین نشست اندیشه های راهبردی, 1390(. باور به توان زنان برای ایجاد این تعادل، ولو با 

1  domesticity
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پذیرش سختی و مجاهدت در این مسیر از دیگر ایده های ایشان است که به نظر می آید، به 

 عنوان یک رهبر عالی سیاسی امری مهم تلقی شود. او در این مورد، مثاله  ایی ارائه می کند؛ 

به تحصیل و  تربیت کودکان،  ایفای نقش فرزندآوری، خانه داری،  مانند مادرانی که ضمن 

اشتغال هم پرداخته اند، اما آنچه وی به آن اصالت می دهد و آن را »قضیه  ی اصلی« می خواند، 

همان اولویت خانواده و ایجاد تعادل است، چنان  که، نسل  ها را تحت تأثیر قرار می دهد: »شما 

اگر بچه  ی خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید یا اگر تارهای فوق العاده ظریف 

عواطف او را -که از نخ  های ابریشم ظریف تر است- با سرانگشتان خودتان باز نکردید تا دچار 

عقده  ی ]عاطفی[ نشود، هیچ کس دیگر نمی تواند این کار را بکند« )خامنه اي س. , بیانات در 

سومین نشست اندیشه های راهبردی, 1390(.

آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی  های متعدد نشان داده است که همزمان رویکردهای افراطی 

وتفریطی را در مقوله  ی اشتغال زنان مردود می داند: »تعطیل فعالیت اجتماعی و اشتغال به 

نفع خانواده داری صرف یا رهاکردن خانواده به سود اشتغال؛ بلکه مدل موفق اینگونه است که 

اشتغال زنان در محیطی امن و مناسب در جهت تحقق اهداف خانواده صورت بگیرد و مغایرتی 

با وظیفه  ی مادری و همسری نداشته باشد« )خامنه اي س. , بیانات در اجتماع زنان خوزستان, 

.)1375

آیت اهلل خامنه اي به مناسبت همین نگاه، سیاست  های کلی اشتغال را پس از مشورت با 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390 تعیین کردند که بر مبنای آن بین زن و مرد 

در ایجاد فرصت  های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه  ی فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

و آینده نگری نسبت به تحوالت آن ها در سطح ملی تفاوتی وجود ندارد، اما باید اولویت حفظ 

خانواده لحاظ گردد. همچنین ایشان در سیاست  های کلی جمعیت، ابالغ شده در سال 1393 

اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران به ویژه در دوره  ی بارداری، شیردهی و پوشش بیمه ای 

هزینه های زایمان را برای کلیه  ی زنان کشور امری ضروری دانسته اند.
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5-6- عدم  اختالط و مرد انگاری در اشتغال زنان
در راستای تأمین محیط امن و تکامل شخصیت زن در عین قوام شخصیت اجتماعی-

اقتصادی وی، تأکید ویژه  ی آیت اهلل خامنه ای بر عدم  اختالط محرم و نامحرم است. بخشی از 

این مفهوم اختالط بر مصادیقی مانند تنظیم روابط زن و مرد در محیط کار بر مبنای فضای 

سالم جنسیتی استوار است، اما این موضوع بُعد دیگری نیز دارد که کمتر موردتوجه قرار گرفته 

است؛ عدم تحدید زنان در انتخاب مشاغل با ذات مردانه و توجه به تناسب با ویژگی  های جسمی 

و روحی زنان. به عبارتی، ایشان منتقد این روند استثمار زن در چارچوب  های مردانه در فرهنگ 

اشتغال مدرن است که زن را ناگزیر می کند؛ برای اثبات توانمندی اجتماعی و اقتصادی خود 

به اثبات برساند، قادر است همسان مرد باشد )خامنه اي س. ع., بیانات در دیدار جمعی از بانوان 

برگزیده کشور, 1393(.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
با وقوع انقالب و تأسیس جمهوری  اسالمی در ایران، همواره پروپاگاندای ادبیات غربی، اعم 

از دانشگاهی و رسانه ای، علیه جمهوری  اسالمی بر موضوع حقوق بشر زنان متمرکز بوده است 

و این در حالی ست که نگاه پدیدارشناسانه ای از آن سوی، نسبت به دیدگاه واقعی بنیان گذاران 

جمهوری  اسالمی نسبت به حقوق و آزادی  های زنان کاماًل مورد غفلت قرار گرفته است.

موضوع اشتغال زنان که نمایانگر توانمندسازی اقتصادی و مشارکت سازنده  ی اجتماعی 

زن در گفتمان مدرن به حساب می آید، یکی از کانون  ها و نقاط کلیدی این بحث است که فهم 

آن می تواند در فهم کلی، از این گفتمان نوظهور در بستر انقالب  اسالمی کمک کند. از این رو، 

مطالعه  ی حاضر با بررسی و تحلیل دیدگاه آیت اهلل خامنه ای در مقوله  ی اشتغال زن، حقوق 

و دقایق فردی و اجتماعی مترتب بر آن، تالش نموده، هسته  های گفتمانی آن را احصاء کند.

در این مسیر، رویکرد روشی مشابه الکال و موف )2001( در تحلیل گفتمان به کار گرفته 

شده است و ضمن ارائه  ی متن اجتماعی و آموزه های اسالمی و فقهی شیعی که بیانات آیت اهلل 

خامنه ای در آن امکان وقوع داشته، با مرور طیف وسیعی از سخنرانی  های ایشان، هسته های 
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قوام بخش این گفتمان را احصاء و برجسته کرده است.

از این منظر، بر اساس دیدگاه فقه امامیه، اشتغال زنان با حفظ حدود شرعی کاماًل، مجاز 

شناخته شده است؛ زیرا در نگاه شارع مقدس، استقالل مالی زن نسبت به درآمد خویش مورد 

تأیید قرار گرفته و زنان می توانند به کسب درآمد بپردازند. هر چند، زنان هرقدر هم درآمد 

داشته باشند، در تأمین مخارج خانواده تکلیفی ندارند و صیانت اقتصادی از خانواده، وظیفه 

شرعی مرد است. 

بررسی تفکرات آیت اهلل خامنه ای نشان می دهد؛ در بستر این فرهنگ، ایشان نیز نه تنها بر 

امکان وقوع، بلکه لزوم اشتغال زن تأکید دارد. چنانکه مطالعه  ی حاضر نشان می دهد؛ گفتمان 

ایشان در امر اشتغال زنان با 5 هسته  ی اصلی قابل بازشناسایی است؛ اشتغال به  مثابه  ی یک 

مصداق حقوق انسانی، توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سالمت و عزت ایشان، 

حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلت  های عفت و شرافت، 

تعادل نقش های خانوادگی و اجتماعی و عدم اختالط و مرد-انگاری در اشتغال زنان.

بر اساس هسته های گفتمانی احصاءشده، اشتغال برای آیت اهلل خامنه ای بر خالف فرهنگ 

مدرن و کاپیتالسیتی یک امر صرفاً اقتصادی برای به کارگیری نیروی کار زنان نیست؛ بلکه 

مسئولیت پذیری اجتماعی و حضور زن در جامعه قابل  توجه و الزم است. انتخاب زن در اینجا 

اهمیت دارد و آیت اهلل خامنه ای برای زن، عاملیت ویژه ای قائل است که او را مخّیر می کند، بین 

شغل صرف کسب درآمد، فعالیت های سیاسی یا اشتغاالت خیرخواهانه و داوطلبانه اجتماعی 

انتخاب و گزینش کند.

بنابراین، نگاه صرف اقتصادی و بهره کشی کارگرگونه از زن از منظر ایشان مطرود و ظالمانه 

است. به تبع این نگاه آزاداندیشانه به اشتغال زن، تکامل و صیانت از حریم و شخصیت او به 

معنای سالمت جسم و روح، شئون معنوی، عزت، مصلحت فردی، رعایت عفت و شرافت وی 

به ملزومات اصلی اشتغال زن تبدیل می شود.

عالوه  بر سطح فردی، حضور اقتصادی-اجتماعی زنان باید توأم با تعادل نقشی در نظر 
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گرفته شود و در این نگاه بر خالف گفتمان مدرن زن در سطح فردگرایانه صرف و سلولی 

باقی نمی ماند. زن در نگاه آیت اهلل خامنه ای، انسان متکاملی است که قادر است، بین الیه های 

همسری، مادری و شهروندی خود تعادل برقرار کند. در این منظومه، صرف داشتن شغل و 

درآمد یک فضیلت نیست، هرچند در عین حال، مردان بارها از سوی ایشان مورد خطاب قرار 

گرفته اند که زنان را در مسیر داشتن فعالیت و اشتغاالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک 

کنند و مانع نشوند. در این نگاه، رشته  ی عواطف بشری و حفظ کانون خانواده به  عنوان زیربنای 

جامعه برای نسل  های متمادی و نه صرفاً در نگاه کوتاه  مدت مورد  نظر بوده است.

دیگر نقطه  ی کانونی گفتمانی آیت اهلل خامنه ای در مقوله  ی اشتغال زنان که موجب ایجاد 

یک مسئولیت خطیر برای سیاست  گذاران و بخش  های اجرایی جامعه است، تأمین امنیت 

جسمی، روانی زن و صیانت از تمامیت هویتی او در محیط اشتغال زن است. در بخش سلبی، 

ایشان سوق  دادن زن به پذیرش شغل  های غیرعزت مند و غیرشریف را برای کسب درآمد 

به شدت نهی می کند. این تجربه در غرب از منظر ایشان وجود دارد که زن را تا پذیرش 

روسپیگری به عنوان یک شغل پیش برده است. به عالوه، این وظیفه  ی بسترسازان اشتغال زن 

است که طوری سیاست گذاری کنند که زنان را برای رفع نیازهای خود به جهت اجتماعی 

مجبور به پذیرش شغل  های مردانه نکنند؛ یعنی، موقعیت جسمی و روانی زن، قربانی اثبات 

خودش و توانمندی  هایش در قالب انجام کارهای سنگین و دشوار مناسب برای مردان نشود. 

از این منظر، بحث عدم  اختالط با نامحرمان و ایجاد محیط  های امن دور از دسترس و استثمار 

جنسی زن برای التذاذ مرد ضروری است.

این امر البته، ابعاد ایجابی نیز دارد که نمونه  ی آن ایجاد روشی ترکیبی و خالقانه با قالب  های 

متنوع برای زنان با شرایط فردی و خانوادگی متکثر است. برای مثال، فراهم کردن زمینه  ی 

اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه  ی آموزش بانوان و هدفمندکردن 

بیانات و  بانوان از جمله  ی این روش  ها و قالب  های اشتغال است که در  تسهیالت اشتغال 

سیاست  های ابالغی از سوی آیت اهلل خامنه ای مورد نظر بوده است.
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در نهایت، علی رغم شفافیت گفتمانی آیت اهلل خامنه ای در مقوله  ی اشتغال زنان و تأکید 

ایشان بر تسهیل این مسیر و انعطاف سیستمی در برقراری محیطی ایمن و سرشار از گزینه های 

متعدد و توانمندساز زنان برای پرورش استعدادهای فردی و شکوفایی اجتماعی و اقتصادی، 

به نظر می رسد هنوز در سیاست گذاری، اجرای قوانین و رویه های عملیاتی فاصله  ی بسیاری تا 

تأمین این مدل فکری وجود دارد. لذا، برای پژوهش  های آتی پیشنهاد می شود ابعاد کارکردی 

گفتمان احصاءشده در مطالعه  ی حاضر مورد بررسی و نقد قرار بگیرد.



راهبرد اجتماعی - فرهنگی    سال 10    شماره 41    زمستان 7521400

منابع

 بستان، ح. )1388(، نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسالم و فمینیسم، قم: زیتون. 	

جهان بزرگي، ا.؛ نبوي، م. و غالمي، ر. )1388(، میزگرد: تحلیل گفتمانی نظریه انقالب  	

اسالمی، زمانه، 84 و 85, 15-4.

جوادی آملی، ع. )1375(، زن در آئینه جمال و جالل، قم: اسراء. 	

حر عاملی، م. )بي تا(، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: اهل البیت)ع(. 	

حکیم، م. )1416 ه.ق(، االصول العامه للفقه المقارن. بیروت: دار االندلس. 	

حیدری شیخ طبقی، پ. )1392(، جایگاه اشتغال زنان در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت،  	

تهران: مرکز  ایرانی پیشرفت )ص. 819-803(،  الگوی اسالمی  دبیرخانه دومین کنفرانس 

الگوي اسالمي ایراني پیشرفت.

	 https://farsi.خامنه اي، س. ع. )1371, 9 25(، بیانات در دیدار جمعی از زنان، بازیابی از

khamenei.ir/: https://khl.ink/f/2645

	 https:// خامنه اي، س. ع. )1375, 12 20(، بیانات در اجتماع زنان خوزستان، بازیابی از

farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/7284

	 https://farsi. خامنه اي، س. ع. )1376, 7 30(، بیانات در دیدار جمعی از زنان، بازیابی از

khamenei.ir/: https://khl.ink/f/2859

راهبردی،  	 اندیشه های  نشست  در سومین  بیانات   ،)14 10 ,1390( ع.  خامنه اي، س. 

https://farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/18453 بازیابی از

خامنه اي، س. ع. )1392, 2 21(، بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته  ی حوزوی و  	

https://farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/22536دانشگاهی، بازیابی از

خامنه اي، س. ع. )1396, 2 17(، بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان، بازیابی از 	

	 https://farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/36431

خامنه اي، س. ع. )1393, 1 30(، بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، بازیابی  	



753 الگویاشتغالبانواندرگفتمانانقالباسالمی:بررسیوترسیمهستههایگفتمانیازمنظرآیتاهللخامنهاي

https://farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/26155 از

خامنه اي، س. ع. )1396, 12 16(، پیام به کنگره ی »هفت هزار زن شهید کشور«، بازیابی  	

https://farsi.khamenei.ir/: https://khl.ink/f/22138 از

خیری، ی. )1385(، اشتغال زنان و پیامدهای آن، مباحث بانوان شیعه، تهران: نور. 	

دهخدا، ع. ا. )1372(، لغت نامه دهخدا، تدوین  کنندگان: محمد معین و جعفر شهیدي،  	

تهران: دانشگاه تهران.

زیبائی نژاد، م. ر. )1394(، فمینیسم، در حمیدرضا حسنی، اسماعیل آقابابایی، و علیرضا  	

شالباف )تدوین کنندگان(، فمینیسم و دانش های فمینیستی: ترجمه و نقد تعدادی از مقاالت 

دایره المعارف فلسفی روتلیج )عباس یزدانی، و بهروز جندقی، مترجم(، قم: دفتر مطالعات و 

تحقیقات زنان.

زیبایی نژاد، م. ر. و سبحانی، م. ت. )1388(، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم  	

)بررسی مقایسه ای دیدگاه اسالم و غرب(، قم: دار الثقلین.

سعیدزاده، س. م. )1387(، مشاغل زنان در عصر رسالت )2(، قم: موسسه  ی فرهنگی و  	

https://library.tebyan.net/fa/77435اطالع رسانی تبیان، بازیابی از

صالحي نجف آبادي، ن. ا. )1374(، قضاوت زن در فقه اسالمی، در مجموعة مقاالت کنگره  	

بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی )س(- مسائل مستحدثه )2( )جلد جلد دوازدهم, ص. 

226-267(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

طباطبایی حکیم، س. م. )1417 ق.(، مستمسک عروهی الوثقی، قم: دار التفسیر. 	

طباطبائی یزدی، م. ک. )1409 ه.ق.(، عروهی الوثقی، بیروت: موسسه االعلمی المطبوعات. 	

طباطبائی، س. م. ح. )بی تا(، المیزان، تهران: بنیاد علمی فرهنگی عالمه طباطبائی. 	

طبرسی، ف. )1406 ق.(، مجمع البیان، بیروت: دار المعرفه. 	

طوسي، م. )1390 ه.ق.(، تهذیب األحکام، تهران: دار الکتب اإلسالمیه. 	

طوسي، م. )بی تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار اإلحیاء تراث العربی. 	



راهبرد اجتماعی - فرهنگی    سال 10    شماره 41    زمستان 7541400

عظیم زاده اردبیلی، ف. )1391(، اشتغال و مالکیت زنان، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(. 	

عظیم زاده اردبیلی، ف. و غمامي، ز. س )1391(، مطالعه فقهی- حقوقی اولویت سنجی  	

اشتغال و خانه داری زنان در نظام حقوقی ایران، مطالعات دولت اسالمی)2(، 65-39.

فخر رازي، م. )1420 ق.(، التفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 	

فریدمن، ج. )1381(، فمینیسم، )ف. مهاجر, مترجم( تهران: آشیان. 	

قیطانچی، ا. )1390(، موجهای فمینیسم، تهران: توسعه. 	

کلیني، م. )1385(، الکافي )جلد 1(، تهران: دارالکتب االسالمیه. 	

گیدنز، آ. )1372(، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. 	

مجلسی، م. ب. )1404 ه.ق.(، بحاراالنوار، بیروت: موسسه الوفاء. 	

مطهری، م. )1378(، نظام حقوق زن در اسالم، قم: صدرا. 	

مغنیه، م. ج. )1965(، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت: دار العلم. 	

مکارم شیرازی، ن. )1380(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب االسالمیه. 	

موسوي الخمیني، س. ر. ا. )1409 ه.ق.(، تحریرالوسیله، نجف االشرف: آداب. 	

نجفی، م. ح. )بی تا(، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، قم: اهل البیت )ع(. 	

نوری، ح. )بی تا(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: احیاء. 	

• Ahmed, L. (1992). Women and gender in Islam: Historical roots of a 

modern debate. New Haven: Yale University Press.

• Bahramitash, R. (2003). Revolution, Islamization, Women’s 

Employment in Iran. The Brown Journal of World Affairs, 9(2), 229-

241. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/24590480

• Dörfler, T. (2002). Postmodern practices: Beiträge zu einer vergehenden 
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