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چكيده
هدف این مقاله تفسیر مفاهیم «استعداد»« ،تحصیل» و «اشتغال» مذکور در
بندهای  2-2و  4-5سیاستهای کلی «علم و فناوری» از حیث جنسیت و در
اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی است .جهت نیل به هدف مقاله با استفاده
از روش تحلیل مضمون ،برپایه دیدگاه مقام معظم رهبری ،ابتدا تفاوتها و
شباهتهای استعدادهای طبیعی و الگوی اشتغال زنان و مردان بیان شده و در
گام بعدی رشتههای تحصیلی متناسب با استعدادهای طبیعی و نیازهای شغلی
آنان بررسیشده است .یافتهها حکایت از آن دارد که استعدادهای زنان و مردان
در جنبههای انسانی و معنوی همسان و در حوزههای جسمی و عاطفی متفاوت
است و متناسب با آن برخی مشاغل و رشتهها بین زنان و مردان یکسان و برخی
دیگر بین آنها متمایز است.
واژگان كليدي:
اشتغال زنان ،استعداد طبیعی ،پذیرش دانشجو ،زنان

 .1این مقاله با حمایت موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی تدوین شده است.
 .2دکتری مدیریت دولتیgh.salimi82@gmail.com .
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-1مقدمه و بیان مسئله

مطابق بند یک و دو اصل  110قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت
بر حسن اجرای آن بر عهده مقام معظم رهبری است .سیاستهای کلی سیاستهایی
پایدار و فراگیر هستند که بیانگر مبانی و اصول ارزشی نظام بوده و برای تحقق آنها
سیاستهای اجرایی وضع میشوند (بینام ،1392 ،ص  .)20سیاستهای کلی علم
و فناوری ازجمله این سیاستهاست که در تاریخ  1393/6/29از سوی رهبرمعظم
انقالب به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد؛
ازآنجاکه سیاستهای کلی برنامه پنجم 2بر تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای
مهم مانند سیاستهای کلی علم و فناوری تأکیددارند و رهبر معظم انقالب در این
زمینه میفرمایند«:اینکه ما گفتیم مسائل گوناگون مهم پیوست فرهنگی داشته باشد،
معنای آن این است که هنگامی که یک حرکت اساسی درزمینه فناوری ،تولید و
پیشرفت علم میخواهیم انجام بدهیم ،ملتفت لوازم فرهنگی آن باشیم( ».مقام معظم
رهبری )1392/9/19 ،و با توجه به اینکه مسائل زن و خانواده جزء مسائل اولویت یک
کشور است (مقام معظم رهبری )1390/10/14 ،تا آنجا که اصل دهم قانون اساسی
بیان میدارد«:خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است و همه قوانین و مقررات و
برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست
آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد»؛ در همین امتداد
برش جنسیتی سیاستهای کلی علم و فناوری ( )Mazur and Pollack, 2009و بررسی
آنها از منظر زن و خانواده ،در حقیقت پیوست فرهنگی این سیاستهاست که برای
تدوین سیاستهای اجرایی ضروری است .بدین منظور پژوهش حاضر در صدد است تا
مفاهیم «استعداد»« ،اشتغال» و «تحصیل» ذکر شده در سیاستهای کلی علم و فناوری
یعنی بندهای« :2-2:اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد دانشجویان
در انتخاب رشته تحصیلی» و « :4-5تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال»؛ را از
حیث جنسیت و از منظر گفتمان اسالم ناب و با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری
تفسیر کند .تفسیر در معنای حقوقی ،پرده برداشتن از معنای متکلم یا قانونگذار از
طریق الفاظ است (دولترفتار حقیقی ،1389 ،ص  )14و با توجه به اینکه رهبر معظم
انقالب سیاستهای کلی نظام را تعیین میکنند ،برای تفسیر آنها به نظرات ایشان
رجوع شده است .در این راستا سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
1

 .1اصل یکصد و دهم :وظایف و اختیارات رهبر -1:تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام  -2نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
 .2بند یک سیاستهای کلی برنامه پنجم ابالغی « :1387/10/21تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم».

 .1در مورد آسیبهای سبک زندگی کنونی و خطر غربی شدن آن و مسئله افزایش طالق ر .ک به بیانات در دیدار جوانان
استان خراسان شمالی 91/7/23
 .2السون استاد بازنشسته علوم اجتماعی خانواده از دانشگاه مینه سوتا است .وی رئیس سابق شورای ملی روابط
خانوادگی  NCFRبوده است.
3. Sarah Rosenfield

تفسیر سیاستهای کلی علم و فناوری در مورد اشتغال و تحصیل زنان  /غالمرضا سلیمی

سؤال یک :استعدادهای طبیعی زنان با مردان چه تفاوتها و شباهتهایی دارد؟
سؤال دو :الگوی اسالمی اشتغال زنان با مردان چه تفاوتها و شباهتهایی دارد؟
سؤال سه :متناسب با الگوی اسالمی اشتغال زنان و مردان و استعدادهای آنان،
چه بازبینیهایی در رشتههای تحصیلی و نظام پذیرش دانشجو باید صورت پذیرد؟
و با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب« :اگر شماها میخواهید برای مسئله اساسی
زن فکر بکنید ،شرط ا ّول آن این است که خودتان را و ذهنتان را باید از تف ّکرات غربی
متحجر؛ ظاهرش
متحجر نونما  -ظاهرش نو ،باطنش
که یک تف ّکرات کلیشهای غلط
ّ
ّ
ّ
مستقل از تفکرات
دلسوزانه ،باطنش خائنانه است ،خالص کنید ،نجات بدهید؛ فکر
غربی بکنید» (مقام معظم رهبری )1393/1/30،در بیان مسئله و بررسی ادبیات موضوع
به رویکردهای فمینیستی و آسیبهای آن-که در صورت تفسیر انحرافی سیاستهای
کلی-متوجه کشور خواهد شد ،پرداخته میشود .در ادامه به برخی مسائل و چالشهای
ایجاد شده که در صورت تفسیر انحرافی و التقاطی بوجود میآید اشاره میشود:
هر چه جوامع غربیتر میشوند بر میزان طالق 1در آنها افزوده میشود؛ عالقه زنان
به تحصیل ،استقالل یافتن و قدرت داشتن ،تأثیر قابل توجهی در این روند داشته است
(اولسون ،1384،2صص  )73سارا روزنفلید 3جامعهشناس دانشگاه راجرز معتقد است:
«اشتغال زنان ،تأثیر منفی بر سالمت روانی همسرانشان دارد» .درآمد نسبتاً باالی
زن میتواند با از دست دادن روحیه ،غمگینی ،اضطراب ،ناامیدی و درماندگی شوهر
همراه باشد .همچنین اشتغال زنان در خارج از خانه اغلب با استرس مضاعفی که ایجاد
میکند ،سالمت روانی خود زن را تحت تأثیر قرار میدهد .بت راشینگ و آنت شویب
بیان میدارند :زنان دارای مشاغل تمام وقت ،اغلب متحمل فشار وظایف بیش از حد
و خستگی و فرسودگی ذهنی هستند .این مسئله در میان زنانی که همه یا بیشتر
وقت خود را به خانهداری اختصاص میدهند ،دیده نمیشود .افزایش احتمال طالق و
تربیت بد فرزندان خطر جدی دیگری است که اشتغال خارج از خانه زنان به همراه دارد
(کریستن ،1389 ،صص  )4-5فمینیسم یکی از گفتمانهای برخاسته از غرب است
که که بحرانهای متعددی را برای آن تمدن بهوجود آورده است و برخورد منفعالنه ما
با این جریان نیز آسیبهای فراوانی برایمان به ارمغان آورده است .رهبر معظم انقالب
در مورد چالشها و بحرانهایی که به واسطه نادیده گرفتن نقش واقعی زنان در تمدن
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غرب بهوجود آمده میفرمایند« :فرهنگ غربی خانواده را متالشی کرد .امروز یکی از
مشکالت بزرگ دنیای غرب ،متالشی شدن خانوادههاست ،افزایش فرزندان بی هویت
است .اینها گریبان غرب را خواهد گرفت .حوادث اجتماعی بهمرور پیش میآید .غرب
از همین نقطه سختترین ضربهها را خواهد خورد و این تمدن مادی پر زرق و برق از
همین نقطه فرو خواهد ریخت (مقام معظم رهبری .)1391/4/21 ،امروز کار جوامع
غربی بهجایی رسیده است که میلیونها نوجوان تبهکار و فاسد در کشورهای اروپایی
تمدن ما ّدی ،آن پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ،در
و آمریکایی ،در زیر سایه آن ّ
سن ده سالگی ،دوازده سالگی دزدند ،قاتلند ،قاچاقچیند ،معتادند ،سیگار میکشند،
حشیش میکشند! این ،بهخاطر چیست؟ بهخاطر آن است که زن غربی ،قدر خانواده
را ندانست»(.)1375/12/20

نمودار  -1تأثیر فمینیسم در فروپاشی حکومتها

متأسفانه ما نیز در مقاطعی در عرصه سیاستگذاری و اجرا در برابر این گفتمان دچار
انفعال شدیم .معظمله در این مورد میفرمایند « ما در مقابل این دچار انفعال شدیم،
یعنی دور خوردیم؛ ما هم نادانسته ،ناخواسته ،این گفتمان را قبول کردیم؛ که ما به رخ دنیا
بکشیم که ببینید ،ما در بخشهای اجرایی اینقدر زن داریم! این همان دور خوردن است،
این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد(».مقام معظم رهبری.)1392/2/21 ،
همانطورکهجریانفمینیسمبحرانهایمتعددیدرغرببهوجودآوردهاست تاجاییکه
بولینگ «کاهش نرخ باروری» در آلمان و ژاپن را یکی از دالیل بازنگری در سیاستهای
کار و خانواده و مصالحه بین آنها و تقویت نقش خانواده میداند )boling, 2015( 1.و
هاجری در کتاب فمینیسم جهانی و چالشهای پیشرو با اشاره به آمار کشورهای فرانسه
و آمریکا تعداد کودکان زنان شاغل را از زنان غیر شاغل کمتر میداند (هاجری.)1386 ،
انفعال در برابر این گفتمان نیز اثراتش را در جامعه ایراناسالمی گذاشته است .یکی از
مسائل مهم مربوط به خانواده کاهش جمعیت هست .مقام معظم رهبری از ابتدای سال
 1390در قالب  11سخنرانی و ابالغیه به موضوع تحدید نسل و اثرات آن اشاره داشتند.
در این زمینه ایشان میفرمایند«:یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن
فکر میکند ،تن او میلرزد ،این مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛
جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند .یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل
 .1این رویکرد میتواند متأثر از موج تعدیلشده فمینیسم از اوایل دهه  90قرن بیستم باشد (.رک به منصورنژاد) 1381،

 -2ادبیات نظری و پیشینه موضوع

مسئله زن و خانواده یکی از مهمترین محورهای چالش اسالم و دنیای غرب است (خندان،
 ،1381صص 79-80؛ خسروپناه ،1389 ،ص  )256در نظریه پیشرفت اسالمی ،زن و
خانواده نقش محوری و جدایی ناپذیر از یکدیگردارند (مقام معظم رهبری)1393/1/30،؛
خانواده کلمه طیبهای است (همان )1379/12/15 ،که سلول اصلی جامعه و شرط الزم
برای پیشرفت آن است (همان )1390/10/14 ،و جامعه با داشتن خانوادههای مستحکم
است که به صالح خواهد رسید (همان)1379/12/15 ،؛ خانواده سالم و آرام هم محیطی
است برای تربیت فرزندانی با ساختار عاطفی و روانی سالم (همان )1374/5/11 ،و هم
مکانی است برای تجدید قوای زوجین و آرامش یافتن 1آنها؛ و در خانواده این زن است
که عنصر اصلی است (همان )1375/12/20 ،و اگر او نباشد خانواده شکل بدون معنایی
خواهد یافت (همان .)67/9/13 ،به همین دالیل است که مسئله زن و خانواده جزء مسائل
درجه یک کشور است( .همان)90/10/14 ،
مدرن غربی در دوران پس از رنسانس
وحی بش ِر
ِ
در مقابل عقل خودبنیاد و منقطع از ِ
و در راستای دستیابی به توسعه و بهشت زمینی ،بیشینهسازی ثروت ،قدرت و شهوت را
در پاسخ به تمایالت نفس اماره محور کار خود قرار داد و فمینیسم یکی از مکاتبی بود که
در این راستا شکل گرفت ( )Adapted from Kasser,2002,36. Staudt,2008و چون
در طول تاریخ گذشته غرب ظلمهای فراوانی به زن شده بود با استقبال آنان نیز مواجه
گشت .در این دوره نقش زنان در خانواده نادیده گرفته میشود و به آنان بهعنوان نیمی
از نیروی انسانی مؤث ر در توسعه اقتصادی که البته ارزان ،مطیع و جذب کننده مشتری
به سازمان هم هستند ،نگریسته میشود و به همین منظور و جهت افزایش بهرهوری،
در دانشگاهها آموزش میبینند ()Adapted from Mill& mill,1869.Howie,2010,11
(رجبی ،1379 ،ص  .)210مقام معظم رهبری در مورد اجزای گوناگون جریان فمینیسم
بیان میدارند«:گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی دارد ،لکن دو جزء در آن برجسته
است :یکی مردواره کردن زن ،یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت
جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان و این را
مهم از این گفتمان
یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند این یک بخش ّ
است؛ یک بخش دیگر هم زن را وسیله راحتی برای التذاذ جنسی مرد قرار دادن(».مقام
معظم رهبری)1392/2/21 ،
 .1سوره مبارکه روم ،آیه شریفه 21
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عالج نیست(».مقام معظم رهبری)1392/9/19 ،
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متعددی درزمینه های مختلف
هرچند فمینیسم مشتمل بر نظریات و مدعیات
ّ
است ،ا ّما با نگاهی اجمالی به محتوای فمینیسم آشکار میگردد که بسیاری از عقاید
خاص فمینیستی دارد .کما اینکه برخی محققان
این مکتب ریشه در انسانشناسی
ّ
تأکید کردهاند که فمینیسم ،مخصوصاً در صورت ساده و ا ّولیة آن ،درواقع یک نظریه
انسانشناسی -زنشناسی است و بقیة نظریات بر همین اساس شکل گرفتهاند( .بیگدلی
به نقل از باقری ،1382،ص 12؛ فریدمن ،1383 ،ص  )17درواقع فمینیسم بر پایه
پاسخ به این سؤال شکل گرفته است که «زن کیست؟» و آیا تفاوتی ماهوی با مرد
دارد یا خیر و اگر بلی آن تفاوتها کدماند؟ به همین منظور ابتدا به بررسی این مهم
در مبانی اسالمی که رویکرد اصلی این پژوهش است پرداخته میشود و در انتها نظر
فمینیستها در این زمینه مرور شده است.
 -1-2مبانی اسالمی

بر خالف برخی نظریات که زن را مقدمه وجود مرد و آفریده شده از باقیمانده گل وجود او
میداند (مطهری ،1386 ،ص  )117اسالم معتقد است زن و مرد دارای آفرینشی یکسان
و مستقل میباشند .آیات زیر داللت بر این مفهوم دارند:
عار ُفوا ،إ ِ َّن
•	یاأَی َها ال َّن ُ
ناکم م ِْن َذک ٍر َو أُن ْثیَ ،و َج َعلْ ْ
اس إِن َّا َخلَ ْق ْ
ناکم شُ ُعوباً َو َقبائ َِل ل ِ َت َ
َ
1
کم ِع ْن َد َّ
ْقاکم
الل ِ أَت ْ
کر َم ْ
أ َ
2
ض
کم م ِْن ب َ ْع ٍ
• أَن ِّی ال أُضِ ُ
کم م ِْن َذک ٍر أَ ْو أُن ْثی ،ب َ ْعضُ ْ
یع َع َم َل عام ٍِل ِم ْن ْ
همچنین بر خالف برخی نظریات که زن را شرور و عامل گناه میداند ،اسالم معتقد
است بین زن و مرد از حیث استعداد معنوی تفاوتی وجود ندارد (همان ،ص  .)118آیات
زیر بیانگر این مفهوم است:
َ ُ
یب ًةَ ،و ل َ َن ْج ِزی َّن ُه ْم
•
َم ْن َعم َِل صال ِحاً م ِْن َذک ٍر أ ْو أن ْثی َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن َفلَ ُن ْحیی َّن ُه َحیا ًة َط َ
َ
3
ون
أَ ْج َر ُه ْم ب ِأ ْح َس ِن ما کان ُوا ی ْع َم ُل َ
ون
•
َو َم ْن َعم َِل صال ِحاً م ِْن َذک ٍر أَ ْو أُن ْثی َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن َف ُأولئِک ْ
یر َز ُق َ
ید ُخ ُل َ
ون ال ْ َج َّن َةْ ،
4
فیها بِغَی ِر حِ ساب
5
ُّ
•
ِین
کل ن َ ْف ٍ
کس َب ْت َره َ
س ب ِما َ
امام خمینی (ره) نیز در این زمینه تصریح دارند« :در برخی موارد تفاوتهایی بین زن

 .1سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 13
 .2سوره مبارکه آلعمران آیه شریفه 195
 .3سوره مبارکه نحل آیه شریفه 97
 .4سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 40
 .5سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 38

 .1سوره مبارکه بقره آیه شریفه 286
 .2سوره مبارکه یونس آیه شریفه 82
 .3سوره نساء آیه 32
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و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد»(صحیفه امام ،ج  ،4ص .)364
همچنین آیت اهلل جوادی آملی در این زمینه بیان میدارد «قرآن کریم وقتی مسئله زن
و مرد را مطرح میکند میگوید :این دو را از چهره ذکورت و انوثت نشناسید بلکه از چهره
انسانیت بشناسید و چون حقیقت انسان را روح او تشکیل میدهد ،نه بدن او؛ انسانیت انسان
را جان او تأمین میکند نه جسم او»( .جوادی آملی ،1374 ،ص  )67عالمه طباطبایی
در مورد حقوق مشترک آنها معتقد است« :مرد میتواند خودش در سرنوشت خویش
تصمیم بگیرد و خودش مستق ً
ال عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود ،همچنین زن
کس َب ْت َو َعلَیها َما اک َت َس َب ْت» 1پس زن و مرد
چنین حقی را دارد بدون هیچ تفاوت«:لَها ما َ
در آنچه که اسالم آن را حق میداند برابرند و بهحکم آیهَ «:و یحِ قُّ َّ ُ
الل ال ْ َحقَّ »( 2طباطبایی،
 ،1374ج  ،2ص .)410
بر خالف آنچه فمینیستها ادعا میکنند که درواقع ازلحاظ جسمی و عاطفی بین
زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تفاوتهای بوجود آمده بهخاطر اثرات محیطی است از
عاطفی زن و مرد تفاوت وجود دارد .آیات زیر داللت
منظر اسالم بین استعداد جسمی و
ِ
بر این تفاوت دارد:
ون َعلَی النِّسا ِء ب ِما َفضَّ َل َّ ُ
• ال ِّر ُ
الل ب َ ْعضَ ُه ْم َعلی ب َ ْعض
جال َق َّوا ُم َ
و این قوامیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکر او بر
نیروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که از نیروی سرشار عواطف بیشتری بهرهمند
است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه
طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع کند (مکارم شیرازی ،1374 ،ج
 ،3ص .)370
َو ال تَ َت َم َّن ْوا ما َفضَّ َل َّ ُ
َصیب ِم َّما اک َت َس ُبوا َو ل ِلنِّسا ِء
•
ض ل ِل ِّر ِ
کم َعلی ب َ ْع ٍ
جال ن ٌ
الل ب ِ ِه ب َ ْعضَ ْ
َصیب ِم َّما اک َت َس ْب َن َو ْس َئ ُلوا َّ
اللَ م ِْن َفضْ ل ِهِ3
ن ٌ
عالمه طباطبایی در تفسیر آیه در تبیین مفهوم «فضل» بیان میدارد :مراد از فضل
برتریهایی است که خدا به هر یک از دو طایفه مرد و زن داده ،احکامی در خصوص مردان
تشریع کرده و احکامی دیگر در خصوص زنان (طباطبایی ،1374 ،ج  ،4ص  .)533وی
در مورد برتریهای زن بیان میدارد« :خدای تعالی در آفرینش زن دو خصلت قرار داده
که به آن دو خصلت ،زن از مرد امتیاز پیدا میکند:
اول اینکه :زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر قرار داده
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تا نوع بشر در داخل این صدف تکون یافته و نمو کند تا به حد والدت برسد ،پس بقای نوع
بشر بستگی به وجود زن دارد و به همین جهت که او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر
احکامی مخصوص به خود دارد و باهمان احکام از مرد ممتاز میشود.
دوم اینکه :ازآنجاکه باید این موجود ،جنس مخالف خود یعنی مرد را مجذوب خود
کند و مرد برای اینکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقتهای
خانه و خانواده جذب شود ،خداوند در آفرینش ،خلقت زن را لطیف قرار داد و برای اینکه
زن مشقت بچهداری و رنج اداره منزل را تحمل کند ،شعور و احساس او را لطیف و رقیق
کرد و همین دو خصوصیت که یکی در جسم او است و دیگری در روح او ،تاثیری در وظائف
اجتماعی محول به او دارد»(طباطبایی ،1374 ،ج  ،2ص  .)410در همین امتداد حسینی
طهرانی مینویسد« :زن در همه حقوق اجتماعی و احکام عبادی با مرد مشترک است و
در کسب و ملکیت و تعلیم و تعلم و جلب منافع و دفع ضررها استقالل دارد ،جز در آنچه
که جز در آنچه که به مالحظه این دو خصوصیتی-که گذشت -که فطرت برای بقای نوع
انسان در زن قرار داده است از عهده او خارج است و به این دو دلیل از مرتبه مرد در فعالیت
و اعمل نیرو و سرسختی خارج میشود»(حسینی طهرانی ،1434،ص «)90اما باید توجه
داشت که تفاوتهای زن و مرد تناسب است نه نقص و کمال .قانون خلقت با این تفاوتها
تناسب بیشتری میان زن و مرد -که قطعاً برای زندگی مشترک ساخته شدهاند و مجرد
زیستن انحراف از قانون خلقت است -به وجود آورده است»(مطهری ،1386 ،ص )161
یافتههای علمی و تجربی نیز تفاوت زن و مرد را در مسائل فیزیولوژیکی و ساختمان
بدن مانند قدرت عضالنی و ترکیب استخوانها ،ضخامت پوست ،نیازهای غذایی ،ایمنی
بدن ،طول عمر و مرگ ،مغز و اعصاب ،قلب و ریه ،حواس پنجگانه ،چربی بدن ،صدا ،قد و
وزن و نسبت اندامها و مسائل روانی مانند اعتماد به نفس ،گرایشات مادی و معنوی ،عواطف
و احساسات ،هیجانات ،استرس ،وابستگی و استقالل و درونگرایی و برونگرایی و موضوع
هوش و استعداد درزمینه هایی مانند جمجمه و مغز ،قشر مخ ،بهرههوشی ،رشد هوشی،
خالقیت و نبوغ و حافظه ثابت کرده است (مطهری ،1386 ،صص 164-5؛ حسینی،
 ،1379صص  .)250-221در سال  1974در تالشی که یکبار برای همیشه صورت گرفت
تا ارزیابی شود آیا تأکید اصلی فمینیستهای تندرو برموضوع همسانی زن و مرد ،پایه
و اساس درستی دارد یا نه .الینور مککوبی و کارول جکلین ،دو دانشگاهی فمینیست از
دانشگاه استانفورد ،تحقیق دو جلدی جامعی با عنوان روانشناسی تفاوتهای جنسی
منتشر کردند 1.آنها هزاران اثر را مطالعه کردند با این امید که ثابت کنند همه تحقیقاتی
1. Eleanor Maccoby and Carol Jackin, The Psychology of Sex Differences (Stanford,
California: Stanford University Press, 1974), Vol.1.
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باوجود تنوع دیدگاههای فمینیستی ،میتوان هفت رویکرد عام را در این رابطه شناسایی
کرد که عبارتاند از .1 :فمینیسم لیبرال .2 ،فمینیسم مارکسیست .3 ،فمینیسم
رادیکال .4 ،فمینیسم سوسیالیست .5 ،فمینیسم اگزیستانسیالیست .6 ،فمینیسم
روانکاوانه .7 ،فمینیسم پست مدرنیست (بوستان ،1390 ،ص  40به نقل از تانگ) 1با
این وجود همانطور که در باال اشاره شد هستیشناسی زنان و شباهتها و تفاوتهای
استعدادهای آنان با مردان موضوع محوری تمام نحلههای فمینیستی است که در
ادامه مرور میشود.
برخی از فمینیستها برآنند که مفهوم زن ماهیتی مجعول است .آنها منکر تفاوتهای
طبیعی زن و مرد هستند .سیمون دوبوار 2مادر معنوی فمینیستها در کتاب جنس
دوم بیان میدارد« :انسان زن به دنیا نمیآید ،بلکه زن میشو»د»Beau� 392,1949( 3
 .)voirبهعبارتدیگر ،مفهوم زن ،ناظر به امری وجودی نیست ،بلکه از امری ماهوی،
آن هم ماهیتی مجعول و دست دوم حکایت میکند (باقری ،1382،ص  .)79ا ّما وجود
تفاوتهای فیزیولوژیک غیر قابل انکار معضلی برای قائالن به این فکر بهوجود آورده بود.
جین فریدمن در تحلیلی تاریخی میگوید :تفاوت زیستشناختی ،قرنها توجیهکننده
نقشهای مختلف و متفاوت اجتماعی برای زنان و مردان بود .قدرت جسمانی کمتر آنان
و توانایی زایمان و شیردادن ،حضور آنان را در عرصههای اجتماعی محدود میکرد .کمتر
بودن حجم مغز زنان نیز این گفتهها را در طول قرن  19تا  20تأیید میکرد و تالش برای
گردآوری دادههای علمی مؤید وجود تفاوت ذاتی بین زن و مرد همچنان ادامه داشت.
سپس فمینیسمتها به بیاهمیت جلوه دادن این تفاوتهای فیزیولوژیک در نقشهای
1. Rosemarie Tong(1997)Feminist Thought, London, Routledge
2. Simone de Beauvoir
3. One is not born, but rather becomes, woman

تفسیر سیاستهای کلی علم و فناوری در مورد اشتغال و تحصیل زنان  /غالمرضا سلیمی

که نشاندهنده ی تفاوتهای جنسیتی بودند از تعصب در طرح یا جانبداری ایدئولوژیک
ناشی شدهاند؛ ولی شواهدآنها را در خود غرق کرد .آنها دریافتند که تفاوتهای آشکاری
بین پسران و دختران ،حتی قبل از تولد وجود دارد .تفاوتهای گستردهای بین دو جنس در
تمام زمینههای آمادگی جسمانی ،استعداد بیمار شدن ،ادراک ،یادگیری ،توانایی لمسی،
زبانآموزی ،توانمندیهای ذهنی ،آستانه درد و غیره وجود دارد (گاردنر ،1387 ،صص
 .)192همچنین اسلون در پژوهشی دریافت مردان در محیط کار بیش از زنان خشمناک
و زنان بیش از مردان شاد هستند.)Sloan, 2012, p 384( .
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اجتماعیپرداختند.آنهابینتمایزاتجنسی (کهناشیازتمایزاتزیستشناختیاست)
وتفاوتهای جنسیتی( 2که در نگرش آنها ،ناشی از تفاوتهای روانشناختی و کلیشههای
جامعه ساخته است) فرق قائل شدند ( )Powell,2010,4برخی اندیشگران حتی جنس را
نیز اجتماعی و فرهنگی میدانند (خالقی و پورعزت ،1394،ص  )441و در همین امتداد
مکاتب حقوقی خود را نیز پایهگذاری کردهاند .))Sandland and Richardson, 2000
فمینیستهایی که تمایز جنس و جنسیت را در نظر گرفتهاند ،در بحث از وضع مطلوب
اجتماعی،برآنندکهدرچنینجامعهای،نقشهایاجتماعیونیزجهتگیریهایجنسی،
برحسب زن بودن و مرد بودن تعیین نمیشوند ،بلکه افرادی از هر دو جنس میتوانند هر
نقشی را که ترجیح میدهند انتخاب کنند (باقری ،1382،ص .)81
بر خالف دیدگاه نخست که در آن به حذف مفهوم زن و ماهیت زنانه میپردازند ،گروه
دیگری از فمینیستها برآنند که زن ،از ماهیت ویژهای برخوردار است .البته ،این گروه نیز
با گروه نخست توافق دارند که در تاریخ بحث از ماهیت آدمی ،تصویری که از زن ساخته
شده ،درجه دوم و تابعی از ماهیت مردانه بوده است؛ اما در مقام واکنش به این جریان،
بر خالف آنان ،به مجعول بودن ماهیت زن قائل نمیشوند ،بلکه برآنند که زن ،ماهیتی
متمایز با مرد دارد که باید به کشف آن پرداخت (باقری ،1382،ص )81
1
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در ادامه برخی مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله یعنی تحصیل و اشتغال
زنان مرور میشوند:
.1کهريزي و مرادي ( :)1394سؤال اصلي پژوهش حاضر عبارت است از :چالش هاي
اخالقي اشتغال زنان در بيرون از منزل و راهکارهاي اسالمي براي مقابله با آنها چيست؟
فشار مضاعف به زنان ،سوء استفاده جنسي عليه زنان ،ايجاد روحيه متقابل بين همسران
و افزايش طالق چالشهاي اخالقي هستند و راهکار مقابله با آنها عبارت اند از :وجوب
نفقه بر مرد ،منع زنان از پرداختن به مشاغل سخت خشن ،پرهيز از زندگي تجملي،
خودداري از اسراف و تبذير ،حضور در سايه حجاب و ترغيب مردان به مشارکت در
امور خانه.
.2باللي ،سياح و محبي ( :)1394اين مطالعه با استفاده از روش کيفي و بحث گروهي
متمرکز ،ديدگاههاي  19نفر از کارشناسان مسائل زنان و خانواده درباره پديدة «ورود
زنان به مشاغل مردانه» و داليل آن ،مورد پرسش و بحث قرارگرفته است .يافته هاي
حاصل از تجزيه وتحليل داده ها به روش تحليل تماتيک نشان داد مشارکت کنندگان
1. sex
2. gender
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در مورد اين پديده ديدگاه هاي پيامدگراي مثبت گرا ،پيامدگراي منفي گرا و تلفيقي
داشتند .تعالي توانايي هاي فردي و ارتباطي زنان و تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي از
داللت هاي مثبت ورود زنان به مشاغل مردانه ذکر شده اند .همچنين ،جداسازي مشاغل
زنان مانع پرورش استعدادهاي آنها ،تقويت باورهاي جنسيتي در جامعه و عدم تعادل
اقتصادي جنسيتي قلمداد شده است؛ اما پيامدگرايان منفي گرا ورود زنان به مشاغل
مردانه را مترادف فاصله گيري زنان از دنياي زنانه ،عدم تعادل هويتي و شخصيتي،
فرسودگي جسمي و رواني ،کاهش فرصت ازدواج ،ناامني اخالقي و جنسي براي زنان
درگير در اين مشاغل و بازخوردهاي اجتماعي مردانه دانسته اند.
.3معدني و نژاد فالح ( :)1393هدف بررسي تأثير اشتغال زنان بر خانواده از طريق
مقايسه شاغلين آموزش پرورش و شاغلين خودروسازي هست .پژوهش از نوع کاربردي
و روش مورد استفاده توصيفي از نوع پيمايشي بوده که در آن به منظور جمع آوري
دادهها از پرسشنامه هاي استاندارد براي سنجش ميزان سالمت رواني و ميزان رضايت
زناشويي استفاده شد و همچنين وضعيت تحصيلي دانش آموزان نيز از طريق بررسي
ميزان معدل تحصيلي آنان تعيين گرديد .نتايج نشان مي دهد که زنان غير شاغل درزمينه
سالمت عمومي و رضايت زناشويي وضعيت مطلوب تري داشته و تفاوت معناداري با
هر دو گروه زنان شاغل نشان دادهاند .در ارتباط با وضعيت تحصيلي فرزندان نيز،
زنان شاغل در نظام آموزش و پرورش رتبه نخست را به خود اختصاص داده و تفاوت
معناداري را با زنان شاغل درصنعت نشان دادهاند.
.4بابايي فرد ( :)1392پژوهش درصدد سنجش تاثيرات اشتغال زنان بر خانواده و
روابط اجتماعي در شهر آران و بيدگل است .اين پژوهش با روش پيمايشي و مصاحبه با
 250نفر از زنان شاغل متأهل در شهر آران و بيدگل انجام شد .نتايج نشان مي دهد که
بين نقشهاي کاري و نقشهاي سنتي خانه داري ،همسرداري و فرزندداري و همچنين
روابط اجتماعي تعارض وجود دارد و رابطه ميان آنها معنادار و مستقيم است.
.5توسلي و سعيدي ( :)1390اين مقاله تأثير اشتغال زنان بر روابط زن و مرد در
جريان تعامالت خانوادگي بين دو گروه زنان متأهل شاغل و غيرشاغل مورد مقايسه
و بررسي قرار مي گيرد .اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و
با انتخاب نمونه اي بالغ بر  384نفر از زنان شاغل و غيرشاغل ساکن در شهر ايوانکي
واقع در استان سمنان و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و
نمونه گيري سهميه اي انجام شده است .نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ميزان
دسترسي زن و مرد به منابعي همچون درآمد و تحصيالت مي تواند اقتدار به نفع هريک
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از آنها را در خانواده افزايش دهد .افزايش اعتقاد به ايدئولوژي جنس گرايانه در زنان
موجب مي شود تا اقتدار به نفع مرد در خانواده افزايش يابد .همچنين مشارکت زنان
در تأمين مخارج خانواده مي تواند اقتدار به نفع زن را در خانواده افزايش دهد.
.6موسايي ،مهرگان و رضايي ( :)1389در اين مقاله به تبيين رابطه علّي بين نرخ
باروري و نيروي کار زنان پرداخته شده است .گروه کشورهاي مورد مطالعه کشورهاي
خاورميانه و شمال آفريقا هستند .هم چنين اين مطالعه طي دوره 2004-1980
صورت گرفته است .به منظور مطالعه اين دو ديدگاه از آزمون عليتي هيسائو استفاده
شده است .نتايج نشان مي دهند که در کشورهاي مورد مطالعه ازجمله ايران ،رابطه
علي دوطرفه برقرار است بدين معنا که افزايش در نرخ هاي باروري مي تواند موجب
کم شدن نيروي کار زنان و درنتيجه کاهش مشارکت آنان در نيروي کار شود .از سوي
ديگر ،با افزايش اشتغال زنان و حضور بيشتر آنان در عرصه هاي اقتصادي ،نرخهاي
باروري نيز کاهش خواهد يافت.
.7عباسي شوازي و خواجه صالحي ( :)1392اين مقاله ،با استفاده از روش پيمايش،
به بررسي رابطه برخي ابعاد استقالل زنان با تمايل به فرزندآوري زنان در شهر سيرجان،
واقع در استان کرمان ،مي پردازد .داده ها از طريق پرسشنامه از  400زن همسردار
داراي فرزند واقع در سنين باروري جمع آوري شده است .نتايج تحليل رگرسيون
لجستيک بيانگر اين است که از ميان متغيرهاي مختلف ،متغير تحصيالت زنان و
مشارکت اجتماعي زنان نقش تعيين کننده اي در تبيين تغييرات متغير وابسته دارد؛
بهگونهاي که با افزايش اين دو عامل تمايل به فرزندآوري کاهش مي يابد.
.8احمديان و مهرباني ( :)1392بحث در مورد اين موضوع که زنان باسوادتر از باروري
کمتري برخوردار هستند يا خير ،انجام مطالعات متنوع و گستردهاي را در جوامع مختلف
سبب شده است .با تدوين الگويي نظري در اقتصاد خرد باروري نشان داده مي شود که
وجود رابطه منفي ميان سطح آموزش و ميزان باروري امري مورد انتظار است .بدين
ترتيب ،بهمنظور بررسي تجربي موضوع و ارائه شواهد ،نمونه اي شامل  1294مشاهده
از شهر تهران مورد استفاده قرارگرفته است .نتايج اين مطالعه حکايت از آن دارد که
سطح آموزش زنان تاثيري به شدت منفي بر ميزان باروري آنها دارد ،به طوري که اين
رابطه از تأثير منفي آموزش مردان بر باروري زنان نيز قويتر است.
.9کالنتري و ايماني ( :)1392مسئله برابري زن و مرد از موضوعاتي است که در
دهه هاي اخير ،ذهن جامعه علمي را بسيار به خود مشغول کرده است؛ در اين مقاله،
ضمن مروري کوتاه بر آراء مذکور با استفاده از مرور سيستماتيک ،پژوهش هاي صورت

 -3روش تحقیق

در این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش تحلیل مضمون بهره گرفتهشده
است .بهطور کلی مضمون ،ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر،
نشاندهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت تحقیق است .تحلیل مضمون ،روشی
برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این روش،
فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی
غنی و تفصیلی تبدیل میکند .تحلیل مضمون ،صرفاً روش کیفی خاصی نیست بلکه
فرایندی است که میتواند در اکثر روشهای کیفی به کار رود( .عابدیجعفری و همکاران،
صص )153 ،139
شبکه مضامین ،ابزار مناسبی در تحلیل مضمون است که آتراید-استیرلینگ (،)2001
آن را توسعه داده است شبکه مضمونها براساس یک رویه مشخص ،مضمونهای ذیل
را نظاممند میکند :الف) مضمونهای اصــلی (کــدها و نکــات کلیــدی موجــود در
مــتن)؛ ب) مضــمونهــای سازماندهنده (مقوالت بـه دسـت آمـده از ترکیـب و
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گرفته در حوزه برابري جنسيتي فراتحليل گرديد .بر اين اساس ،از ميان پژوهش هاي
انجام شده 20 ،مورد در بازه زماني دهه  80انتخاب و بررسي شد .رويکرد اتخاذ شده
در تمامي موارد ،رويکرد تساوي گرايانه به مقوله برابري و عدالت جنسيتي بوده است.
درنتيجه به اين نکته اشاره شده که پژوهش هاي انجام شده ،به صورت فراگيري تلقي
فمينيستي از برابري را مفروض گرفته اند.
سیاستگذاری اشتباه درزمینه تحصیل و اشتغال زنان پیامدهای منفی مانند افزایش
طالق ،به خطر افتادن سالمت عمومی زنان ،کاهش فرصت ازدواج ،کاهش نرخ باروی و
تعارض با نقشهای اصلی آنان مانند تربییت فرزند را در بر دارد .بر این اساس ضرورت
سیاستپژوهی و بازنگری در سیاستهای مربوط به زن و خانواده مبتنی بر مبانی اسالمی
ضروری به نظر میرسد .خالء نظریِ مربوط به مطالعه حوزههای جنسیتی بین زن و
مرد بر اساس رویکرد ناب اسالمی ضرورت پرداختن به این مقوله را دوچندان مینماید.
بهطوریکه کالنتری و فقیه ایمانی در مقالهای با عنوان «فراتحلیل پژوهشهای انجامشده
درباره نابرابری جنسیتی» پژوهشهای انجامشده در این زمینه در دهه  80را مورد بررسی
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رویکرد اتخاد شده در تمامی موارد ،رویکردی
تساویگرایانه و فمینیستی به عدالت جنسیتی داشته است (کالنتری و همکاران.)1392 ،
همچنین تا کنون پژوهشی که به بیان دیدگاه رهبر معظم انقالب -بهعنوان جاعل و مفسر
سیاستهای کلی -در حوزه تحصیل و اشتغال زنان پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.
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تلخـیص مضـمونهـای اصـلی)؛ ج) مضمونهای فراگیر (مضمونهای عالی دربرگیرنده
اصول حاکم بر متن بهعنوان یک کـل)( .شیخ زاده ،1391 ،ص )15
حجم نمونه و شیوه گردآوری دادهها :این مقاله درصدد تفسیر سیاستهای کلی علم
و فناوری است .تفسیر در معنای حقوقی ،پرده برداشتن از معنای متکلم یا قانونگذار از
طریق الفاظ است (دولترفتار حقیقی ،1389 ،ص )14؛ و با توجه به اینکه رهبر معظم
انقالب سیاستهای کلی نظام را تعیین میکنند برای تفسیر آنها به نظرات ایشان رجوع
شده است .با توجه به ماهیت پژوهش و استراتژی آن ،انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از
نمونهگیریهای آماری انجام نمیپذیرد .بدین منظور پژوهشگر برخی سخنرانیهای مهم
رهبر معظم انقالب در مورد زنان را جمعآوری کرده و مضامین مرتبط با سؤاالت پژوهش
را در آنها استخراج میکند و اینکار را تا جایی انجام میدهد که به کفایت نظری برسد
یعنی جایی که هیچ داده جدیدی مرتبط با سؤاالت پژوهش یافت نمیشود .بیاناتی که
مورد استفاده پژوهشگر قرار گرفتند عبارتاند از:
 )1بیانات در سومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع زن و خانواده در تاریخ
1390/10/14
 )2بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور در تاریخ 1393/1/30
 )3بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی 1392/2/21
 )4بیانات در دیدار شرکتکنندگان در اجالس جهانی زنان و بیداری اسالمی
1391/4/21
 )5بیانات در اجتماع زنان خوزستان 1375/12/20
 -4یافتهها

در ادامه به بررسی سؤاالت پژوهش پرداخته میشود.
 -1-4استعداد

سؤال  :استعدادهای طبیعی زنان با مردان چه تفاوتها و شباهتهایی دارد؟
از مباحث مهم و کلیدی در حوزه مطالعات زنان وجود یا عدم جود تفاوت در ماهیت زن
و مرد و استعدادهای آنان است که اتخاذ موضع در این مسئله در شکلگیری تفاوتهای
مکاتب حقوقی نسبت به موضوعات مختلف زنان مانند حقاشتغال تأثیر بسزایی دارد.
مقام معظم رهبری در این زمینه میفرمایند« :حق ،منشأ طبیعی دارد .حقّ واقعی آن
است که منشأ طبیعی داشته باشد .این حقوقی که در بعضی محافل تعریف میشود،
براساس تو ّهمات و خیاالت است .آن حقوقی که برای زن و مرد وجود دارد ،باید متکی
باشد به طبیعت زن و مرد ،به قواره و ساخت زن و مرد؛ این فمینیستهای امرو ِز دنیا که

جدول  -1برخی مضامین مستخرج در مورد استعداد از بیانات رهبر معظم انقالب

1

مضمون پایه

مضامین سازمان دهنده

چرا باید انسانی را که ازلحاظ ساخت طبیعی  -چه ازلحاظ جسمی ،چه ازلحاظ تفاوت جسمی و عاطفی
عاطفی  -برای یک منطقه ویژه ای از زندگی بشر ساخته شده ،از آن منطقه حکمت و کارکرد تفاوتها
ویژه جدا کنیم ،به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر ،برای یک
ترکیب دیگری خدای متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقالیی
دارد ،چه دلسوزی ای در این هست؟ ()1393/1/30
اسیت عدم تفاوت در مسائل انسانی و
من ّ
حس ّ
متأسفم که گاهی خود خانمها ،خود بانوان ،روی این مسئله ّ
نشان میدهند که ما با مردها چه فرقی داریم؟ خب بله در خیلی از مسائل معنوی
هیچ تفاوتی نیست .نگاه اسالم نسبت به زن و مرد ،نگاه انسان است؛ در مسئله
انسانیت ،سِ یر مقامات معنوی ،استعدادهای فراوان فکری و علمی هیچ تفاوتی
ّ
نیست ()1393/1/30
انسانیت است هیچ
لذا است که باهمدیگر ازلحاظ آنچه که مربوط به
ّ
فرقی ندارند ،هیچ تفاوتی ندارند؛ در آن چیزهایی که خدای متعال برای
انسان قرار میدهد  -ازلحاظ حقوق انسانی ،ازلحاظ حقوق اجتماعی،
ازلحاظ ارزشهای معنوی و سیر تکامل معنوی  -هیچ فرقی ندارند؛
()1392/2/21

عدم تفاوت زن و مرد در حقوق
انسانی ،اجتماعی و ارزش معنوی

بنابراین جنسیت یک امر ثانوی است ،یک امر عارضی است؛ در
کارکردهای زندگی معنا پیدا میکند ،در سیر اصلی بشر هیچ تأثیری ندارد
و معنائی پیدا نمیکند))1390/10/14

جنسیت عارض بر انسانیت و برای
کارکرد خاص

روحیات مرد را نباید از زنان تو ّقع کرد؛
در داخل خانواده ،کار و
ّ
ّ
روحیات زن را هم در خانواده نباید کسی از مرد توقع کند .هرکدامیک
خصوصیات طبیعی و روحی دارند که مصلحت بشر ،مصلحت جامعه،
روحیات و خصوصیات مرد
مصلحت نظام اجتماعی زن و مرد این است که
ّ
وزن در تعامل اینها در داخل خانواده دقیقاً رعایت شود؛ که اگر رعایت شد،
هم این خوشبخت است و هم آن)1375/12/20( .

خصوصیات طبیعی و روحی زن و
مرد برای مصلحت بشر ،مصلحت
جامعه و مصلحت نظام اجتماعی

 .1جدول کامل به دفتر نشریه ارسالشده است
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همه جور مرد و زن در آنها هست و با ادعای دفاع از حقوق زن وارد میشوند ،اص ً
ال به نظر
من حقوق زن را نمیشناسند .چون حق ،یک امر انتزاعی نیست .حق یک منشأ طبیعی
دارد »()1378/12/22
در ادامه به بررسی این موضوع از منظر رهبر معظم انقالب پرداخته میشود .در جداول
زیر مضامین تفاوت استعدادهای زن و مرد در بیانات معظمله به نمایش در آمده است:
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نمودار  .2شبکه مضامین استعداد

از دیدگاه مقام معظم رهبری زن و مرد از ِ
حیث حقیقت انسانی و سرشت اولیه خلقت،
استعداد معنوی و تقرب الیاهلل با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی در حوزههای عاطفی و
جسمانی از یکدیگر متفاوت هستند.
 -2-4اشتغال
سؤال :الگوی اسالمی اشتغال زنان با مردان چه تفاوتها و شباهتهایی دارد؟

همانطور که گذشت چگونگی اتخاذ موضع نسبت به استعدادهای زن و مرد در تفاوت
دیدگاهها نسبت به اشتغال آنان مؤثر است .از منظر تعالیم اسالمی و دیدگاه رهبر معظم
انقالب زن و مرد از حیث جوهره انسانیت و استعدادهای معنوی یکسان ولی ازلحاظ
جسمی و عاطفی تفاوتهایی دارند و وجود این تفاوتها مبتنی بر کارکردهایگوناگونی
است که خدایتعالی در نظام احسن آفرینش برای هر یک از زن و مرد طراحی کرده است؛
فمینیستی منقطع از وحی ،زن و مرد تفاوتِ واقعی با یکدیگر ندارند
ولی از منظر تعالیم
ِ
لذا ازنظر حقوق کار و اشتغال ( )Morris and O’Donnel,1999, Conaghan, 1999و
فرصتهای برابر کار ( )Belcher,1999.Nott 1999, Mazur, 2002, 80و توسعه منابع
انسانی  ))Bierema and Cseh,2015,125-144نیز با یکدیگر یکسان هستند.
در ادامه اندیشه رهبر معظم انقالب در این مورد مرور میشود .در جداول زیر مضامین
اشتغال زنان در بیانات مقام معظم رهبری به نمایش در آمده است:
جدول  -2برخی مضامین مستخرج در مورد اشتغال زنان از بیانات رهبر معظم انقالب

1

مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن ،نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشد ،پرهیز از غربزدگی در نگاه
شرط ا ّول آن این است که ذهنمان را از این حرفهایی که غربیها در مورد زن به اشتغال زنان
میزنند  -در مورد اشتغال ،در مورد مدیریّت ،در مورد برابری جنسی  -باید بکلّی
تخلیه کنیم ()1393/1/30
 .1جدول کامل به دفتر نشریه ارسال شده است

119
مسئله اشتغال بانوان ،جزو مسائل اصلی نیست ()1393/1/30

اشتغال مسئله اصلی نیست

ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم؛ بنده خودم نه با اشتغالشان ،نه با مدیریّتهاشان اولویت اصلی کار خانه زنان
مخالفتی ندارم ،مادامیکه با آن مسائل اصلی معارضه و تنافی پیدا نکند؛ اگر معارضه
مقدم است)1393/1/30( .
پیدا کرد ،آن ّ
ازجمله وظایفی که برعهده زنان در داخل خانه و خانواده است ،مسئله تربیت فرزند تربیت فرزند کار داخل خانه
و خانواده
است ()1375/12/20
مسئول در بخشهای عدم افتخار به زنان مسئول،
خانم
ِ
ا ّما اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید ،ما این تعداد ِ
اجرایی داریم ،این غلط است ا ّما افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن ،این تعداد وزیر ،نماینده
مؤسساتِ
ِ
معاون بخشهای
نماینده زن ،این تعداد
ِ
مختلف زن ،این تعداد رئیس ّ
تجاری زنداریم ،افتخار به این غلط است ()1392/2/21
اگر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر ،خانم تحصیلکرده داریم ،این افتخار به زن نویسنده ،فعال
خوب است ،این جا دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم نویسنده ،خانم ف ّعال فرهنگی فرهنگی ،فعال سیاسی
یا ف ّعال سیاسی داریم ،اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادتطلب و
مجاهدهکار در میدانهای گوناگون داریم ،این خوب است؛ اگر بگوییم این مقدار
خانمی که در عرصههای سیاسی انقالبی ف ّعالند  -گویندهاند ،نویسندهاند  -داریم،
این خوب است؛ افتخار به اینها خوب است؛ ()1392/2/21
رکنیت اساسی خانواده و تربیت وظایف زن در خانواده:
زن مسلمان ،در عائله وظایفی دارد و آن ،همان ّ
رکنیت ،تربیت فرزندان،
فرزندان و هدایت و تقویت روحی شوهر است)1375/12/20( .
هدایت و تقویت روحی
شوهر

نمودار  .3شبکه مضامین اشتغال
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البتّه کارهای مشترکی هم وجود دارد)1393/1/30( .

وجود کار مشترک
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دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد «اشتغال» زن و مرد مبتنی بر نظر ایشان در مورد
«استعداد» ها است؛ یعنی همانطور که که معظمله در برخی حوزهها استعدادهای زن
و مرد را مشترک میدانند به وجود برخی مشاغل مشترک هم اعتقاد دارند و همانطور
که قائل به برخی تفاوتها در استعدادها هستند ،برخی مشاغل را مختص زنان و برخی
مشاغل را مختص مردان میدانند.
مشاغل مطلوب زنان :از دیدگاه معظمله مشاغل مطلوب زنان تربیت فرزند،
همسرداری و خانهداری است که در مجموع میتوان از آنها به «تدبیر خانواده» تعبیر
کرد .مهمترین رسالت زنان تربیت انسان و از این راه ساخت جامعه است .تربیت فرزند به
ظرافتهای عاطفی و احساسی نیاز دارد که خداوند این استعدادها را در وجود زنان قرار
داده است .البته در این امر پدر و ساخت عقالنی وی نقش مکمل دارد .همچنین مدیریت
امور داخلی منزل مانند فراهم آوردن شرایط امن روانی ،زیبایی ظاهری خانه و ...متناسب
با ویژگی خاص زنان است.
کارهای مشترک بین زنان و مردان :همانطور که برخی استعدادها بین زنان و
مردان مشترک است ،برخی مشاغل مشترک هم بین آنان وجود دارد .کارهای تربیتی،
آموزشی ،پزشکی ،نویسندگی برخی از این امور است .از دیدگاه رهبر معظم انقالب شرط
ِ
اولویت زنان و رعایت مسائل شرعی و
حضور در این مشاغل عدم تداخل با کارهایِ با
محرم و نامحرم در کار است.
فرهنگسازی در مورد مشاغل زنان :مقام معظمرهبری در سخنرانی  91/7/23در
مورد سبک زندگی اسالمی و راه مواجهه با تقلید از فرهنگ غربی -که در مسائل زنان
هم دچار این تقلید شدهایم -بیان میدارند« :شرط رسیدن به تمدن اسالمی نوین
در درجه اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود .ما متأسفانه در طول سالهای
متمادی ،یک چیزهائی را عادت کردهایم تقلید کنیم .بنده طرفدار این نیستم که حاال
در مورد لباس ،در مورد مسکن ،در مورد سایر چیزها ،یکباره یک حرکت جمعی و
عمومی انجام بگیرد؛ نه این کارها باید بهتدریج انجام بگیرد؛ دستوری هم نیست؛ اینها
فرهنگسازی الزم دارد .همان طور که گفتم ،کار نخبگان است ،کار فرهنگسازان است».
در مورد مشاغل زنان نیز باید در کنار سیاستگذاری تدریجی با فرهنگسازی الزم
مزایا مشاغل مرتبط با زنان برای خو ِد زن ،خانواده و جامعه؛ و معایب مشاغل نامرتبط
نیز در این حوزهها تبیین شود.
 -3-4تحصیل

سؤال :متناسب با الگوی اسالمی اشتغال زنان و مردان و استعدادهای آنان ،چهبازبینیهایی

جدول  -3مضامین استخراجشده از بیانات رهبر معظم انقالب در مورد رشتهتحصیلی زنان
مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

برای
بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست ،خب اینها را دنبال نکنند .فرهنگسازی
یکی از کارها این است که آن تحصیالتی را که به آن مشاغل منتهی میشود ،بر زن رشتههای متناسب با زنان
تحمیل نکنند .این بحث دانشگاه و تحصیالت و مانند اینها که باز بعضیها جنجال
میکنند که در تحصیالت تبعیض است ،این تبعیض همهجا بد نیست .تبعیض
ضد عدالت باشد بد است ()1393/1/30
آنجایی که ّ
توجه به آن اهداف بلند چه درسی برای بانوان مناسب است ،آن تحصیل متناسب با استعداد
[ .پس باید] ببینیم با ّ
درس را در اختیارشان قرار بدهیم؛ نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور فطری و هدف غایی
این جوری نمره آوردی ،حتماً شرکت کردی و این باید بروی فالن درس طبیعت
زنانهرا بخوانی که این درسنه با او سازگار است ،نه با اهداف عالی او سازگار است ،نه
شغلی که به دنبال این درس به او داده میشود ،متناسب با او است)1393/1/30( .
زنان میتوانند تحصیالت عالیه کنند .بعضیها خیال میکنند که دختران نباید تحصیل دختران در
تحصیل کنند .این ،اشتباه و خطاست .دختران باید در رشتههایی که برای آنها رشتههای مفید برای آنان
مفید است و به آن عالقه و شوق دارند ،تحصیل کنند .البته محیط تحصیل باید
سالم باشد؛ هم برای پسر و هم برای دختر ()75/12/20

از دیدگاه رهبر معظم انقالب در مورد رشته تحصیلی نیز باید بازبینی با توجه به
«استعداد» های زنان و نیازهای شغلی آنان صورت پذیرد .در این زمینه برخی رشتهها
باید بهصورت ایجابی برای آنان ایجاب شود و فرهنگسازی الزم برای ورود زنان به این
رشتهها انجام شود.
رشتههای همخوان :بند «چهار» سیاستهای جمعیت کلی جمعیت در این زمینه
اشاره دارد« :تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره
اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی»؛
همچنین اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت «ضعف نظام آموزشی
در پروش مهارتهای زندگی» را یکی از چالشهای حوزه خانواده میداند 1.در این راستا
رشته «تدبیر خانواده» با سرفصلهایی مانند روانشناسی عمومی ،روانشناسی کودک،
روانشناسی نوجوان ،روانشناسی مرد ،تعلیم و تربیت ،فلسفه تعلیم و تربیت ،فضای مجازی
ومسائلآن ،ارتباطاتانسانی،مدیریت ارتباطات ،مدیریت تعارض ،تنظیم خانواده ،اقتصاد
1. http://olgou.ir/downloads/Docs/9209/Khanevade2.pdf
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در رشتههای تحصیلی و نظام پذیرش دانشجو باید صورت پذیرد؟
همانطور که اشاره شد بندهای  2-2و  4-5سیاستهای کلی علم و فناوری بر اصالح
پذیرش دانشجو با توجه به استعداد و نیازهای شغلی اشاره دارد .در ادامه به تفسیر این
موضوع میپردازیم:
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خانوار ،خیاطی ،آشپزی ،طراحی لباس ،هنرهای دستی ،اصول کلی طب و تغذیه اسالمی
و ...پیشنهاد میشود.
رشتههای ناهمخوان :برخی رشتهها با استعداد و طبیعت زنانه همخوانی ندارد و باید
سیاستگذاری الزم برای عدم ورود زنان به این رشتهها انجام شود .رشتههایی مانند
مهندسی معدن ،کشاورزی و ...
در مجموع رابطه بین استعدادطبیعی ،شغل و رشته تحصیلی در اندیشه رهبر معظم
انقالب مطابق با نمودار زیر است:

نمودار  .4رابطه بین استعداد طبیعی ،شغل و رشته تحصیلی

 -5بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها

تفسیر سیاستهای کلی علم و فناوری بر اساس معارف ناب اسالمی برای جلوگیری از
تفسیرالتقاطیآنها،هنگامتبدیلبهسیاستهایاجراییضروریاست.استعداد،تحصیل
و اشتغال ازجمله مفاهیم موجود در این سیاستها هستند که باید با یک برش جنسیتی
موردتوجه قرار گیرند تا تمایز رویکرد اسالمی به آنها با رویکرد فمینیستی که در غرب
منجر به فروپاشی خانواده و بحرانهای اجتماعی متعدد شده ،آشکار گردد .در جمهوری
اسالمی نیز برخی جریانات در مقابل این گفتمان منفعل شده که متاسفانه اثراتش را
در جامعه گذاشته و میگذارد .یکی از ابعاد مهم گفتمان فمینیسم مرد وارهکردن زنان
است که مبتنی بر آن بین استعدادهای زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و بر اساس آن باید
فرصتهای شغلی برابری به زن و مرد داده شود که برای افزایش بهرهوری در آن مشاغل،
در رشتههای دانشگاهی آموزش ببینند؛ اما در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی بهعنوان
جاعل و مفسر سیاستهای کلی علم و فناوری ،استعدادهای زن و مرد در حوزههای انسانی
و معنوی مشترک و در حوزههای جسمی و عاطفی متفاوت است و این تفاوتها مبتنی بر
مصلحتهای کلی نظام خلقت ،برای کارکردهای خاصی طراحی شده است؛ بر این اساس
مشاغل مردان و زنان نیز تفاوتها و شباهتهایی دارند .مطلوبترین و با اولویتترین کارها
برای زنان تدبیر خانواده هست؛ البته حضور در مشاغل اجتماعی مرتبط با زنان به شرط
ضربه نخوردن به کارهای اصلی و رعایت مسائل محرم و نامحرم منع نشده است .همچنین

منابع
قرآن کریم
مقالهها
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