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 سخن پژوهشگاه

  هــای انســانی]  ریزی و ضــبط و مهــار پدیــده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه
هــای وحیــانی در  انکارناپذیر و استفاده از عقــل و آمــوزه در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی

هــای اصــیل جوامــع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع

ســو و  هــای جامعــه از یــک اقعیتپژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت و
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانــی از ســوی دیگــر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آ
 برخوردار است.ای  سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهوری اســالمی، زمینــه  امام خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ن نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، ای
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عــالی در ســال  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» هپژوهشگاه حوزه و دانشگا«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خــود خــدمات فراوانــی بــه جوامــع علمــی ارائــه 
  ها کتــاب و نشــریه علمــی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  

 سه



  

 
 

 رشــته عزیــز در دانشجویان برایکمک درسی و منبع مطالعاتی  منبع درسی، عنوان به اثر نیا
 روحــانیون،حــوزه علمیــه خــواهران و بــرای شناسی و بــرای  روان تربیتی و علوم زنان، مطالعات

ریزان فرهنگی و اجتماعی، والدین و همســران گرامــی کــه  برنامه خانواده،مشاوران  مبلغان دینی،
سروکار دارند نگــارش شــده  های آنان، ویژه اشتغال و نقش ای با مباحث مرتبط با زنان و به گونه به

 .است
شــود بــا همکــاری، راهنمــایی و پیشــنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
هشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگــر آثــار مــورد نیــاز اصالحی خود، این پژو

 .یاری دهندو حوزوی جامعۀ دانشگاهی 
والمســلمین  حجت االسالم های مؤلف محترم اثر، داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

راد و جناب آقای دکتــر  محمد غرویسید هللا محترم حضرت آیت نیز از ارزیابان احمد پناهی علی
  .کندسپاسگزاری تاجیک اسماعیلی  هللاعزیزا

 چهار
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  پیشگفتار

ــــدگی   کــــار یعنــــی روح و جــــان زن
  

  کــــــار یعنــــــی مایــــــه پاینــــــدگی  
  

  کــار اصــل رویــش و افــزودن اســت
  

ــودن اســت   ــبض ب   خــود صــدای کــار ن
  

شــناختی،  ، روانیمــودن مســیرهای رشــد مــادیپ یه بــراکهایی است  مؤلفهار از کاشتغال و 
و  یزنــدگ ۀادامــ یکــار و تولیــد بــرا دارد. یادیبن یالمللی و اخالقی نقش معنوی، اجتماعی، بین

تولیدی و خدماتی هــر کشــور و  های اقتصادی، چرخ است.ر یناپذ اجتناب یجامعه ضرورت یبقا
تالش،تولید و پویایی و  مّلتی که اهل کار، آید. منطقه جغرافیایی، با کار و تالش به حرکت در می

ه کــ یا بــه تســخیر خــود در خواهــد آورد. جامعــهثروتمند خواهد بود و جهــان را  نوآوری باشد،
سرزنده، فّعال، ثروتمند و قدرتمند اســت؛ در  یا معهت هستند، جایعناصر آن، اهل تالش و فعال

ار باشــند، یکــایســتا و ب گــرای محــض،  مصــرف زه، تنبــل،یــانگ یه آحاد آن، بک یا مقابل، جامعه
    منزلت است. منفعل و کم وابسته، ازمند،یر، نیفق یا جامعه

 ببــرد نیب از را یتیامن و یشناخت روان ،یاخالق ،یاجتماع یها بیآس یها نهیزم تواند یم اشتغال
 و کــار بــه نســبت منــد نظــام و جــامع ینگرشــ ،یاسالم میتعال و ها گزاره در. برساند حداقل به ای و

 تــالش نخست، گام در و ینید یها گزاره در. دارد وجود یخدمات و یدیتول و یاقتصاد یها تیفعال
 یراســتا در مــردم ۀهم یها تیفعال و کار به نسبت یارزش و یعباد ینشیب و یدانش انداز چشم شده
 و یدهــ جهت ضمن یاسالم یها آموزه در. شود جادیا یانسان جامعه اداره و یزندگ حتاجیما نیتأم
 تــالش نیا ، حالل کسب و مجاز یدرآمدها سمت به) یحیترج و یالزام یها گزاره با( افراد قیتشو
  .است شده یمعرف خدا راه در مجاهد فیرد در و خداوند عبادت تراز در تیفعال و
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 های مختلف سهیم بــوده و در عرصــه های زنان در گستره تاریخ دوشادوش مردان در فعالیت
شــرایط خــاص  دلیل بــهامــروزه  انــد. خانوادگی و تربیتی سهمی سترگ داشــته فرهنگی، تولیدی،

اشــتغال  ۀتکنولوژی و حضور زنان در مراکز تحصیالت عــالی، پدیــد صنعت، ۀاجتماعی، توسع
گرچه اصل کار و تالش برای زنان همانند مــردان مجــاز  جدی مطرح شده است. صورت بهزنان 
 دلیل حفظ منزلت و کرامت آنان، موقعیت خاص زنان در خانواده و اجتماع و به دلیل بهاما  ؛است

متراز بــا ناهمگون و نــاه های و شغل ها ویژه در حرفه گیر زنان و به (به معنای امروزی) فرا اشتغال
بایستی با مالحظه ضــوابط  آنان، اولیه های شناختی و ناهمگون با نقش روان زیستی، های ویژگی
 دلیل بــهاما  شده،گرچه امروزه شاغل بودن زنان به یک امر بدیهی مبدل  ی باشد.های ارچوبهو چ

بــه  تــوجهی بی جدی مواجه شده است. های و چالش ها محروم بودن از الگوی اسالمی با آسیب
 ها شناختی و تربیتی در حوزه اشتغال زنان،باعث ایجاد آسیب روان اخالقی، ،هنجارهای اسالمی

    مختلفی در موضوعات مرتبط به زنان و خانواده شده است. های و چالش
 هــا چهارچوباحتمالی  های بخشی زنان از آسیب اسالمی در راستای مصونیت های در گزاره

تالش شده منزلت و کرامت ارزشی و  سو یکاز ؛ و اصولی برای اشتغال زنان مالحظه شده است
متناســب و همتــراز بــا  هــای و فعالیت هــا بــه ســوی نقش ،انسانی زن حفظ شود و از سوی دیگر

در  شناختی سوق پیدا کنند. زیستی و روان های خانوادگی و همتراز با ظرفیت موقعیت اجتماعی،
بر بیان نظر اسالم در رابطــه بــا اشــتغال زنــان بــه راهبردهــای  مضافاً  ،پژوهش حاضر تالش شده

محتمــل در  های ت زنــان از آســیبتواند باعث مصــونی میشناختی که  اجتماعی و روان اخالقی،
  پرداخته شود. حوزه اشتغال بشود،

شناســی و  مطالعات زنان، علوم تربیتی و روان های روی برای دانشجویان در رشته کتاب پیش
، والــدین و  ریــزان فرهنگــی و اجتمــاعی برنامــه مشاوران خــانواده، مبلغان دینی، برای روحانیون،

ســروکار  آنــان، هــای اشــتغال و نقش ویژه بــهث مرتبط با زنــان و ای با مباح گونه که به −همسران 
نگــرش اســالم بــه اشــتغال  افراد با اهمیت کار و اشتغال، کردننگارش شده است. آشنا  −دارند
خانوادگی و تربیتــی  اجتماعی، فرهنگی، های آسیب اشتغال زنان، های چهارچوباصول و  زنان،

از مباحثی اســت  بخشی به زنان در حوزه اشتغال، مصونیتمحتمل در اشتغال زنان و راهبردهای 
متناســب بــرای زنــان و تبیــین  های معرفــی شــغل که در این کتاب به آنها پرداختــه شــده اســت.

از دیگر مباحث ایــن کتــاب اســت. در ایــن  اساسی و اولیه زنان در خانواده و اجتماع، های نقش
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هــای  گیــری از آموزه های علمی و بــا بهره هشگیری از تحقیقات و پژو پژوهش تالش شده با بهره
  شناختی، به تبیین و تقریر مباحث پرداخته شود. اسالمی و روان

ن مجموعه ما را یدن ایکه در به ثمر رس یکسان  دانم از زحمات همه ینجا بر خود الزم میدر ا
راد و جنــاب  یرودمحمد غــیس هللا قدر آیتیاستاد عال از ناظر علمی کتابژه یو اند، به کرده یاری

چاپ پژوهشــگاه ین و مدیریت تدو یروهایگر نیو از د کتاب ارزیابتاجیک  هللا آقای دکتر عزیز
  کنم. یحوزه و دانشگاه تشکر و قدردان
، شهدا، علمــا ائمه معصومین ین کتاب را به روح بلند و ملکوتیدر پایان، ثواب نگارش ا

خواننــدگان گرامــی و  یکنم و برا یه میام، هد مند بوده بهرهرشان یخ یشه از دعاینم که همیو والد
ســالم و بهــره منــدی از شــغلی همتــراز بــا  یا یدرخشــان، زنــدگ یا نــدهیزنــان محتــرم آ ویژه بــه

  شناختی آنان و مورد رضایت حضرت باری تعالی آرزومندم. زیستی و روان های ظرفیت
  

  
  
  

  یمجتب حسن امام حضرت سرور و نور سراسر الدیم با مصادف
   

  یپناه احمد یعل−قم
  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه اریاستاد

 یقمر  ١۴٣٩ المبارکرمضان





    

 

 
 
 
 

 فصل اول 
  

  مفاهیم و کلیات

  مقدمه
 و دیــتول ،ییایــپو ت،یــفعال ،یسازندگ به لیم ها، انسان با همزاد یها شاخصه و ها صهیخص از یکی
 و یآبــادان انســان، خلقــت اهــداف از یکی زین یقرآن میتعال براساس. است شیآسا و یآبادان به لین

 در یزنــدگ آغــاز از تــالش و کار علت، نیهم به). ۶١ هود،( 1است بوده رفاه توسعه و نیزم عمران
 تیمســئول بــار گریکدی یهمپا باز رید از مردان و زنان. است بوده ها انسان یزندگ نیقر ن،یزم ۀپهن
 ییها مؤلفــه از اشــتغال). ٢٠٠۴ 2دانوف،یــوا( انــد بوده تیفعال مشغول و دهیکش دوش به را یزندگ
 یاخالقــ و یالمللــ نیب ،یاجتمــاع ،یمعنــو ،یشناخت روان ،یماد رشد ریمس مودنیپ یبرا که است
 اســت، ریناپــذ اجتنــاب یضــرورت جامعــه یبقا و یزندگ ادامه یبرا دیتول و کار. دارد یادیبن ینقش
 در حرکــت به تالش و کار با ،ییایجغراف منطقه و کشور هر یخدمات و یدیتول ،یاقتصاد یها چرخ

 جهــان و بــود خواهــد ثروتمنــد باشــد، ینــوآور و ییایپو و دیتول تالش، کار، اهل که یمّلت. دیآ یم
 یا جامعــه هستند، تیفعال و تالش اهل آن، عناصر که یا جامعه. آورد خواهد در خود ریتسخ به  را

 تنبــل، زه،یــانگ یبــ آن، آحــاد کــه یا جامعــه مقابــل، در اســت؛ قدرتمند و ثروتمند فّعال، سرزنده،
 منزلــت کم و منفعــل وابســته، ازمنــد،ین ر،یفق یا جامعه باشند، کاریب و ستایا محض، یگرا مصرف
 کــاهش را یتیامن و یشناخت روان ،یاخالق ،یاجتماع یها بیآس یها نهیزم تواند یم اشتغال. است
 کــه یکرامتــ و منزلت. داشت نخواهد یاجتماع و یمل تیامن است کاریب و ریفق که یا جامعه. دهد
 عامــل ، یفرهنگــ و یاجتمــاع ،یاســیس مثبــت آثار بر افزون شود، یم حاصل تالش و کار هیسا در

                                                            
ْرِض َو اْسَتْعَمَرُکْم ف ١

َ
ُکْم ِمَن ْاأل

َ
ْنَشأ

َ
  .گماشت آن یآبادان بر را شما و دیآفر  نیزم از را شما خداوند ؛ های. ُهَو أ

2  . Voyddannoff 
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 تنــزل از یریجلــوگ باعــث و اســت ســتیناشا یکارهــا ارتکــاب و گنــاه بــه لیــتما از یا بازدارنده
 حاضــر گــاه چیه اســت، دهیرســ نفــس عــزت و کرامــت بــه که یکس رایز شود؛ یم افراد تیشخص

 در یعل حضرت .کند عیضا ارزش یب و پست یکارها انجام با را گاهیجا و اعتبار نیا شود ینم
 موهــون و پســت را آن گناه ارتکاب با هرگز دارند، نفس کرامت که آنان: اند ه فرمود فوق یادعا دییتأ
 یدرونــ یدردها درمان نیبهتر را کار 2ولتر). ٣٣٩ص ،١١ج ق،١۴٠٨ طبرسی، نوری( 1کنند ینم
 مفاســد هیــکل منشــأ یکــاریب کــه اســت باور نیا بر پاسکال). ١٩٩ص ،١٣٧۴ فر، یالنیم( داند یم

 ســمِت  بــه را آنهــا و شده افراد در فراوان یانرژ تراکم باعث یکاریب). همان( است یاخالق و یفکر
 یکــار بــه را َنفس اگر: میخوان یم مانهیحک یسخن در. دهد یم سوق یاجتماع و یاخالق انحرافات
 اطاعــت و یبنــدگ بــه اگــر و کنــد یمــ مشــغول خــودش بــه را تــو ،)باشد کاریب اگر( ینکن مشغول

 یعلــ حضــرت). ٣۴ص ،٢ج ق،١۴١٠ ورام،( 3کنــد یمــ مشــغولت گنــاه بــه ینکن مشغولش
 یشــگیهم فراغــِت  پس است، رنج و کوشش ،یسخت موجب یکار به شدن سرگرم اگر: دیفرما یم

  ).  ۴٢١ص ،٧۴ج ق،١۴٠٣ مجلسی،( 4است یتباه و فساد موجب
 افــراد همــه شــامل و ستین یخاص گروه به منحصر اشتغال، مثبت آثار و تیمطلوب ،یارزشمند

 یدارا و دارد تیــاهم مــردان هماننــد زیــن زنان یبرا تیفعال و کار. شود یم زین زنان جمله از و جامعه
 و یشــناخت روان ،یجســمان طیشــرا لیدل بــه زنان تیفعال و کار البته است، یمختلف مثبت آثار و ایمزا

  .شد خواهد انیب که است یا ژهیو یهنجارها و ها چهارچوب ضوابط، یدارا آنان، ژهیو یاجتماع
به موجب آنچه که رابطه تکنولــوژی و انســان و تحــول در ســاختارهای  زندگی،امروزه سبک 

 زده اســت. رقــمشــرایط جدیــدی را بــرای مــردان و زنــان  کند، میاجتماعی و خانوادگی اقتضاء 
توانــد  مــی ،های گونــاگون عرصــهممکــن در  هــای احتمالی و چالش های آگاهی افراد از آسیبنا

اجتمــاعی ایجــاد −را برای خانواده و ساختار فرهنگیزیادی معنوی و فرهنگی  ،مادی های هزینه
وسیعی در  طور بهکه در عصر حاضر −مل در پدیده اشتغال زنان أاندیشی و ت ژرف ؛ بنابراین،کند

 ظهور را به حداقل برساند و امنیت روانــی، این پدیده نو های تواند آسیب می −حال رویش است
  کند.  تأمیننی آنان را به نحو شایسته اخالقی و دی های خانوادگی و ارزش اجتماعی،

                                                            
  .ةیبالمعص هنهای لم نفسه هی. َمن کرمت عل ١

2. Voltaire  

اَعةِ  َتْشَغْلَها َلْم  َفِإنْ  َشَغَلْتَک  َتْشَغْلَها  َلْم   ِإنْ  النفس .٣  .ةِ یَ ِباْلَمْعِص  َشَغَلْتَک  ِبالطَّ
غُل  ُکْن یَ . إْن 4  .َمْفَسَدةٌ  الفراغ فاتصال َمْجَهَدةٌ  الشُّ
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بــه  شــناختی زن و مــرد، جســمی و روان هــای پژوهش حاضر ضمن اشاره اجمالی به تفاوت
از منظــر  هــا الزامــی و ترجیحــی اشــتغال خانم هــای و اولویت ها محــدودیت ضــوابط، شــرایط،
 تحقیقــات میــدانی،تربیتــی و −شــناختی روان هــای آموزه ، سیره اهــل بیــت دینی، های آموزه
بــه  1،بــر تبیــین فوایــد و آثــار کــار و فعالیــت زنــان هســتیم مضــافاً  درصــددهمچنین  .پردازد می

امنیتــی و  اجتمــاعی، اخالقــی، تربیتــی، شناختی، های روان های احتمالی آنان در ساحت آسیب
ضــمن  شــود میدر ایــن پــژوهش تــالش  نیز بپردازیم. )هضابط (در صورت اشتغال بی خانوادگی

هــای الزامــی و  اولویت ،زنــانضــابطه  اشــتغال بــی های احتمالِی  ارائه راهکارهای کاهش آسیب
زنان سرپرست  (مجردها، های مختلف زندگی و افراد مختلف ترجیحی اشتغال زنان را برای دوره

 معرفی کرده و ضوابط و شرایط اشتغال زنان را تبیین کنیم. ...) و
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش
ل یت جهــان را تشــکیــاز جمع یمــینزنــان نی و تعداد جمعیت زنان با مردان برابــری دارد و فراوا
 رو روبهخ که معموًال با چالش و اختالف آراء یاز مسائل مهم کشورها در طول تار یکی د.نده یم

، ی، اقتصادیمختلف اجتماع یها در عرصه آنهاحضور  ویژه به ،موضوعات مربوط به زنان بوده،
ای کــه  گونــه در قرن حاضر نیز این چالش و اختالف نظر تشدید شده به است. یو فرهنگ یاسیس

اجتمــاعی قــرن  های مهــم برخی حضور زنان در عرصه اشــتغال و فعالیــت تولیــدی را از پدیــده
(قطــع نظــر از موضــوع  کار و فعالیت برای زنان ).٢۴٧ص ،١٣٩٠ 2،(هافمن و ایورت دانند می

کید و مورد  داردهمانند مردان اهمیت زیادی  ود)اشتغال با مفهوم خاص خ دینــی و  هــای گزارهتأ
کید همچنین مورد  اما اشتغال زنــان بــه  مربیان و مصلحان جوامع مختلف است؛ اندیشمندان،تأ

از مبــاحثی  فرهنگــی و... آموزشی، خدماتی، فعالیت تولیدی، زا، معنای فعالیت اقتصادی درآمد
    متفاوت مواجه است. های دیدگاهو  ها است که در عصر حاضر با چالش

امــا  ،بــدل شــده اگرچه امروزه شاغل بودن برای بسیاری از زنان به یک امــر بــدیهی و مســّلم
و  هــا آشــنایی بــا چالشناو  زنــانآشنایی آنــان بــا الگــوی صــحیح و اســالمی اشــتغال نا دلیل به

 خواهــد کــرد. رو روبــهبســیاری از آنــان را بــا مشــکالت جــدی  احتمــالی گســترده، های آسیب
                                                            

 .کرد میخواه بحث باره نیا در ندهیآ مباحث در. است متفاوت اشتغال با یخدمات و یاقتصاد تی. مفهوم کار و فعال ١
2  . Hoffman & Averett 
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نه یزنان در زم های و ظرفیت شناختی روان−هنجارهای تربیتی ، به هنجارهای اسالمی یتوجه بی
و بــا  یغربــ یکشورها یالگوها از در جوامع اسالمی نیز یاشتغال زنان باعث شده است که حت

نه اشــتغال یدر زم ین الگوبرداریاز ا یشود. با توجه به مشکالت ناش پیروی داری یهسرمانگرش 
کند و در آینــده نیــز ایــن تهدیــدها  میمختلفی برخی زنان را تهدید  های و چالش ها آسیب زنان،

 های آســیب ،شــناختی روان های متعدد خــانوادگی، آســیب های چالش افزایش پیدا خواهد کرد.
تــر مشــکالت  اختالل در فرایند رشد و تربیــت افــراد و از همــه مهــم ،یاخالقی، اختالالت روان

ضــابطه زنــان اســت.  از پیامدهای مهم اشــتغال بــی پروری آوری و فرزند فرزند جدی در رابطه با
زنــان در  یهــا تیخانواده، اثبات قابل ِی ت اقتصادیاشتغال زنان گرچه فوایدی همانند بهبود وضع

و  (هادســون دارد ی و...ریپــذ و جامعــه یاجتمــاع هــای ســب مهارتک ،یاجتمــاع یها عرصــه
هــای  آســیب ،و هنجارهای الزم انجام نشــود ها چهارچوباما اگر با رعایت ؛ )٢٠٠٠، ارانکهم

و غیر قابل  ارزش کم ،ها بکه فواید اشتغال آنان را نسبت به این آسی ای گونه بهجدی در پی دارد، 
    ).١٣٨۵، (خیری سازد میتوجیه 

ویــژه زنــان در تعــامالت  هــای نقش دلیل بــهخاص آنــان و  یاستعدادها دلیل بهاشتغال زنان 
چنانچــه اشــتغال زن بــا  ،کنــد مــیای را اقتضــاء  یــژهوشــرایط و ضــوابط  اجتماعی و خانوادگی،

 یو همــاهنگ یمورد انتظار و اولیه آنان ســازگارهای  و با نقش شناختی روانزیستی و  های ویژگی
و  یروحــ یســالمت ،ت فرزندی، تربییت زناشویاز جمله رضا یدر همه ابعاد زندگ نداشته باشد،

، سیــرا ؛١۵١−١۵٠ص، ١٣٧۴، (منصور و دادســتان منفی خواهد داشت تأثیر زن و... یجسم
) در بررســی رابطــه ١٩٩٩( و همکــاران 2). فــوهر٢٠٠۴ 1،ونیاســت و ٢٠۶−٢٠۵، ص١٣٨٧
دسترســی بیشــتر بــه  واســطۀ بهجنسیتی و حمایت اجتماعی دریافتند که گرچه زنــان  های تفاوت
هــر چنــد حمایــت  − کننــد مــیحمایت بیشتری نسبت به مردان دریافــت  اجتماعی، های شبکه

روانــی  های ، پریشــانیضــابطه بیاشــتغال  دلیل بــهامــا  −دارداجتماعی سالمت روانی را در پی 
) نشــان ٢٠٠٧( و همکــاران 3نتایج پژوهش تسچ رومــر کنند. میبیشتری نسبت به مردان تجربه 

تــری در  دهد که سالمت ذهنی زنان با مردان در غرب متفاوت اســت و زنــان میــانگین پــایین می
) در پژوهشی به این نتیجه دست یافــت کــه ٢٠٠٩( 4 اند. ِدراری کات میلز سالمت ذهنی داشته

                                                            
1  . Steven E    2.   Fuhrer, S.A  
3  . Tesch-Romer    4.  Drury, Kate-Mills  
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بیشتری در مقایسه با دختــران  جنسیتی شایستگی اجتماعی و اعتماد به نفس دختران مدارس تک
  مدارس مختلط دارند.

معتبــر نیــز  یخیو منابع تــار نیده از معصومیات رسیم، روایرکبا مطالعه و دقت در قرآن 
 نــدارد، یاسالم یها در آموزه یتیچ ممنوعیه ،ار درآمدزاک یمعنابه  ،ه اشتغال زنانکم یابی یدرم

اما باید اشتغال آنان متناسب با روحیات، جایگاه اجتماعی، خانوادگی و بــا رعایــت هنجارهــای 
، ق١۴٠٣، یمجلســ ؛٢٣ قصــص، ؛٣٢ (نســاء، باشــد عــدم اخــتالط) ویژه به( اخالقی و دینی

  ).٢٣۶، ص١٧، جق١۴٠٩، یو حر عامل ٢۶۴و  ٢۶۵، ص٢۴تا، ج ی، بیطبران ؛٩، ص١۶ج
 یشناخت روان ،یجسم طیشرا با متناسب زنان اشتغال اگر که دهد یم نشان مختلف یها پژوهش

 یخــانوادگ و یاجتمــاع ،یشــناخت روان ،یتــیترب ،یاخالق یها بیآس نباشد، آنان یاصل یها نقش و
  ).٢٠٠٣ 1آماتو، و ٢٠٠۴ ون،یاست از نقل به ،٢۴ص ،١٩٩٨ بومن،( داشت خواهد دنبال به

 و زنــان اشــتغال یالگــو نــهیزم در یکــاربرد و یعلمــ ،یاسالم مناسب، پژوهش فقدان لیدل به
 و هــا مالک یبررســ با تا گرفت شکل پژوهش نیا گفته، شیپ مشکالت کاهش و یریشگیپ یها راه
 نیبــ یشــناخت ستیز و یشناخت روان یها تفاوت با متناسب( زنان اشتغال نهیزم در اسالم یارهایمع
 اســالم نگاه از زنان اشتغال چهارچوب و ها تیمحدود ضوابط، نییتب به) اشتغال حوزه در مرد و زن
 ضــابطه یبــ اشتغال یها بیآس نیتر مهم  به نیهمچن. شود اقدام یتیترب و یشناخت روان یها آموزه و

 یاجتمــاع و یفرزنــدپرور ،یخــانوادگ ،یمعنــو ،یتــیترب ،یشــناخت روان یها بیآســ حوزه در زنان
 .شد خواهد توجه زین اشتغال حوزه در زنان یحیترج و یالزام تیاولو به پژوهش نیا در. بپردازد
  

  اهداف پژوهش
تبیــین اهــداف پــژوهش ضــرورتی  معرفــی و تخصصــی،−در هــر پــژوهش و کنکــاش علمــی

انداز مطالعات خود را بــه روشــنی بیــان  اهداف تحقیق و چشم بایدناپذیر است و محقق  اجتناب
  در تحقیق حاضر اهداف زیر پیگیری و بررسی خواهد شد: .کند
  ؛یشناس روان و یاجتماع علوم ، یاسالم یها گزاره دگاهید از اشتغال و کار مفهوم تفاوت نییتب.  ١
انــداز  مزایــا و پیامــدهای مثبــت کــار و تــالش از چشــم جایگــاه ارزشــی، تبیین اهمیت، .٢
  شناختی؛ های اسالمی و روان گزاره

                                                            
1. Amato 
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  ؛های الزامی و ترجیحی زنان در نظام خانواده و تعامالت اجتماعی . معرفی اولویت٣
شــرایط  های مختلف زنــدگی و شرایط و ضوابط اشتغال زنان در دوره ها، چهارچوب. تبیین ۴

  مجردها و زنان فاقد فرزند و...)؛ ، (مثل زنان سرپرست خانوار خاص خانوادگی
  انداز و گستره زندگی انسان؛ ضابطه زنان در چشم های احتمالی اشتغال بی تبیین آسیب .۵
  رابطه با اشتغال بانوان؛ های اسالمی در چهارچوب. تبیین معیارها، ضوابط و ۶
  ها؛ های اشتغال زنان به منظور مصونیت بخشی از آسیب ها و ضرورت تبیین بایسته .٧
ضابطه زنان  اجتماعی و تربیتی) اشتغال بی خانوادگی، شناختی، (روان های بررسی آسیب .٨

  از نگاه علمی و دینی؛
 دینی و علمی؛ های با استدالل های مناسب برای زنان معرفی شغل . ٩
 ؛ های اشتغال زنان . معرفی و تبیین راهکارهای پیشگیری اولیه و ثانویه از آسیب١٠

  
  پژوهش های پرسش

 گیــری از بــا بهــره ،آیــد مــیاالتی که در پی ؤاست در پژوهش و مطالعه خود به س درصددمحقق 
  و تربیتی پاسخ گوید: شناختی روان،  میاسال های آموزه
  های اسالمی و علوم رفتاری و اجتماعی چیست؟ تفاوت اشتغال در گزاره .١
  . جایگاه ارزشی و اهمیت اشتغال در گستره حیات دنیوی چیست؟٢
  . پیامدهای مختلف اشتغال در زندگی کدام است؟٣
انــداز  م خــانواده و تعــامالت اجتمــاعی و از چشــم. اولویت الزامی و ترجیحی زنان در نظا۴

  اسالمی چیست؟
شناختی آنان چــه پیامــدهای  های جسمی و روان های همتراز با ویژگی  . التزام زنان به نقش۵

  مثبتی در پی دارد؟
  های دینی کدام است؟  آموزه دیدگاهها و ضوابط اشتغال زنان از  چهارچوب. ۶
  شناختی در اشتغال زنان چیست؟ روان. معیارهای علمی و ٧
بــا زنــان دارای همســر و فرزنــد در  زنان مجرد و زنان سرپرســت خــانوار میان. چه تفاوتی ٨

  معیارهای اشتغال وجود دارد؟
زنــان از نگــاه ضــابطه  خانوادگی و تربیتی اشــتغال بــی شناختی، های محتمِل روان آسیب .٩

  علمی و اسالمی چیست؟
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چــه  زیستی و نقش خانوادگی و اجتمــاعی زنــان، شناختی، های روان . با مالحظه ظرفیت١٠
  ؟شود میو توصیه  مناسب استهایی برای زنان  شغل

  های اساسی اشتغال زنان چیست؟ . راهبردها و راهکارهای پیشگیرانه از آسیب١١ 
 

  روش پژوهش
یــف تحقیقــات بنیــادی، ، پژوهش حاضر در ردبراساس هدف یقات علمیتحق یبند میطبق تقس

تحلیلی و اجتهادی نیز بهره گرفتــه −همچنین از روش توصیفی گیرد. تحلیلی و کاربردی قرار می
بنــدی و  بندی مباحث و توصیف آنهــا بــه تحلیــل و جمــع آوری و دسته گردیعنی پس از  ،شود می

، در ســخن د. بــه دیگــرشــو راهبردهای آنهــا نیــز اشــاره مــی گیری از هر کدام پرداخته و به نتیجه
خواهد بداند پدیده، متغّیر یــا  چگونه بودن موضوع است و می دنبال بهتحقیقات توصیفی، محقق 

دار  کند و به توصــیف مــنظم و نظــام مطلب چگونه است. این تحقیق وضع موجود را بررسی می
تحقیقاتی هستند که اطالعــات و مــواد اولیــه نظری −تحقیقات بنیادیپردازد.  وضعیت فعلی می

مختلــف اســتدالل، مــورد  یهــا و سپس بــا روش شود ای گردآوری می تحقیق در روش کتابخانه
ن یــ). از آنجــا کــه ا١٣٨١،  ایــن شــود (حــافظ مــی یریــگ جهیقرار گرفته و نت یفیل کیه و تحلیتجز

بــر  یمبتنــســو، بیتــی و از دیگــر و تر شناختی رواناسالمی،  های مبتنی بر آموزه سویپژوهش از 
قات انجام گرفتــه توســط دیگــر پژوهشــگران اســت، پژوهشــگر پــس از یج اطالعات و تحقینتا

 های بــه تبیــین آســیب میــدانی، هــای ج پژوهشیو نتــا شناختی رواناسالمی و  های بررسی گزاره
پــردازد و بــه راهبردهــای  مــیضــابطه زنــان  اشــتغال بــی اجتمــاعی و...، تربیتــی، ،شناختی روان

در  یتیجنســ یهــا همچنین در این پژوهش، تفاوت؛ پردازد میپیشگیرانه در رابطه با اشتغال زنان 
 هــای چهارچوبو  زنــانمناســب بــرای  های شــغل اشتغال زنــان، یارهایو مع ها مالک اشتغال،

الزامی و ترجیحی زنان در  های در پژوهش حاضر به اولویت شود. میبیان  اسالمی اشتغال زنان،
 شود. میاجتماعی آنان نیز پرداخته  های خانواده و در مشارکت سیستم

 
  مفاهیم اساسی

  الف) مفهوم کار و اشتغال
به کــاری درگیــر در لغت و در زبان فارسی به معنای به کاری پرداختن، مشغول شدن، » اشتغال«

، ذیــل واژۀ دهخــدا نامه لغت( سرگرمی و گرفتاری به فعالیتی معین شدن، به کاری سرگرم شدن،
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داشــتن  یعنــیدر اصــطالح » اشــتغال«) تعریــف شــده اســت. ، ذیل واژه اشــتغالمعین ؛اشتغال
ه کــ(بــدنی و فیزیکــی) ی ای)، دســت (ذهنی و اندیشــهی رکف یارهاکل از اعمال و کمتش یتیفعال
معمــول، مــزد، حقــوق و  طور بــهد بوده وهدفش تولید کاال و خدمات اســت و در مقابــل آن یمف

انجام وظایفی تعریف شــود کــه  عنوان بهتواند  ، اشتغال میبیان دیگربه  شود. یپاداش پرداخت م
های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کاالها و خــدماتی اســت کــه  رف کوششَص  متضمِن 

  .  کند میرا برآورده نیازهای انسانی 
مــزد یــا  دانــد کــه در مقابــِل  مــیاشتغال را به معنای شغل یا کاری  )۵٢٨ص، ١٣٧٨( دنزیگ

 رســمی هــای اقتصــادی در بخش هــای برخــی اشــتغال را فعالیت شود. حقوق منظمی انجام می
) و فعالیتی که به منظور ٢ص ،٢ج ،١٣٨٠(قدیر، کشاورزی خدمات، صنعت، اقتصاد، (شامل،

اند.  اطالق کرده )،١٩ص، ١٣٨١، (علویون شود میتهیه و تولید کاال و خدمات اقتصادی انجام 
معموًال وضعیتی است که توسط مراجع و مراکز آماری و اقتصادی هــر کشــور بــا  ،اشتغال به کار

: اســت چنین تعریف کــرده مثًال مرکز آمار ایران شاغل را ،شود های معین تعریف می ویژگی بیان
ساله و بیشتر که در هفت روز پــیش از مراجعــه مــأمور سرشــماری بــه کــاری  کلیه جمعیت ده«

انــد  طور متوسط] روزی هشــت ســاعت یــا بیشــتر کــار کرده اند و در این مدت [به اشتغال داشته
). بنــابراین در اصــطالح متعــارف ۵٢ص ،١٣٧٣، (مریدی و نوروزی »اند شاغل محسوب شده

  شود.  ، دارای مزد و عمدتًا بیرون از خانه اطالق میوقت تماماشتغال به کارهای 
اســت و بــه معنــای  employment اشتغال در ادبیات غربی نیــز ترجمــه واژه انگلیســی ۀواژ

همچنــین  اشتغال به کار برده شده است.  تجارت و فعالیت درآمدزا کسب، فعالیت در یک پیشه،
ظفی وو پــاره وقــت) و مــ وقــت تمام( فعالیــت تعهــدآور کاردرآمــدزا، ویژه بــهبه فعالیت و کار و 

  تعریف شده است. )۵٠٠ص ،٢٠٠۶ 1،آور(هورن بای الزام
به هر فعالیتی اطــالق  اشتغال معموالً  که واژه ندبر این باور )١١۶ص، ١٣٨٠( ابوت و واالس

ســه  هستیم که عمدتاً  رو وبهربا شکل جدیدی از اشتغال  اما امروزه و در عصر صنعتی،، شود می
وجــود  ؛دریافت مزد در قبال ساعات کــار؛ انجام فعالیت در زمان مشخص و منظم :داردویژگی 

شود.  میفاصله میان محل کار و محل زندگی که گاه از آن به فاصله گرفتن مصرف از تولید تعبیر 
 ،شــود مــیمنجر به تولید کــاال نکه را داری و فرهنگی و شبیه آن  این تعریف از کار، فعالیت خانه

                                                            
1  . Hornby.A.S 
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آموزشــی و بهداشــتی از  ی، دار خانــه فرهنگــی، هــای در حــالی کــه فعالیت ؛نادیده گرفته اســت
کــه در  ییامروزه اشتغال را معموًال به همان معنــا آیند. میبه حساب  ها کارها و فعالیت ترین مهم

ند کــه یگو یم ی، شاغل به کسسخن گریدکار درآمدزا. به  یعنیبرند؛  یج است به کار میغرب را
ده تمــدن و ییــن معنــا، زایــ). اشــتغال بــه ا١٣٨۵، یریــ(خ افت کندیدر یکار، دستمزد یدر ازا

    1.فرهنگ غرب است
  شود: یاستعمال م کم در دو معنا کار نیز دست
 یا فکــریــ یت بــدنیــ) که به هــر فعالwork(ترجمه ی شغل و حرفه دستمزد یالف) به معنا

کــه شــخص  یا کسبیگر، حرفه یر دیشود. به تعب یجاد خدمت، اطالق میا اید کاال یمنجر به تول
    2.)٢۴٢٢ ، ص٢ ، ج١٣٧١بدان اشتغال دارد، کار است. (معین، 

باشد چــه  یشود؛ چه رسم یش صرف میبرا یاست که انرژ یزیاعّم، هر آن چ یب) به معنا
، پــرورش ی دار خانــه، ین معنــا از کــار، کــاِر خــانگیا. هللا لیسب یا فیر باشد ی، مزدبگیررسمیغ

، یریــ(خ شــود یر آن را شامل مــینظ یو موارد یدر بخش کشاورز ییت زنان روستایفرزند، فّعال
 هــای اسالمی مراد از اشتغال و کــار همــین معنــای اعــم اســت و در گزاره های ). در گزاره١٣٨۵

همــه ملزمنــد : «نویسد ین باره میدر ا یمطهر شهیداند.  زن و مرد به آن تشویق شده اسالمی نیز
ایشان بر این باورند کــه مــراد از کــار در  . »به اجتماع تعلق دارد کار کنند و حصول کارشان الزاماً 

  ).١٠۵ ، ص٢٠ تا، ج ی، بیمنابع دینی همین مفهوم،است (مطهر
تصــادی، صــنعتی، اق هــای فعالیت همــۀتعریف و هدف پژوهشگر از کار در ایــن پــژوهش،  

(اعــم از فعالیــت  ی و... دار خانــه، تربیتــی، آموزشــی، دامــداری کشاورزی، فرهنگی، خدماتی،
اســت و هــدف از واژه اشــتغال معنــای  ...) و رایگــان، فعالیــت هللادرآمدزا، فــی ســبیل ا موظفی،

بیــرون از منــزل و  الزامــی، یعنی فعالیــت مشــخص،، )ها در بحث آسیب ویژه به( اصطالحی آن
تعداد روزهای فعالیت و ساعات صــرف شــده در هــر روز  .است 3همراه با دریافت پاداش مادی

 اشتغال صدق کند و قابل توجه باشد. باشد که عرفاً  ای گونه بهنیز باید 
                                                            

 اشتغال عمدتاً  و دارد یمهم گاهیجا ینید  و یاسالم فرهنگ در شغل و اشتغال شد، اشاره شتریطور که پ . همان ١
 .است شده مالحظه معنا کی به کار و
 .است اشتغال یمعنا به باً یتقر  کار از فیتعر  نی. ا ٢
 باشــد، منــزل از رونیــب چنانچــه یول باشد، یگرید  تین به ایخدا و  یرضا یممکن است برا ی. البته در موارد ٣

 .است صادق آن بر یامروز یمعنا به اشتغال باشد، خود خاص ضوابط یدارا و باشد یالزام
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  ب) خانواده
معمــول هــر تعریفــی بــه  طور ؛ بهاند هردکارائه  1خانواده یبرا یمتعدد یها فینظران تعر صاحب

 یو خــانگ  یمیدر یک تعریف خــانواده را گــروه صــم جنبه خاصی از خانواده توجه داشته است.
بــا  یحقــوق یونــدهایا پیو ی روابط جنس ،یخون های وندیه با پکتلقی نموده  یب از اشخاصکمر

ل از کمتش یرا گروهبرگس و الک خانواده  ).٣٩٧ −٣٩۵، ص١٣٨٨ (مارشال، هم در ارتباطند
شوهر، زن،  عنوان بهگر یدیکرش، با یا پذی یخون ، همییوند زناشویق پیه از طرک دانند می یافراد

د آورده و در واحــد یــپد کیمادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابلند و فرهنــگ مشــتر
اســت کــه خــانواده و بر این بــاور یبورد ).٢۵۵ص ،١٣٧٩ (ساروخانی، نندک یم یزندگ یخاص

گر یدیکــبــه  یا فرزندخوانــدگیق ازدواج، نسب، یه از طرکشاوند است یاز افراد خو یا مجموعه
 یســتیو همز یشــیخانواده بر دو اصل خو یعنینند؛ ک یم یسقف زندگ یکر یمّتصل هستند و ز

ه کــدانــد  مــی یگــروه اجتمــاع یــکرا  خــانوادهک مردا ).١٨٠ ص ، ١٣٨٠و، ی(بورد است کیمت
ز یــننــد و نک یونــد برقــرار مــیگر پیدیکــبا  یا فرزندخواندگیدودمان، ازدواج  هلیآن به وس یاعضا

از  یو نگهــدار یدرآمــد، اقتصــاد زنــدگ تأمیندر  یمساع یکبا هم از تشر یه در زندگک یسانک
  . و... )١٣ ص ،١٣٨۵(منادی،  فرزندان برخوردار هستند

متفاوت با یکدیگر  های نیازها و خواسته عادات، خانواده نهادی است متشکل از افرادی که با
بازخوردهــا و  تــأثیرخــانوادگی آنــان تحــت −کنند و ادراک فــردی و تحــول شخصــی میزندگی 
خانواده یعنی یک گروه متشکل از دو نفر یــا  ).٢٠١٠ 2،و گاریپ (سوینک آنان است های تعامل
خوانــدگی و یــا  فرزنــد ازدواج، که از طریق تولد، است) (که یکی از آنها سرپرست خانوار بیشتر

در  ).۴ص ،٢٠١١، (دیویــد و همکــاران کننــد میسکونت با همدیگر مرتبط بوده و با هم زندگی 
ترین و  ترین و ســاده تــوان خــانواده را کوچــک مــیاسالمی و جامعــه دینــی  های انداز گزاره چشم

یک مرد و حداقل یک  یرین واحد اجتماعی تلقی کرد که براساس ازدواج قانونی و شرعت عمومی
  یابد. شود و با تولد فرزندان توسعه می تشکیل می زن

 بــه نسبت اسالم یاخالق و یحقوق یها گزاره به توجه با و خانواده از گوناگون فیتعار به توجه با
 ایــ یخــون ونــدیپ قیــطر از که دانست یمیصم یها گروه نیتر پردامنه از را خانواده توان یم خانواده،
 یحقــوق و یشرع ،یاخالق ،یجنس ،یعاطف روابط نشانیب و شده لیتشک یشرع و یقانون ییزناشو

                                                            
1  . Family    2. Sevinc & Garip  
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 هــر نیهمچنــ شــود؛  یم اجداد و) ینسب و یخون( فرزندان مرد، و زن شامل و است حاکم مند نظام
 .  کنند یم دنبال را یاهداف و بوده مشخص یها تیمسئول و ها نقش یدارا افراد از کی

  
  تیج) جنس و جنس

 ۀواژ لیــذ دهخــدا، ۀنامــ لغت( رود  یمــ کــار به افراد بودن زن ای مرد به اشاره یبرا لغت در تیجنس
 مفهــوم بــه اشاره یبرا تیجنس و جنس ۀواژ دو ،١٩۶٠ سال از شیپ تا یسیانگل زبان در). تیجنس
 را» sex« واژه جیتــدر بــه یالدیمــ ١٩۶٠ ســال از ها ستینیفم اما رفت، یم کار به یخنث و مرد زن،
  بــه ،یشــناخت ستیز یها یژگیو و یآناتوم یها تفاوت به توجه با و مرد و زن »جنس« به اشاره یبرا
  یشــناخت روان متفــاوت یهــا یژگــیو به اشاره یبرا را تیجنس یمعنا به» gender« واژه و بردند کار
ــار و ــه شــکل یخاصــ فرهنــگ و جامعــه چهــارچوب در کــه یرفت ــه اســت، گرفت ــد کــار ب   بردن
 یفرهنگــ و یاجتمــاع ،یســتیز عوامــل ریتــأث تحت تیجنس ن،یبنابرا ؛)٢٧ص ،١٣٨١ دمن،یفر(

 اســت یا واژه جنس سخن، گرید به). ٣ص ،١٣٨٨ بستان، ؛٣ ص ،٢٠١٣ 1د،یها ( ردیگ یم شکل
 دارد، اشــاره مثل دیتول با مرتبط یمادرزاد یکیولوژیب یها یژگیو به صرفاً  که محدود نسبتاً  مفهوم با

 بــه و دارد یا گســترده مفهــوم تیجنســ مقابــل، در ؛یجنســ ارگــان ایــ یجنســ یهــا کروموزم مانند
 دارد اشــاره یانســان فرهنــگ در گرفتــه شــکل یاجتمــاع یها یبند طبقه و یشناخت روان یها یژگیو
 دو در را »تیجنســ« و »جــنس« زین ،یشناخت جامعه مطالعات در 3).۶−۵ص ،٢٠٠٨ 2ن،یماتل(

 و شــود یمــ افتی مرد و زن در که است یجسم یژگیو هر »جنس: «برند یم کار به متفاوت یمعنا
 دو نیــا از کیــ هــر یروان یها یژگیو »تیجنس. «کند یم جدا گریکدی از یجسم لحاظ به را آنان

 را یتیجنســ تفــاوت ها ســتینیفم از یاریبســ نکــهیا رغم  به). ١۵۶ص ،١٣٧۶ دنز،یگ( است جنس
 رد را ها ســتینیفم دهیــا ،یاجتماع علوم و یشناس روان محققان از یاریبس دانند، یم اجتماع ساخته
 مــرد و زن کــه دارنــد اعتقاد و است یذات و یعیطب یتیجنس یها تفاوت از یبرخ که معتقدند و کرده
  ).٢٠٠۴ ، ونیاست( دارند خاص یها نقش و ها تیفعال یبرخ به شیگرا ،یستیز و یعیطب طور به

 افــراد درون در که است ریرناپذییتغ و یادیبن یژگیو کی تیجنس که است باور نیا بر 4ییگرا ذات 
                                                            

1  . Hyde, Janet Shibley   2. Matlin  
 کــار بــه زنــان و مــردان بــه کــردن اســتناد یبــرا را تیجنســ و یجنس یرفتارها یبرا را جنس ۀواژ  یبرخ . البته٣

 ).۴ص، ٢٠١٣ د،ی(ها رندیگ  یم
4. Essentialism 
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 مــردان یهــا یژگیو با که دارند یمشترک یروان یها یژگیو زنان همه دگاه،ید نیا براساس. کند یم رشد
 یهــا پژوهش البتــه است؛ یجهان یا دهیپد زنان یروان یها یژگیو که دارند اعتقاد نهایا. است متفاوت

 یها تفاوت که ها ستینیفم از یاریبس برخالف نکهیا خالصه. است نکرده دییتأ را ادعا نیا یفرهنگ انیم
 یبرخــ داننــد، یم یطیمح عوامل را مرد و زن یها تفاوت شتریب منشأ و کنند یم انکار را یعیطب یجنس
 شامل ،یروح و یجسم یعیطب یها تفاوت از یا گسترده مجموعه که دارند دیتأک نکته نیا بر ها هینظر

 و عواطــف و ادراکــی قــوای در تفاوت جنسی، ازهایین در تفاوت مثل، دیتول شناسی ستیز در تفاوت
  ). ١٣ص ،١٣٨٩ بستان،( دارد وجود مرد و زن جنس دو نیب جسمی قدرت در تفاوت
ای از  شــناختی پــاره ستیه زیــتوان ادعــا کــه پا میدینی  های نگری در گزاره و ژرف جستجوبا 
(تفاوت زن و مرد) در متــون اســالمی مفــروض گرفتــه شــده اســت. داللــت  های جنسی تفاوت
ال جنسی مرد و زن، به قدر یمانند تفاوت ام ،ن فرض در برخی مواردیرش اینی بر پذیهای د گزاره
عنی زمان آدم و حوا ینش انسان، یوت از آغاز آفرن تفایات، ایای روا پاره  افی روشن است؛ بنابرک

ال شــهوانی بــه یــه تفاوت زن و مــرد در امکگری نیز داللت دارند یات دیروا 1.وجود داشته است
ورانــه تلقــی  هرچند این تفاوت را بیشتر باید تفاوت کارکردی یا کــنش ؛گردد می نش الهی بازیآفر
تــوان  عاطفی و عقالنــی، نمی ۀدر زمین ویژه به ،مردزن و  شناختی روانهای  با وجود تفاوت 2.کرد

ده یــهــا ناد گونــه تفاوت نیت ایــم تقوک ا دستیری یگ لکطی را در شیاحتمال دخالت عوامل مح
نیز حکایت از  شناختی روانرد. برخی مطالعات کنی ناسازگار تلقی یهای د گرفت و آن را با آموزه

بلکــه  ؛جدا از هــم تلقــی کــرد کامالً  3توان دو مقوله میجنسیت و تفاوت جنسی را ن این دارد که
نگــری بــه جــای نگرشــی  در نظر گرفت. چه بسا نگــاه دومقولــه 4باید آن را یک طیف یا پیوستار

آنچه در این تحقیق مّد نظــر  پیوستاری باعث سوء تعبیرهایی در درک تفاوت زن ومرد شده است.
 آنها. (gender)) زن و مرد است و نه جنسیت sexجنس( ،است
  

  زنان د)
جنس مذکر اســت کــه  برابرطور مشخص جنس مؤنث در  به در این پژوهش 5»زنان«مقصود از 

معنــای همســر و یــا همســر و  (دارای خــانواده بــه متأهــلشــود: زنــان  شامل سه گروه خاص می
                                                            

   .روم سوره ٢١ هیاشاره به آ .٢ .است شده پرداخته اتیروا نیا به ندهی. در مباحث آ١
3  . dichotomous    4. continuum  
5  . female or women 
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سرپرست که  زنان سرپرست خانواده (زنان بیوه مطلقه یا دارای همسر متوفی یا زنان بد ؛فرزندان)
زنــان مجــرد (دخترانــی کــه هنــوز ازدواج  ؛کنــد) ناتوانی جسمی یا روانی کار نمی دلیل بههمسر 
اشــتغال زنــان در ایــن پــژوهش  ،اند). بنابراین اند یا پس از ازدواج بدون فرزند متارکه کرده نکرده
 شود. هر سه گروه می شامل
  
  نقش )ھ

روابط  ،یشناس جامعه ،یگریاز جمله باز گوناگون یها ه در حوزهکاست  ییها از واژه 1واژه نقش
ف ینقــش، تعــار یمفهــوم و معنــا ۀاربرد دارد. دربــارکــو...  یاجتمــاع یشناســ ، روانیفرد انیم

برخــی نقــش را بــه  شده اســت.بیان  خاص های از اهداف، مبانی فکری و گرایش متأثرمتعددی 
 انــد تعریف کــرده ،از رفتارهای مورد انتظار از افراد در موقعیت و جایگاهی که دارند یا مجموعه
 یــکا بــه رتبــه ی گروه و یکفرد در  یک یگاه اجتماعیبه پا  ). منزلت١٠۴ص ،١٣٧٨ 2،(جاناتان

گــران یه دکشود  یاطالق م یشود و نقش به آن رفتار میگر اطالق ید یسه با گروهایگروه در مقا
رفتار مورد انتظــار  یعنی). نقش، ۵٧، ص١٣٧٠وئن، ک( ن انتظار دارندیمنزلت مع یک ۀاز دارند
یعنــی انتظــارات  ،). نقــش٧٩١، ص١٣٧۶دنز، یــگ ( را گرفته اســت ینیت معیه موقعک یاز فرد

 از هنجارهــای فرهنگــی، متــأثر رود و این انتظارات عمدتاً  می ه از زن و مرد در خانوادهرفتاری ک
 خانواده معموالً  ۀدهند ارکان تشکیل عنوان بهاعتقادی آن جامعه است و هر مرد و زنی  اجتماعی و

  ).١٨٨ص ،٢٠٠٧ 3،(اولسون و دیفرین به آنها ملتزم هستند
جایگاهی که قرار دارد و عنوانی را بــه خــود اختصــاص خالصه اینکه هر فردی در موقعیت و 

باید انتظارات مربوط به آن موقعیت را بــرآورده کنــد ، مدیر و...) مادر، پدر، مرد، (زن، داده است
 شود. میکه به آن ایفای نقش گفته 

  
   یتیجنس یها نقش و)

فرهنــگ  یــکمربوط به زنــان و مــردان در  یرفتار یاز هنجارها یا مجموعه 4یتیجنس یها نقش
بــر نــوع و  ید. هر جامعــه مبتنــنده یل مکیفرد را تش یت اجتماعیاز هو یه بخشکن هستند یمع

ند چــه ک ین مییهای هنجاری خویش تع با قواعد و ارزش خاص هر فرد و متناسب یستیجنس ز
                                                            

1  . role     2. Jonatha H. Turner  
3  . Olson & DeFrain    4.  gender roles  
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جامعه و هنجارهای اجتماعی و ارزشــی حــاکم  برای نمونه، فرد مناسب است؛ یک یبرا یرفتار
ونــد یشــتر پیب یبــا مردانگــ یو اقتصاد یاسی، سیاجتماع یها د که قدرتنکن میبر آن مشخص 
 عنوان بــه یتیت اغلب پدرساالرانه است. انتظارات جنسیجنس ِی سنت ی. ساختارهایدارد تا زنانگ

 یو نــاتوان یجنســ یریگ الس، نژاد، جهــتکت، یمانند قوم یگروه یها تیگر عضویرد با دکارک
) نقــش را بــه ١٩۵−١٩١ص، ٢٠١١( 2). دیوید و جون٢٠٠٨و همکاران،  1(بالو متفاوت است

 ای از وظــایف و کارکردهــای زن و مــرد دارنــد، غالبی که در هر فرهنگ و جامعهمعنای تصورات 
انتظــارات و توقعــات  (نقــش زن و مــرد) جنسیتی های اسالم نیز مراد از نقش دیدگاهاز  دانند. می

اهی به نحو در ساختار خانواده و جامعه است که گ اسالمی از زن و مرد های مطرح شده در گزاره
در  (ترجیحی) و گاهی با تشویق مســتقیم و ضــمنی، (الزامی) و گاهی به نحو استحبابی وجوبی
 3.حقوقی و اخالقی اسالم مطرح شده است های آموزه
  

  های اسالم اهمیت کار و فعالیت در آموزه
 و یدیتول و یاقتصاد تیفعال و کار به نسبت مند نظام و جامع ینگرش ،یاسالم میتعال و ها گزاره در

 از یبرخــوردار محور و عمود عنوان به تالش و کار از نگرانه، کالن نگاه کی در. دارد وجود یخدمات
 قیــوث یارتباط یاسالم یها گزاره در). ۴١−٣٩ نجم،( 4است شده ادی یاخرو و یویدن یها نعمت

 در ســجاد امــام. دارد وجود یاخرو اتیح نیتأم با یویدن یها تالش و ها تیفعال نیب محکم و
 مــن بــه معاشــی و داری  نگــاه زنــده مرا ایدن در تا که خواهم می تو از! خداوندا: دیفرما یم نهیزم نیا

 5 آورم فــراهم اندوخته خود آخرت برای ایدن نیا در آن با و رمیگ توان آن از حاالتم همه در که بدهی
 دیهســت یرستگار یایجو اگر: است فرموده یعل حضرت). ٣٩۴ص ،١ج ق،١۴١١ ،یطوس(

                                                            
1  . Ballou     2.  David H , Olson & John DeFrain  

 ،یپنــاه احمــد یعلــ.ک: ر خــانواده نظــام در مرد و زن نقش ژهیو  به و ها نقش با رابطه در شتریب ۀمطالع ی. برا٣
  .خانواده در مرد و زن نقش

ْن لَ .  4
َ
ْنساِن ِإّال ما َسعی  َس یْ َو أ نَّ َسعْ   *ِلْإلِ

َ
ْوفــی؛ و ا ْجزاهُ یُ ُثمَّ   * رییُ َسْوَف  هُ یَ َو أ

َ
بــرای انســان جــز  نکــهیاْلَجزاَء ْاأل

آن اســت کــه  انیــب  یدر پ اتیآ نیخواهد شد. ا دهی] کوشش او به زودی د جهیو [نت ستیحاصل تالش او ن
 دهیــو نکوه کــویصالح و طالح و ن ارییدی و افعال اختو ذات انسانی در اثر ممارست و حرکات ارا قتیحق

آورد و  است که بــه جــا مــی ارییو افعال اخت اتیانسانی همان محصول عمل قتیحق عنیی رد؛یگ یصورت م
 ). ۴٣٢، ص١، ج١٣۶٣ ،ینی(کل دینما و ذات خود را کسب می رتیس

ُلَک ُحْسَن اْلَمعِ 5
َ
ْسأ
َ
ْبقَ  َما َشةِ ی. أ

َ
ْقَوی َشةً یَمعِ  یَتنِ یْ أ

َ
ُل  َو  یَحاالتِ   عِ یَجمِ   یفِ  ِبَها  أ َتَوصَّ

َ
نْ  اِة یَ اْلَح  یفِ  ِبَها أ   . یآِخَرتِ  ِإَلی ایَ الدُّ
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 ،١٣٧۶ ،یواســط یثــیل( 1دیســاز خــود ۀشــیپ را تــالش و تیجــد و دیکن رها را یهودگیب و غفلت
 نرســاند، ییجــا بــه را وی کارش که یکس: فرمودند نیهمچن نیرالمؤمنیام حضرت). ١۶٣ص

 کــار هیسا در یعنی ،)٢٣ حکمت ،البالغه نهج( 2نرساند ییجا به را وی او) یخانوادگ شهیر( نسب
 و زن نکــهیا بر افزون ها آموزه و میتعال در. کرد دایپ است یمعنو و یماد کماالت به توان یم تالش و

 ،یمعنــو ،یمــاد مواهــب از یاریبس از یمند بهره اند، شده قیتشو تیفعال و تیجد و تالش به مرد
 ســخنان از یاریبســ در 3.اســت شــده ممکــن تــالش و کــار هیســا در زیــن یشــناخت روان و یتیترب

 تیــفعال و کار مثبت یامدهایپ به) یضمن و حیصر ،یا هیکنا( گوناگون یها روش به معصومان
 یعبــاد ینشیب و یدانش انداز چشم شده تالش نخست گام در و ینید یها گزاره در. است شده اشاره

 جامعــه اداره و یزنــدگ حتــاجیما نیتــأم یراستا در مردم آحاد یها تیفعال و کار به نسبت یارزش و
  افــراد قیتشــو و یده جهــت ضــمن اســت شــده تــالش یاسالم یها گزاره در. شود جادیا ،یانسان

 ق،١۴٠٣،یمجلســ( 4حــالل کســب و مجاز یدرآمدها سمت به) یحیترج و یالزام یها گزاره با(
ــا ،)١١ص ،١٠٠ج ــالش نی ــفعال و ت ــب( را تی ــالل یروز طل ــراز در) ح ــادت ت ــد عب   5خداون
) ٨٨ص ، ۵ ج ق،١۴٠٧ ،ینیکل( 6خدا راه در مجاهد فیرد در ،)٩ص ، ١٠٠ ج ق،١۴٠٣ ،یمجلس(

                                                            
َجاِة َطاِلبِ  ١ ْهَو  َو  اْلَغْفَلةَ  َفاْرُفُضوا َن ی. ِإْن ُکْنُتْم ِللنَّ  .اْلِجدَّ  َو  اِالْجِتَهادَ  اْلَزُموا َو  اللَّ
 ِبِه َعَمُلُه َلْم  ٢

َ
ْبَطأ
َ
 .َنَسُبه]  [َحَسُبهُ   ِبهِ   ْسِرْع یُ   . َمْن أ

 هــر مجــازبودن یمعنــا بــه نیــا امــا ، است شده هیتوص مرد و زن یبرا تیاست گرچه اصل کار و فعال ی. گفتن ٣
  .شد خواهد بحث مفصل طور به یبعد فصول در که دارد یضوابط زنان اشتغال بلکه ست؛ین زنان یبرا یشغل

ُه َلَها ِرْزقًا َحَالًال  َس یْ : لَ . َقاَل الباقر4 تِ یَ ِمْن َنْفٍس ِإالَّ َو َقْد َفَرَض اللَّ
ْ
َو َعَرَض َلَها ِباْلَحَراِم ِمــْن َوْجــٍه  ةٍ یَ َعافِ  یفِ  َهایأ

ذِ  ئاً یْ َتَناَوَلْت َش  َی آَخَر َفِإْن هِ  َها ِمَن اْلَحَالِل الَّ ِه ِســَواُهَما َفْضــٌل َکثِ  یِمَن اْلَحَراِم َقاصَّ َو ُهــَو  ٌر یــَفَرَض َلَها َو ِعْنَد اللَّ
َه ِمْن َفْضِلهِ   َقْوُلهُ  مقــرر داشــته کــه بــه ســالمت بــه او خواهــد  یحالل یهر کس روز ی؛ خداوند برا َو ْسَئُلوا اللَّ
خــود را از آن حــرام بــه  یاو قرار داده است کــه اگــر انســان روز یروز زیحرام ن یروز گرید  ی. از سو دیرس

از  ریاو مقدر کرده است از او باز خواهد داشت و غ یرا که برا یحالل یدست آورد، خداوند در عوض روز
 نزد خداوند هست.  زین یگریفراوان د  یها ی(حالل و حرام) روز یدو روز نیا

ْفَضُلَها َطَلُب . قال رسول الله5
َ
 آن جــزء نی؛عبــادت هفتــاد جــزء دارد و بهتــر   اْلَحَالِل : اْلِعَباَدُة َسْبُعوَن ُجْزءًا أ

ْجَزاءٍ  َعَشَرةُ  اْلِعَباَدةُ . است حالل طلب
َ
ْجَزاءٍ  ِتْسَعةُ  أ

َ
 در آن جــزء نــه و دارد جزء ده عبادت اْلَحالل؛ َطَلِب  یفِ  أ

 .است حالل طلب
ــ6 ِب

َ
ــْن أ َضــا ی. َع ــذِ  اْلَحَســِن الرِّ ــاَل: الَّ ــُب یَ   یَق ــْن   ْطُل ــهِ   َفْضــِل   ِم ــا   اللَّ ــزَّ َو َجــلَّ َم ــِه عِ  ُکــفُّ یَ َع ــهُ یَ ِب ــُم  اَل ْعَظ

َ
 أ

ْجرًا ِمَن اْلُمَجاِهــِد ِفــ
َ
؛ ابــو الحســن الرضــا ِل یَســبِ  یأ ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ  گفــت: کســی کــه در طلــب روزی  اللَّ

 کنــد، اجــر و پــاداش او از مجاهــد  تیــخود را کفا الیتا مخارج اهل و ع دیجو  کوشد و فضل خدا را می می
 است. شتریراه خدا ب
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 یها روش به ینید یها آموزه در. بدهد قرار) ٢٨٩ص ،١٣٧۶ ه،یبابو ابن( 1شدگان  دهیآمرز رتبه هم و
 ارج را تــالش نیــا و شــده شــتنیخو یهــا تالش واسطه به درآمد کسب و تیفعال به قیتشو گوناگون
 ق،١۴٠٣ ،یمجلســ( 2امــتیق روز در نجات عوامل از پاداش، افتیدر ،یرستگار عوامل از و نهاده
  3بهشـــت بـــر شـــدن وارد و یالهـــ اءیـــاول بـــا ینیهمنشـــ یها کننده لیتســـه از و) ٩ص ،١٠٠ ج
 از ینید یها آموزه دگاهید از) ١٢٢ص ،١ج همان،( 4یتنبل و یکاریب. است شمرده ، )١٠ص همان،(

 و ندهد کار به تن که یکس: دیفرما یم صادق امام .است شده یمعرف خسران و تیمحروم عوامل
  5بــرد نخواهــد یا بهــره و ریــخ ایــدن امــور از کنــد، یسســت و یکوتــاه خود یشتیمع امور اصالح در
 قــرآن انداز چشــم در تالش و) تالش و تیفعال یمعنا به( یکارگر). ٨۵ص ،۵ج ق،١۴٠٧ ،ینیکل(
 در افــراد تــالش. اســت مشــهود و برجســته معصوم، امامان و یاله اءیانب یزندگ سبک و رهیس م،یکر

 دربــاره خداونــد). ۴١−٣٩ نجم،( 6است شده ستوده یمعنو و یماد یزندگ یمتعال اهداف یراستا
 کــه را یساز زره فّن  او به و: دیفرما یم صنعت و حرفه از داود حضرت بودن برخوردار و تالش و کار
  7دیــنما حفــظ ها ســالح ســخِت  یها بیآســ از هــا جنگ در را شــما تــا م،یآمــوخت شماست سود به
  تــو کــه فرمــود یوحــ داود حضــرت بــه خداونــد: دیــفرما یمــ یعل حضرت ).٨٠ اء،یانب(

  8.یکنــ کــار شیخــو دســتان بــا و ینکنــ ارتــزاق المــال تیب از آنکــه شــرط بــه یهســت یخــوب بنده
                                                            

هِ  َرُسوُل  َقاَل .  ١ فرمود هر که شب را خســته  َکاالًّ ِمْن َطَلِب اْلَحَالِل َباَت َمْغُفورًا َلُه؛ رسول خدا  َباَت   َمْن  اللَّ
 . شده است دهیاز طلب حالل بگذراند آمرز 

َکَل ِمْن َکدِّ ٢
َ
َراِط  َعَلی َمرَّ  ِدِه یَ . َمْن أ َکَل  َمْن . اْلَخاِطِف  َکاْلَبْرِق  الصِّ

َ
هُ  َنَظَر  ِدِه یَ  َکدِّ  ِمْن  أ ْحَمةِ  هِ یْ ِإلَ  اللَّ ُبهُ یُ  َال  ُثمَّ  ِبالرَّ   َعذِّ

َبداً 
َ
 . أ
َکَل ِمْن َکدِّ ٣

َ
ْبَواُب  َلهُ  ُفِتَح  َحَالًال  ِدِه یَ . َمْن أ

َ
ةِ  أ   ِمْن  ْدُخُل یَ  اْلَجنَّ

َ
َکَل  َمْن . َشاءَ  َهایِّ أ

َ
 یِفــ اَمةِ یَ اْلقِ  ْوَم یَ  َکاَن  ِدِه یَ  َکدِّ  ِمْن  أ

ْنبِ  ِعَدادِ 
َ
ُخُذ یَ  َو  اءِ یَ اْأل

ْ
ْنبِ  َثَواَب  أ

َ
  .اءیَ اْأل

َط یُ  یَحتّ  یَتوانیَ . َعالَمُة اْلَکسالِن َاْرَبَعٌة: 4 ُط یُ  َو  فرِّ  زیچ چهار تنبل، یها نشانه ْضَجَر؛یَ  َو  أثَم یَ  یَحتّ  ُع یِّ َض یُ  َو  َع یِّ َض یُ  یَحتّ  َفرِّ
 کار(اصل  که کند یم یکند چنان و دیگرا یم طیتفر  و یکند به که ورزد یم یسست) کار(در  یا اندازه به: است
 انســان، یروح یپژمردگ سبب ،ی(تنبل شود یم دلمرده و گنهکار که کند یم یفروگذار چندان و گذارد یفروم) را
 ).دانند یم دهینکوه را یصفت نیچن زین رسولش و خدا. شود یم عمر یتباه و ها فرصت دادن دست از

ْمرِ  ٌر یْ َخ  هِ یفِ  َس یْ َطُهوِرِه َو َصَالِتِه َفلَ   َعْن   َکِسَل   . َمْن 5
َ
ا َکِسَل  َمْن  َو  آِخَرِتهِ  ِأل ْمَر  ِبهِ  ْصِلُح یُ  َعمَّ

َ
 ٌر ْیــَخ  هِ یفِ  َس یْ َفلَ  َشِتهِ یَمعِ  أ

ْمرِ 
َ
 .اهُ یَ ُدنْ  ِأل

ْن لَ 6
َ
نَّ َسعْ  َس یْ . َوأ

َ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعی َوأ ْوَفی؛ و ا ْجَزاهُ یُ ُثمَّ  َرییُ َسْوَف  هُ یَ ِلْإلِ

َ
برای انســان جــز حاصــل  نکهیاْلَجَزاَء اْأل

 تر وی را پاداش دهند.  خواهد شد و سپس هرچه تمام دهی] کوشش او به زودی د جهیو [نت ستیتالش او ن
ْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس ٧ ِسُکم  َلُکْم . َو َعلَّ

ْ
  . ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ

  .است شده هیتوص تیروا نیا در شیخو  یها یتوانمند بر هی. کار و تالش و تک٨


